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APROBAT 

la ședința Senatului 

proces verbal nr.  10 

din ”25” noiembrie 2021 

 

METODOLOGIA  

de organizare și realizare a  Examenului de absolvire   

la Programul de Secundariat Сlinic (IDP),  

Facultatea Stomatologie, promoția 2020-2022  

I.DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezenta Metodologie este elaborată în baza Regulamentului-cadru privind 

organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației Nr. 1047 din 29.10.2015; Regulamentul de organizare a studiilor de 

secundariat, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale al 

Republicii Moldova nr.1107 din 26 noiembrie 2020.   

1.2. Metodologia stabilește principiile de organizare a Examenului de Absolvire  la 

Programul de Secundariat Clinic (IDP), Facultatea Stomatologie, care se va desfășura în a.u. 

2021-2022 în două etape, după cum urmează:  

• Etapa 1 - prezentarea portofoliului de manopere realizate pe parcursul stagiilor 

practice; 

• Etapa 2 - răspuns oral în bază de caz clinic. 

1.3. Susținerea probelor va avea loc în cadrul Comisiilor Examenului de absolvire la 

Programul de Secundariat Сlinic (IDP), Facultatea Stomatologie, aprobate prin Ordinul 

rectorului în prezența a cel puțin 2/3 din numărul de membri. 

1.4. Decanatul va elabora orarul  Examenului de absolvire cu indicarea: Comisiilor și 

nominalizarea cursanților care vor susține examenul, luând în considerare că numărul 

maxim nu va depăși, de regulă 10 cursanți per Comisie. Orarele aprobate de către Rector, vor 

fi transmise cursanților. 

1.5. Desfășurarea Examenului va avea loc în  conformitate cu orarul elaborat de către 

decanatul Facultății de Stomatologie, în termenele după cum urmează:  

• La data de 20.12.2021, orele 9:00-15:00 – ambele etape pentru secundarii repartizați  

Comisiilor nr. 1 și nr. 2; 

• La data de 21.12.2021, orele 09:00 - 15:00  – ambele etape pentru secundarii 

repartizați  Comisiilor nr. 3 și nr. 4.  
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N.B.! Examenul poate fi transferat în regim online în dependență de situația epidemiologică 

la data desfășurării acestuia sau în cazul în care secundarul nu se poate prezenta din motive 

de sănătate (ex: test pozitiv COVID-19, graviditate, traume etc.), cu înregistrarea video a 

sesiunii de examinare în Google-meets. 

II. ADMITEREA  SECUNDARILOR CĂTRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE  

2.1. La Examenul de absolvire,  vor fi admiși secundarii, care au realizat integral Planul 

de Învățământ și au acumulat 120 de credite stabilite pentru Programul de Secundariat  

Clinic (IDP).  

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE SUSȚINERE  

3.1. Secretarii Comisiilor de evaluare vor transmite cu 10 zile înainte de susținerea 

Examenului cazurile clinice pentru proba orală  Președintelui, vicepreședintelui și 

membrilor Comisiei Examenului de absolvire.  

3.2. Coordonatorii Comisiilor de evaluare  împreună cu secretarii acestor comisii, vor 

asigura realizarea Examenului conform orarului stabilit de către decanat. 

3.3. Președintele și vicepreședintele  vor monitoriza întreg procesul de desfășurare a 

etapelor examenului și  activitatea Comisiilor de evaluare.  

3.4. Pentru evaluarea secundarilor, fiecare membru al Comisiei va completa fișa de 

evaluare individuală pentru ambele probe. (Anexa 1) 

3.5. La finalizare evaluării Comisia se va întruni pentru completarea  proceselor verbale 

și Registrul de Note pentru Examenul de Absolvire al Programului de Secundariat Clinic 

(IDP)  (Anexa 2 și 3). 

IV. SUSȚINEREA ȘI EVALUAREA FINALĂ A CURSANTULUI  

4.1. La data și ora stabilită în orar secundarii se vor prezenta cu prezență fizică conform 

orarului.  

4.2. Președintele, vicepreședintele pot participa arbitrar în orice ședință de susținere a 

probelor de evaluare pentru a  monitoriza și participa la evaluare.  

