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 Clasamentul a fost realizat în baza 
rezultatelor evaluării și acreditării ști inţi-
fi ce a insti tuţiilor, iar Universitatea noas-
tră s-a clasat pe a II-a poziţie, acumulând 
839 de puncte din totalul de 1000. 

Și în acest an, pe primul loc în top se 
afl ă Universitatea Tehnică a Moldovei, iar 
pe locul trei se situează Universitatea de 
Stat din Moldova, urmată de Academia 
de Studii Economice din Moldova.

Este de menţionat faptul că ra-
ting-ul instituţiilor de învăţământ 
superior în categoria A a rămas ne-
schimbat, universităţile menţiona-
te menţinându-și fiecare poziţia din 
anul trecut. În schimb, în cadrul cate-
goriilor B și C a universităţilor se ates-
tă o ascensiune pentru unele institu-
ţii de învăţământ superior și regres 
pentru altele.

 În clasamentul din 2014 fi gurează 
19 insti tuţii de învăţământ superior din 
ţară în comparaţie cu 15 – în anul 2013. 

Clasamentul a fost elaborat de 
CNAA în baza indicatorilor de perfor-
manţă, apreciaţi în procesul evaluării 
organizaţiilor din sfera ști inţei și inovării 
în scopul acreditării/reacreditării ști inţi-
fi ce a acestora. La stabilirea rati ng-ului 
naţional al universităţilor s-a ţinut cont 
de capacitatea de cercetare a insti tuţiei, 
publicaţiile ști inţifi ce, brevetele de in-
venţie obţinute, resursele umane, teh-
nico-materiale și fi nanciare, dar și im-
pactul economic și social al proiectelor 
ști inţifi ce realizate.                            

USMF ”Nicolae Testemiţanu” –
locul II în clasamentul CNAA

Consiliul Naţional pentru Acredita-
re și Atestare a publicat topul celor mai 
bune insti tuţii de învăţământ superior 
din Moldova în anul 2014. 

http://images.fineartamerica.com/

Cu prilejul sosirii primă-
verii şi cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Femeilor - 8 Mar-
tie, în numele comunităţii 
universitare, Vă adresez cele 
mai sincere urări de bine, să-
nătate, fericire, prosperitate 
şi realizarea tuturor viselor. 
Ţinem să vă exprimăm toată 
stima şi admiraţia pe care v-o 
purtăm. 

În instituţia noas-
tră activează 1332 fe-

mei, adică cca 65 % din întreg personalul. Iată 
de ce, este de prisos să ne întrebăm cum ar arăta 
Universitatea noastră fără de Dumneavoastră, fără vioi-
ciunea, blândeţea şi zâmbetele voastre, fără profesionalis-
mul şi grija purtată pentru Alma Mater. 

Vă mulţumim pentru că păstraţi cu sfi nţenie tradiţii-
le, ţineţi aprins focul în căminul familial şi sădiţi speran-
ţă şi nobleţe în inimile celor apropiaţi. Fiţi înconjurate de 
căldură, tandreţe, armonie, dragoste şi înţelepciune, zâm-
bete de copii... Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu 
în familiile şi în casele Dumneavoastră.

Stimaţi Domni, aducem un gând frumos şi pentru 
toate femeile din viaţa Dum-
neavoastră - mame, soţii, 
fi ice, surori. Să nu uitaţi 
să le oferiţi toată atenţia şi 
aprecierea - pe care le merită 
din plin!
O primăvară plină cu fl ori! 

Stimate Doamne, 

Ion Ababii, rector,
profesor universitar, 

dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM
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Agenda evenimentelor
Salonul Internaţional al Cercetării, 
Inovării şi Inventi cii PRO INVENT
25-27 marti e 2015
Cluj-Napoca, România

Ziua Bibliotecarului, Ziua Mondială  
a Cărţii și a Dreptului de autor 
23 aprilie 2015 
htt p://library.usmf.md

Ziua Mondială a Sănătăţii
7 aprilie 2015
Campania ”O jucărie aduce bucurie” 
Insti tutul Oncologic

