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Lista catedrelor Facultății de Medicină nr. 2 
        ____  _____________ 2016 

1. Departamentul Pediatrie. 
Revenco Ninel, șef departament, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Romanciuc Lilia, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

Ciuntu Angela, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

2. Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie.  
Topor Boris, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Suman Serghei, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

3. Catedra de biologie moleculară şi genetică umană.  
Cemortan Igor, șef catedră, conferențiar universitar, doctor în științe biologice 

Capcelea Svetlana, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

4. Catedra de chirurgie generală-semiologie. 
Guțu Evghenii, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Iacub Vladimir, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

5. Catedra de dermatovenerologie. 
Bețiu Mircea, șef catedră, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

Gogu Vladislav, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

6. Catedra de  filosofie şi bioetică.  
Ojovan Vitalie, șef catedră, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Banari Ion, șef studii, lector universitar 

7. Catedra de fiziologie a omului şi biofizică.  
Vovc Victor, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Lozovanu Svetlana, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

Gubceac Natalia, șef studii, lector universitar 

8. Catedra de limbă română şi terminologie medicală.  
Chiriac Argentina, șef catedră, conferențiar universitar, doctor în științe pedagogice 

Trebeș Tatiana, șef studii, lector universitar 

9. Catedra de limbi moderne. 
Eșanu-Dumnazev Daniela, șef catedră, conferențiar universitar, doctor în științe filosofice 

Scutelnic Raisa, lector universitar 

10. Catedra de neurologie. 
Gavriliuc Mihail, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Sangheli Marina, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

11. Catedra de otorinolaringologie (ORL).Ion Ababii(șef catedră)  
Cabac Vasile, șef catedră, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

Lucian Danilov, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

12. Secția Pregătire preuniversitară. 
Goncear Veaceslav, șef centru, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Corobcean Doina, șef studii, lector universitar 
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13. Catedra de oftalmologie. 
Bendelic Eugeniu, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Paduca Ala, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

14. Catedra de medicină socială și management sanitar ,, Nicolae 
 Testemițanu”. 
Tintiuc Dumitru, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Raevschi Elena, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

15. Catedra de urgențe medicale. 
Ciobanu Gheorghe, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Rabovila Ala, șef studii, asistent universitar 

16. Catedra de reabilitare medicală, medicina fizică și terapie manuală. 
Pascal Oleg, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

Vizdoagă Anatolie, șef studii, asistent universitar 

 

 