4.3. Coordonatorii Comisiilor de evaluare și secretarii acestora vor asigura completarea 

proceselor verbale și  extraselor din procesele verbale și le vor transmite în termen de 24  

ore la Decanat. 

4.4. Pentru etapa 1 secundarului îi vor fi oferite 15 minute, în care va fi necesar să 

prezinte portofoliul de cazuri clinice și să răspundă la întrebările adresate de către membrii 

Comisiei. Pentru etapa 2 secundarul va avea la dispoziție maximum 15 minute, pentru 

răspunsul la întrebări și discuții sunt alocate maximum 10 minute. 
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4.5. Membrii Comisiilor  vor adresa întrebări, vor participa în discuții și vor  înregistra  

calificativul acordat în  Fișa de evaluare a secundarului și  Registrul de Note pentru Examenul 

de Absolvire al Programului de Secundariat Clinic (IDP). (Anexa 3) 

4.6. Evaluarea secundarului de către Comisie, va fi apreciată conform următoarelor 

criterii:   

✓ Pentru prezentare portofoliului 

• calitatea documentării cazului clinic 

• calitatea expunerii orale a cazului clinic 

• parametrii tehnici ai manoperelor efectuate 

✓ Pentru etapa 2-caz clinic  

• calitatea argumentării diagnosticului prezent în cazul clinic 

• calitatea elaborării planului de tratament pentru cazul clinic 

• coerența și corectitudinea răspunsurilor la întrebările adresate 

4.7. Decizia asupra notei de la ambele etape se va lua la ședința închisă a Comisiei de 

evaluare, conform algoritmului de apreciere în Registrul de Note pentru Examenul de 

Absolvire a cursanților Programului de Secundariat Clinic (IDP).  

Nota finală a evaluării secundarului se va calcula prin aplicarea coeficienților după 

următoarea formulă:   

Nota finală = (0,5 X N Manopere practice)+ (0,5 X N Caz clinic) 

N Manopere practice – nota Comisiei de evaluare pentru prezentarea portofoliului se va calculă ca 

media aritmetică din Fișele de evaluare individuale pentru proba 1; 

N Caz clinic – nota obținută la etapa 2- rezolvarea de caz clinic, se va calculă ca media aritmetică 

din Fișele de evaluare individuale pentru proba 2; 

4.8. Nota finală a evaluării cursantului se va exprima cu două zecimale și se va înscrie cu 

cifre arabe și litere în procesele verbale.   

4.9. Rezultatele susținerii Examenului de absolvire vor fi anunțate secundarilor în 

aceeași zi, după ședința Comisiei de evaluare.   

4.10. Absența nemotivată a secundarului la susținerea etapelor Examenului  este 

calificată drept nepromovare acestuia. 

4.11. Secundarii au dreptul să conteste decizia Comisiei. Cererile pentru contestații se 

depun la Decanat în decurs de o zi lucrătoare de la anunțarea rezultatelor. Cererile  se 

înregistrează de către secretarul Comisiei Examenului de absolvire în Registrul de evidență 

a contestațiilor.   

4.12. Contestațiile vor fi examinate de către Comisia de contestare în decurs de 24 de 

ore de la recepționarea cererii.  
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4.13. Examinarea contestațiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate 

de către membrii Comisiei de contestare.   

V.DISPOZIȚII FINALE  

5.1. Procesul verbal al Comisiei de evaluare și Registrul de note pentru ambele etape și 

după caz înregistrările video (în caz de susținere a Examenului în format online), vor fi 

transmise de către coordonatori Președintelui.  

5.2. Secretarii Comisiilor de evaluare vor asigura semnarea proceselor verbale, 

extraselor din procesele verbale, de către Președinte și membrii Comisiilor de evaluare. 