Ziua Ușilor Deschise
25 aprilie 2015
Sala Senatului, ora 12:00

Conferinţa Ştiinţifico-Practică 
“Probleme actuale ale prevenirii 
şi controlului bolilor netransmisibile”
28-30 aprilie 2015
Centrul Naţional de Sănătate Publică,
 str. Gh. Asachi, 67A

Ziua Lupusului
15 mai 2015
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 
Aula nr. 1, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Simpozion naţional “Importanţa pepti delor
bioregulatorii geriatrice protectoare 
în farmacoterapia geriatrică” 
22 mai 2015 
Centrul Naţional de Geriatrie și Gerontologie, 
str. Puşkin, 51.

Mai multe detalii pe 
htt p://usmf.md/events/events/

Profesorul Valeriu Ghereg a adus 
anesteziologia moldovenească în aria in-
ternaţională și a creat elemente terapeu-
ti ce de îngrijire medicală la cel mai înalt 
nivel. Declaraţia aparţine profesorului 

Gabriel Gurman, președinte al Societăţii 
europene de tehnologii informaţionale 
în anestezie și terapie intensivă și a fost 
făcută în cadrul Conferinţei ști inţifi ce „In 
Memoriam Prof. Valeriu Ghereg” – 10 
ani de la trecerea în nefi inţă, ce s-a des-
fășurat în data de 27 februarie curent, la 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

 Invitatul de onoare al evenimentului 
a apreciat că Valeriu Ghereg a fost “un 
punct de imensă stabilitate în atmosfera 
ști inţifi că moldovenească. Ca persona-
litate a fost un om care a ști ut exact ce 

vrea, a ști ut să facă tot ce trebuie ca să 
implementeze ceea ce-și dorește. În toa-
tă acti vitatea sa didacti că și ști inţifi că s-a 
axat pe ideea că există o conti nuitate, iar 
această conferinţă este o urmare direc-
tă a ceea ce a făcut profesorul Ghereg în 
ti mpul vieţii sale”. Profesorul din Israel, 
a mai spus că ceea ce-l aduce, de fi eca-
re dată, în Republica Moldova nu este 

nostalgia, dar un mare respect pentru 
trecut.

 Academicianul Gheorghe Ghidirim 
a menţionat că această conferinţă a de-
venit deja o tradiţie pentru comunitatea 
anesteziologilor și reanimatologilor de 
a-l omagia pe Valeriu Ghereg, cel care 
a fost un izvor de idei  în anesteziologia 
Republicii Moldova, dar și în alte domenii 
ale medicinei autohtone. Valeriu Ghereg 
a fost nu doar un strălucit savant, dar și 
un practi cian de excepţie, datorită căruia 
anesteziologia, reanimatologia și terapia 
intensivă din ţara noastră s-a ridicat la 
standarde europene.

 În altă ordine de idei, academicianul 
a apreciat prezenţa profesorului Gurman 
la această conferinţă, mai ales pentru fap-
tul că aduce ulti mele noutăţi ști inţifi ce din 
practi ca anesteziologică mondială.

 Serghei Șandru, șef catedră 
Anesteziologie și reanimatologie nr. 1 a 
USMF “Nicolae Testemiţanu”, a declarat 
că, odată cu trecerea în nefi inţă a profeso-
rului Valeriu Ghereg, s-a încheiat o pagină 
de aur din istoria Universităţii noastre, 
însă eforturile depuse de acesta conti nuă 
să dea roade prin intermediul discipolilor 
săi, care au optat pentru specialitatea an-
esteziologie și reanimatologie, prin mani-
festările și programele în domeniu atât la 
nivel naţional, cât și internaţional.

 Tradiţional, forumul ști inţifi c  a fost 
organizat de Catedra de anestezie și reani-
matologie nr. 1 ”Valeriu Ghereg” a USMF 
”Nicolae Testemiţanu” și Societatea Anes-
teziologilor și Reanimatologilor din RM.

Evaluarea este un proces continuu la 
Universitate, cu toate acestea - sesiunea de 
iarnă al anului universitar a venit cu ceva special 
în acest sens - utilizarea Modulului Didactic 
al Sistemului Informaţional de Management 
Universitar la toate facultăţile. 

