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1. Bețiu Mircea, președinte, decanul facultății, dr. șt. med., conferențiar universitar, șef al Catedrei  

de dermatovenerologie ____________________ 

2. Cojocaru Stela, vicepreședinte, prodecanul facultății, dr. șt. med., conferenţiar universitar,  

 Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală ____________________ 

3. Vîntu Victoria, secretar, conferenţiar universitar, Centrul de Instruire Preuniversitară 

____________________ 
 

Membrii: 
 

4. Babuci Angela, prodecan, asistent universitar, Catedra de anatomie a omului_________________ 

5. Lehtman Sofia, prodecan, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-

facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”__________________ 

6. Sârbu Oxana, prodecan, asistent universitar, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de 

medicină internă-semiologie___________________ 

7. Bendelic Eugen, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de oftalmologie 

______________ 

8. Cemortan Igor, dr. șt. biol., conferențiar universitar, șef al Catedrei de biologie moleculară și 

genetică umană ____________________ 

9. Chiriac Argentina, dr. șt. pedagogice, conferențiar universitar, șef al Catedrei de limbă română și 

terminologie medicală ____________________ 

10. Rezneac Larisa, conferenţiar universitar, șef al Catedrei de urgențe 

medicale____________________ 

11. Eșanu-Dumnazev Daniela, dr. șt. pedagogice, șef al Catedrei de limbi 

moderne____________________ 

12. Gavriliuc Mihail, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de neurologie nr.1 

___________________ 

13. Guţu Evghenii, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de chirurgie  generală- 

semiologie nr.3____________________ 

14. Holban Tiberiu, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de boli infecțioase, tropicale 

și parazitologie medicală ____________________ 

15. Melnic Eugen, dr. hab. în șt. med., conferențiar universitar, șef al Catedrei de morfopatologie 

____________________ 

16. Ojovan Vitalie, dr. hab. în filosof., conferențiar universitar, șef al Catedrei de filosofie și bioetică 

____________________ 

17. Pascal Oleg, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de reabilitare medicală, medicina 

fizică și terapie medicală ____________________ 

18. Revenco Ninel, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Departamentului Pediatrie 

____________________ 

19. Vovc Victor, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de fiziologia omului și biofizică  

___________________ 

20. Vetricean Sergiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar, şef al Catedrei de 

otorinolaringologie_________________ 
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21. Lisnic Vitalie, preşedintele Comisiei de concurs a Facultăţii de Medicină nr.2, dr. hab. șt. med., 

profesor universitar, Catedra de neurologie nr.1 _________________  

22. Sangheli Marina, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de neurologie nr.1____________ 

23. Capcelea Svetlana, secretarul Comisiei de concurs a Facultăţii de Medicină nr.2, dr. șt. med., 

conferențiar universitar, Catedra de biologie moleculară şi genetică umană________________ 

24. Perciuleac Ludmila, dr. șt. biol., conferențiar universitar, Catedra de biologie moleculară și genetică 

umană ____________________ 

25. Iacub Vladimir, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr.2 

__________________ 

26. Lozovanu Svetlana, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de fiziologia omului şi 

biofizică______________ 

27. Romanciuc Lilia, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie _______________ 

28. Chihai Victoria, asistent universitar, Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie 

medicală _________________ 

29. Corobceanu Doina, şef Centrul de Instruire Preuniversitară ___________________ 

30. Melnicov Victoria, asistent universitar, Catedra de urgențe medicale _________________ 

31. Parnov Mihail, asistent universitar, Catedra de morfopatologie _____________________ 

32. Trebeș Tatiana, dr. st. filologice, Catedra de limbă română și terminologie medicală 

_________________ 

33. Gogu Vladislav, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de 

dermatovenerologie___________________ 

34. Martalog Petru, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Departamentul Pediatrie_______________ 

35. Turcu Oxana, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Departamentul Pediatrie________________ 

36. Cabac Vasile, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de 

otorinolaringologie__________________ 

37. Paduca Ala,    dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de oftalmologie________________ 

38. Alzghoul Hadi, student, anul V, gr. M1762  ____________________ 

39. Merean Maria, anul IV, gr. 1951                 ____________________ 

40. Ashkar Laila Yosof, anul IV, gr. 1867                  ____________________ 

41. Khateb Kamar, student, anul IV, gr. M1860  ____________________ 

42. Kozhikkodan Maliyekkel Najab Husain, anul V, gr. M1753______________ 

43. Mohan Monisha, student, anul V, gr. M1765   ____________________ 

44. Pogostin Arina, studentă, anul V, gr. M1752   ____________________ 

45. Nizamudeen Fathima Hameed, anul II, gr. M2161 p   ____________________ 

 

 

 