 

 

COORDONAT:  

 

Prim-prorector, prorector  
pentru activitate didactică   _________________ Olga Cernețchii  
 
Șef Departament Didactic 
și Management Academic   _________________ Silvia Stratulat 
 
Decan,   
Facultatea de Stomatologie                    _________________  Oleg Solomon 
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Anexa 1 

Fișa de evaluare a portofoliului  

de manopere practice și răspuns oral în bază de caz clinic, a secundarilor  

pentru Examenul de Absolvire a Programului de Secundariat clinic (IDP), 

Promoția 2020-2022 

Numele, prenumele evaluatorului: _____________________         

Nr. comisiei: ________  

 

Nr.d/o Numele/Prenumele secundarului 
Nr. 

bilet 

Nota pentru 
prezentarea 

portofoliului de 
manopere practice 

Nota pentru 

răspuns oral în 

bază de caz clinic 

1. 1        

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

  

 

Semnătura evaluatorului ___________________ 
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Anexa 2 

 

Facultatea de Stomatologie 

Comisia de evaluare Nr.__ 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei pentru Examenul de absolvire  
a secundarilor la Programul Internațional Dentar, Promoția 2020-

2022 
  

__/__/____                  nr. __ 

PREZENȚI: 

Președinte: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof.univ. 

Vicepreședinte: Mostovei Andrei, vice-decan Facultatea de Stomatologie, dr. șt. med., 

conf. univ. 

Coordonator: ________________________________ 

Membri: _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

Secretar: __________________________  

I. ORDINEA DE ZI: 

1. Prezentarea și susținerea probei orale și prezentarea cazurilor clinice  de către cursanții 
Programului Internațional Dentar, în cadrul Comisiei de evaluare, constituită conform 
Ordinului USMF “Nicolae Testemițanu” Nr. ____ din _____ 2021 „Cu privire la constituirea 
Comisiilor pentru Examenul de absolvire/ licență pe programe de studii în anul universitar 
2020-2021”. 

2. Aprecierea răspunsurilor la proba orală și prezentarea cazurilor clinice de către Comisia 
de Evaluare și aprobarea Deciziei asupra notei finale. 

S-A DISCUTAT 

1. Cursanții ________________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________         au prezentat  

portofoliului  de manopere practice și răspuns oral în bază de caz clinic. 
2. În ședința închisă a Comisiei de evaluare au fost apreciate cu note  răspunsurile  

cursanților la portofoliului  de manopere practice și răspuns oral în bază de caz clinic. 

II. S-A DECIS: 

1. A aproba susținerea probei orale și prezentarea cazurilor clinice, pentru cursanții 
Programului Internațional Dentar,  Promoția 2020-2022, în cadrul Comisiei nr. __ . 

2. A aproba notele obținute de către secundari la susținerea probei 1 și 2 după cum 
urmează: 

N/o 
Numele, Prenumele,  

Patronimicul, studentului 
Grupa 

Nota pentru 
portofoliului  
de manopere 

practice 

Nota pentru 
răspuns oral în 

bază de caz clinic 
Nota finală 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 
Președinte, Ciobanu Sergiu, 
dr. hab. șt. med., prof. univ.     __________________ 

 
Vicepreședinte, Mostovei Andrei. 
dr. șt. med., conf. univ.     __________________ 

Membrii Comisiei:  Coordonator, dr.șt.med.conf.univ._____________  
1. ____________, asist.univ. 

2. ____________, asist.univ.  

3. ____________, asist.univ. 

Secretar :__________________ 
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Anexa 3 

 

Facultatea de Stomatologie, Programul de studii Secundariat clinic (IDP) 

Stomatologie 

 

Registrul de note pentru Examenul de Absolvire a secundarilor din cadrul 

Programului de secundariat clinic (IDP) , Promoția 2020-2022: __/__/2021, ora 9:00-

15:00 

Comisia Nr. __ 

Nr. Nume/Prenume Proba 

E
v

a
lu

a
to

r 

1
 

E
v

a
lu

a
to

r 

2
 

E
v

a
lu

a
to

r 

3
 

E
v

a
lu

a
to

r 

4
 

E
v

a
lu

a
to

r 

5
 

Media Nota 

finală 

1  1        

2       

2  1        

2       

3  1        

2       

 
 
 
Coordonator,  _________________,  d.șt.med., conf.univ. 

 
 

Secretar,  ___________, asist.univ. 
 

 

 

 