Potrivit lui Lilian Șaptefraţi, șef 
Departamentul Didactic, pentru ca procesul de 
evaluare să fie mai transparent au fost întreprinse 
o serie de măsuri, printre care: introducerea 
testelor grilă unice (irepetabile), verificarea 
acestora prin procedura test editor, codificarea 
lucrărilor. De asemenea, procesul de examinare 
este monitorizat de către Departamentul 
Didactic și Departamentul de Evaluare, dar și de 
Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină, 
care are rolul de supraveghetor.

În cadrul Modulului, studenţii au 
posibilitatea de a evalua prestaţia profesorilor 
lor. Lilian Șaptefraţi și-a exprimat regretul că 
mediciniștii nu se prea grăbesc nici să critice, nici 
să vină cu aprecieri. ”În general, doar 20 la sută 
dintre studenţi au evaluat profesorul, cursul sau 
prelegerea la care au participat, iar un rezultat, 

cât de cât relevant, se consideră dacă ⅓ dintre 
studenţi și-ar exprima părerea în acest sens. 
Acum, noi suntem la început de cale, dar vom mai 
vedea pe parcurs”, a spus șeful Departamentului 
Didactic.

Opinia studenţilor este foarte importantă, 
deoarece fiecare cadru didactic vede cum este 
perceput de către aceștia și, eventual, poate să 
înlăture anumite lacune. De cealaltă parte, este 
și mecanismul de control - pentru că toate aceste 
comentarii pot fi văzute și de superiorii de la 
catedră, responsabili de procesul didactic. 

Modulul Didactic este un instrument 
foarte bun de a monitoriza procesul de studii 
în ansamblu, ceea ce lipsea  până acum. Acesta 
facilitează activitatea șefilor de studii, a celor de 
catedră, a decanilor și prodecanilor,  oferindu-

le acces la baza de date a studenţilor. Aici se 
calculează automat media de studii şi cea anuală, 
sunt evidenţiate notele negative și absenţele etc. 
De asemenea, prin acest acest sistem, studentul 
poate să vadă informaţia privind reușita sa, în 
orice timp și din orice loc.  

În perioada 5-10 octombrie 2015, Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” va celebra 70 de ani de 
la înfi inţarea învăţământului medical superior în Republica Moldova.

Aniversare Alma Mater Mai multă transparenţă în evaluarea 
studenţilor

În acest context, toate 
acti vităţile (ști inţifi ce, culturale și 
sporti ve), organizate pe parcursul 
anului curent, vor fi   consacrate 
aniversării Alma Mater. 

Cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări de la fondare, Senatul 
Universităţii va insti tui cinci bur-
se de merit pentru cei mai buni 
mediciniști  și alte trei premii pen-
tru cele mai valoroase realizări 
ști inţifi ce ale ti nerilor cercetători. 
Valoarea burselor va consti tui 
1500-2000 de lei fi ecare.

De asemenea, vor fi  elabora-
te și editate un șir de publicaţii, 
printre care menţionăm mo-
nografi a ”Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie Nico-
lae Testemiţanu la 70 de ani” 
și albumul ”Resursele umane: 
elemente strategice ale USMF 
Nicolae Testemiţanu din Republica 
Moldova”.  Totodată va fi  lansat un 
fi lm documentar despre acti vita-
tea insti tuţiei noastre și va fi  ela-
borat și pus în circulaţie un ti mbru 
poștal dedicat Alma Mater.

Aniversarea Universităţii va 

debuta cu tradiţionala conferinţă 
ști inţifi că (5 octombrie). Vor fi  
organizate expoziţii de carte, pa-
tente și brevete de invenţii, și de 
fotografi i vechi prin care va fi  pre-
zentată acti vitatea Universităţii 
de-a lungul anilor.

Adunarea solemnă a 
comunităţii universitare va avea 
loc în data de 8 octombrie, în 
incinta Teatrului Naţional de 
Operă și Balet ”Maria Bieșu”, la 
care vor  fi  invitaţi ofi ciali, parte-
neri și oaspeţi de onoare de peste 
hotare.  

Pe tot parcursul săptămânii 
(5-10 octombrie) vor fi  organizate 
o serie de acti vităţi sporti ve și cul-
tural-distracti ve pentru angajaţi, 
studenţi și rezidenţi. În acest 
context, facem un apel către toţi 
membrii comunităţii universitare 
și îi îndemnăm să fi e mai recepti vi 
la acţiunile lansate și să parti cipe 
acti v la realizarea acestora.

Pentru mai multe infor-
maţii cu privire la aniversarea 
Universităţii accesaţi: 
htt p://usmf.md/alma-mater-70-ani/

Conferinţa ”In memoriam prof. Valeriu Ghereg”
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Natalia Cherdivarenco:

Încerc un senti ment de 
sati sfacţie și mândrie că am 

trăit o viaţă în Alma Mater. Îmi aduc 
aminte, era prin anii 1946–1947, o 
perioadă complicată, când începeam 
studiile. Eram obsedaţi de dorinţa de 
a învăţa, însă era greu – insufi cienţă 
de cărţi, de încăperi, de uti laj. Dar am 
avut parte de profesori buni. Atunci 
studenţii, în paralel cu învăţătura, 

treceau practi ca și terminau Insti tu-
tul bine pregăti ţi, devenind buni clini-
cieni. E sufi cient să-l nominalizez pe 
Nicolae Testemiţanu, al cărui nume îl 
poartă Universitatea.

Studentul de atunci era fi zic sub-
dezvoltat, rănile războiului își lăsase-
ră amprenta. Sărăcie în plan material 
și moral. Eram sărăcuţi îmbrăcaţi. Ne 
alimentam modest - se transforma în 
sărbătoare ziua când ni se distribuiau 
bonurile pentru pâine. 

Clădirea Insti tutului de Stat de 
Medicină din Chișinău… Ști ţi, era 
într-o clădire modestă unde a fost 
spitalul militar. În apropiere, pe un 
loc viran creștea iarbă, pe acel teren 
făceam exerciţii - lecţiile de educaţie 
fi zică. Sediul Insti tutului încheia clă-
dirile multi etajate, aici se termina 
practi c orașul. Și iată - pe niște rui-
ne, după război, a apărut insti tuţia 
noastră. Catedra noastră se afl ă într-
o clădire avariată cu geamuri sparte.

Între cadrele didacti ce și 
studenţi se simţea o mare distanţă. 
Astăzi este mai multă democraţie, 
studenţii sunt mai liberi, dezinvolţi. 
Deși eram ţinuţi în chingile disci-
plinei, profesorii sufl etește erau 
aproape de noi, ne înţelegeau du-
rerile și problemele. Fără doar și 
poate, ti neretul studios de astăzi 
are condiţii de studii și viaţă mult 
mai bune. Este mai bine informat, 
având multe izvoare - surse de in-
formare mai desăvârșite din toate 
punctele de vedere, dar noi eram 
mai sârguincioși...

Eugen Maloman:

Cum este să te numeri prin-
tre primii discipoli ai acestei 

insti tuţii? Trăiesc un senti ment de 
muncă asiduă depusă, de sati sfacţie. 
Începutul a fost foarte greu. Până 
la Insti tutul de Medicină am făcut 
școală românească. Am fost repatriat 
și în '45 am depus actele la medicină. 
Ţin minte un caz la anul întâi – mă in-
vită pe mine și pe Constanti n Tîbîrnă 
(eram colegi) un oarecare Vaisman de 
la Comsomol și ne propune să intrăm 
în parti d. Ţîbîrnă a acceptat, eu însă 
terminasem Liceul Militar în Româ-
nia, unde tata emigrase, și întrucât 
refugiaţii erau consideraţi dușmani 

Răsfoind amintiri
La început de an aniversar, am răsfoit aminti ri 

alături de cei care au cunoscut Universitatea noastră 
încă de la fondare. Cum erau studenţii de atunci, pro-

fesorii, cum arăta clădirea Universităţii… Din aceste 
răspunsuri am adunat detalii unice, fragmente din 
istoria Alma Mater, care devine istoria noastră…  

”Și iată - pe niște ruine, 
după război, a apărut insti tuţia 

noastră.”

”O clădire scundă, pragul căreia îl 
pășisem ti mizi, noi, ti nerii porniţi 
la drumul mare al cunoști nţelor. 
Așa mică cum era, pentru noi a 
fost un simbol, un început spre 

profesia îndrăgită”

”De la acești  dascăli am 
învăţat nu doar medicina,  dar și 

calitatea de a fi  om...”

”Am ajuns la Insti tutul de Medicină 
printr-un hazard  al vieţii”

ai poporului, am avut probleme cu 
securitatea. Ghemul neplăcerilor a 
depănat. Cinci ani am fost anchetat, 
însă m-au salvat profesorii, ști ind că 
eram un student bun, învăţam numai 
pe nota „5”.

Mă mândresc pentru faptul că 
promoţia anului 1951 este supra-
numită „promoţia de aur” în me-
dicină. Într-adevăr, din rândurile 
noastre au ieșit fi guri proeminente, 
personalităţi marcante.

La prima vedere a Insti tutului, 
mi s-a înti părit în memorie o clădi-
re scundă, pragul căreia îl pășisem 
ti mizi, noi, ti nerii porniţi la drumul 
mare al cunoști nţelor. Așa mică cum 

era, pentru noi a fost un simbol, un 
început spre profesia îndrăgită.

Studenţii de astăzi sunt fericiţi și 
explic de ce. Au condiţii incompara-
bile cu ale noastre. Rezidenţiatul este 
de 5 ani, nu de 4 luni ca atunci. În 
prezent, au la dispoziţie biblioteci în-

zestrate cu literatură de specialitate, 
calculatoare, se alimentează în canti -
nă. Au vesti mentaţie frumoasă. Eu la 
anul I purtam uniformă soldăţească. 

Dintre profesori cel mai mult 
m-au marcat Rubașov, Gheorghiu, 

Râjov. Natalia Gheorghiu ţinea mult 
la basarabeni. În general, am avut 
parte de dascăli cu o ţinută aristo-
crati că, având o pregăti re temeinică 
în insti tuţiile din străinătate. 

Se disti ngeau prin exigenţă și 
seriozitate. Preţuiau mult interesul 
studenţilor faţă de ști inţă.

Gheorghe Paladi:

A fost o perioadă foarte in-
teresantă, pe când eram 

discipol al acestei insti tuţii, cu mult 
mai interesantă decât în zilele noas-
tre. Relaţiile dintre oameni erau 
mult mai speciale, mai calde, atât 
între studenţi, cât și între profesorii 
care predau atunci. În acele ti mpuri, 
studenţii noștri vroiau să cunoască 
mai mult, iar pentru aceasta petre-
ceau mai mult ti mp în bibliotecă.

Îmi amintesc, la etajul doi, 
unde este acum Departamentul 
Ști inţă - pe atunci era aula unde ni 
se ţineau prelegeri. Iarna, încăperea 
era încălzită de o sobă de fi er, iar 
noi eram cei care aduceam cărbuni 
ca să putem rezista. Era perioada 
imediat de după război cu foarte 
multe greutăţi, produsele alimen-

tare le procuram doar pe cartelă. 
În schimb, era un entuziasm enorm 
pentru carte. De exemplu, un manu-
al de terapie ajungea la 5-6 studenţi, 
în comparaţie cu ziua de astăzi când 
studentul are acces la nenumărate 
surse informaţionale.

E plăcut să ne aducem aminte 
de acei ani, pentru că prin greutate 
se ajunge departe. Noi am făcut 5 
ani de studii, pe care  i-am simţit din 
plin. Îmi amintesc des de colegii, pro-
fesorii mei, aulele, biblioteca, clubul 

nostru unde organizam petrecerile, 
dansurile, întâlnirile cu studenţi de 
la alte universităţi. Acolo petreceam 
ti mpul liber, acolo ne îndrăgosteam, 
acolo ne căsătoream.

Eu nu am ajuns la Universitate 
întâmplător. Părinţii mei erau ţărani 
de la sat, foarte credincioși și vro-
iau să mă dea la teologie. Dar am 
avut un frate mai mare, preot, care 
în perioada aceea a fost supus la 
multe presiuni din partea regimului, 
era persecutat pentru profesia sa. 
Cumnata mea m-a sfătuit atunci să 
nu dau la teologie, ci să aleg o altă 
facultate, iar eu am hotărât să aleg 
medicina, o profesie foarte nobilă. 
Căci ce poate fi  mai frumos decât să 
îngrijești  de sănătatea oamenilor.

Relaţiile dintre profesori și 
studenţi erau foarte apropiate. Pro-
fesorii veneau în bibliotecă și ne 
ofereau consultaţii, între orele 9:00-
22:00, la solicitarea noastră. 

Îmi amintesc cu nostalgie de 
profesorul I. Lvov, profesorul Borzov, 
care a fost decanul primei Facultăţi 
de Medicină Generală, un om cu o 
cultură, educaţie și pregăti re extra-
ordinară, S. Rubașov, chirurg, pro-
fesor și șef de catedră la Chirurgie; 
profesorul N. Kuzneţov, om foarte 
talentat, șef catedră Gestologie; 

prof. N. Starostenko, rector. De la 
acești  dascăli am învăţat nu doar 
medicină, dar și calitatea de a fi  om,  
de a ști  cum să te comporţi în anumi-
te circumstanţe ale vieţii, ce ati tudi-
ne să avem faţă de prieteni, părinţi, 
colegi. 

Vreau să le transmit tinerilor 
de astăzi să nu piardă valorile și 
tradiţiile primite la USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”. Aș vrea ca tineretul 
nostru să se gândească mai puţin 
la partea materială și mai mult la 
cea spirituală, mai puţin la bine-
le propriu și mai mult la cei ce-i 
înconjoară. Să muncească cin-
stit, să acumuleze cât mai multe 
cunoștinţe și experienţe, pentru că 
doar astfel vom avea o societate  
prosperă. 

Victor Jiţa:

Eu am terminat în ‘47 Școala 
nr. 1 din Bălţi și vroiam, îm-

preună cu prietenul meu, să dăm ac-
tele la Facultatea de Geologie, ca după 
fi nisarea acesteia să mergem în Asia 
Mijlocie să căutăm comori. Am ajuns 
la Insti tutul de Medicină printr-un ha-
zard al vieţii. M-am urcat în tramvaiul 
care circula pe bd. Ștefan cel Mare, 
convins să dau actele la Facultatea 
de Geologie. Tramvaiul se întorcea în 
această intersecţie, unde acum este 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 

împărţeam aceeași bucăţică de pâi-
ne și ne înţelegeam ca fraţii. Pe acele 
ti mpuri, moti vaţia pentru carte era 
mai mare - astăzi fi ecare încearcă să 
obţină anumite facilităţi fără să mun-
cească prea mult.    

Dintre profesori, m-a impresi-
onat un docent evreu, om simpati c, 
înalt, frumos, cu o barbă lungă nea-
gră. Mergea cu un băţ lung prin audi-
toriu, unde noi, cei 250 de studenţi, 
îl ascultam cu nesaţ și ne făceam 
noti ţe. Făcea multe scamatorii cu noi 
- arunca bisturiul în sus și când îl prin-
dea făcea o tăietură perfectă. Mai era 
un profesor - Lavrenti ev, foarte bun 
cadru didacti c, descendentul lui Voro-
biov, care a făcut un atlas la anatomia 
omului. 

Va urma...

Am intrat în clădirea veche, unde 
înainte fusese spital militar, și am 
întrebat secretarele din Comisia de 
admitere dacă pot să  depun actele la 
studii și dacă nu s-a înscris și prietenul 
meu aici. Doamnele mi-au răspuns că 
prietenul meu trecuse deja - atunci 
m-am hotărât să depun și eu. Ulteri-
or, când mi-am căutat prietenul prin 
grupe, am văzut că el nu depusese 
actele la Insti tut, eu însă am rămas la 
medicină. 

Trăiam patru băieţi într-o came-
ră, în Căminul Eparhiei, împreună cu 
călugării. Eu eram bucătarul. În fi eca-
re zi, plecam mai devreme de la curs 
pentru a pregăti  ceva de mâncare. 

Între studenţii de pe atunci, cu 
toate că veneau din mai multe orașe 
din fosta URSS, nu era nicio diferenţă. 
Ne-am creat o comunitate a noastră, 
ne susţineam și ne ajutam reciproc, 
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Cercetare

Ion Ababii, rectorul USMF ”Nicolae Teste-
miţanu”, a evidenţiat că ”ediţia curentă a lectu-
rilor este specială prin temati că și prin prezen-
ţa unui mare prieten al comunităţii medicale 

din Republica Moldova și al Universităţii noas-
tre – fost rector al Universităţii de Medicină și 
Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași, Vasile Astărăstoae. 
Aceste acti vităţi ști inţifi ce sunt foarte uti le 
și de un real folos pentru medicii specialiști , 
precum și pentru îmbunătăţirea nivelului de 
instruire și de acordare a asistenţei medicale”.

Vladimir Hoti neanu, șef catedră Chirurgie 
nr. 2, a menţionat că în cadrul Lecturilor de 
iarnă-2015 s-a abordat o temati că complicată, 
grea și puţin tratată până acum, dar care nu 
trebuie neglijată. Profesorul a declarat că ”no-
ţiunea de malpraxis trebuie înţeleasă dintr-o 
perspecti vă triplă ca: un act medical prin pris-
ma dreptului medical; ca o forţă anti socială, ce 
lezează drepturile ocroti te de legea penală; ca 
fapte generatoare de prejudicii ce impun repa-
raţii”. 

”Erorile medicale au fost și vor fi , deoarece 
procesul de cunoaștere a corpului uman este 
infi nit. Dumnezeu și natura nu ne-a dat posibi-
litatea de a cunoaște totul despre om. Fiecare 
generaţie de medici poate să cunoască și să-și 
aducă aportul în procesul general de cunoaște-
re”, a conchis Vladimir Hoti neanu.

Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului 

Medicilor din România, a împărtășit din expe-
rienţa ţării sale în problemele malpraxisului 
medical. Profesorul a menţionat că, la acest 
moment, legislaţia românească defi nește 

malpraxisul în patru legi. În curând, însă, va fi  
adoptată o lege nouă, care va asigura medici-
lor o acti vitate profesională mai bună și mai 
corectă. Președintele a evidenţiat că pentru 
evitarea cazurilor de malpraxis trebuie să exis-
te o bună comunicare între medic și pacient, 
cea mai importantă fi ind încrederea pe care o 
inspiră medicul acestuia.

În ulti ma perioadă, Colegiul Medicilor din 
România înregistrează o creștere a cazurilor 
reclamate privind malpraxisul. Doar 8 la sută 
dintre acestea au fost califi cate drept trata-
mente incorecte sau neglijente faţă de paci-
ent, celelalte având alt interes, de obicei – unul 
fi nanciar.

Lecturile de iarnă au fost desfășurate pen-
tru prima dată în anul 2002. Majoritatea edi-
ţiilor au fost dedicate problemelor moderne 
ale chirurgiei și ale întregului profi l chirurgical 
– obstetrică și ginecologie, traumatologie, oto-
rinolaringologie, nefrologie etc. De asemenea, 
o parte dintre acestea au fost consacrate per-
sonalităţilor notorii, care au fondat profi lurile 
chirurgicale în Republica Moldova – Natalia 
Gheorghiu, Constanti n Ţîbîrnă, Constanti n 
Beţișor ș.a.                                                     

La început de an jubiliar, 
Departamentul Pediatrie din ca-
drul Universităţii de Stat de Medi-
cină și Farmacie ”Nicolae Testemi-
ţanu” a lansat un nou manual de 
specialitate – "Pediatria".

 
Este primul manual de profi l ce 

include elemente de semiologie îm-
binate cu simptomatologia bolilor 
la copii. ”Manualul este de primă 
necesitate nu doar pentru studenţi, 
rezidenţi, cadre profesoral-didac-
ti ce, ci și pentru medicii practi ci-
eni pediatri și medicii de familie”, 
a declarat Maria Smișnoi, referent 
al cărţii, profesor universitar la 
Disciplina de medicină internă din 
cadrul Departamentului Medicina 
Internă.

 Ninel Revenco, șef Departa-
ment Pediatrie, a menţionat că ma-
nualul este rezultatul acti vităţii unei 

echipe mari de profesori și specia-
liști  din mai multe domenii ale me-
dicinei și mai este și ”rezultatul con-
lucrării între generaţii”.

 Prezentă la festi vitatea de lan-
sare a manualului, Olga Cerneţchi, 
prorector pentru asigurarea calită-
ţii și integrării în învăţământ, a afi r-
mat că nu este nimic mai frumos 
pentru un profesor decât a ţine în 
mână rezultatul muncii sale. Doam-
na profesor a asociat editarea cărţii 
cu nașterea unui copil: “Cei care lu-
crează alături de copii sunt cele mai 
fericite persoane de pe pământ”, a 
declarat prorectorul.

 Svetlana Dogotaru, reprezen-

tant al Fundaţiei “Familia Sturza”, 
insti tuţie ce a fi nanţat editarea căr-
ţii, a apreciat faptul că manualul 
este realizat într-un limbaj accesibil 
atât pentru studenţi și specialiști , 
cât și pentru oamenii simpli, care 
așteaptă sau au copii.

 În cadrul evenimentului au fost 
conferite diplome de excelenţă pen-
tru contribuţie esenţială și suportul 
acordat la editarea acestui manual 
– omului de afaceri Ion Sturza; profe-
sorului universitar Valenti n Ţurea; di-
rectorului medical al Insti tutului Ma-
mei și Copilului – Ina Palii; directorului 
Spitalului Clinic Municipal de Copii 
“Valenti n Ignatenco” – Nelea 
Mătrăgună; directorului Spitalului 
Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 – 
Ștefan Calancea; directorului Spita-
lului Municipal de Copii din or. Bălţi 
– Mariana Neamţu ș.a.

Manualul Pediatria a fost 
lansat de echipa Departamen-
tului Pediatrie al USMF “Nicolae 
estemiţanu”, în colaborare cu Mi-
nisterul Sănătăţii, Insti tutul Mamei 
și Copilului și Societatea de Pedia-
trie din Republica Moldova. Lucra-
rea este dedicată studenţilor, medi-
cilor rezidenţi, pediatrilor, medicilor 
de familie, precum și specialiști lor 
care acordă asistenţă medicală co-
piilor. Aceasta este structurată în 9 
capitole, conţine 626 de pagini și 
abordează parti cularităţile anato-
mo-fi ziologice și patologiile copilu-
lui la diferite perioade de vârstă.

 

LECTURI DE IARNĂ

Malpraxisul în bolile de profi l 
chirurgical

Lansarea unui nou manual 
de pediatrie

A devenit deja o tradiţie, ca în prima luna a anului, Societatea Chirurgilor din Moldova 
să se întrunească în cadrul Lecturilor de iarnă, care au ca scop perfecţionarea medicilor din 
întreaga republică, precum și a cadrelor didacti ce universitare. Ediţia din acest an a forumului 
ști inţifi c a avut ca temă ”Malpraxisul în bolile profi lului chirurgical, aspecte de diagnosti c și 
tratament. Metodologie didacti că”.

Afecţiunile ce ţin de tulburările som-
nului sunt destul de frecvente în Republica 
Moldova, iar pentru diagnosti carea aces-
tora este necesară o abordare multi dis-
ciplinară din partea medicilor cardiologi, 
respirologi, nutriţioniști  și, în primul rând, 
a celor de familie. În ţara noastră, deocam-
dată, nu există specialiști  în somnologie, 
iar un prim pas în nuanţarea acestei ști inţe 
a fost Conferinţa de Medicină a Somnului, 
ce s-a desfășurat recent la Chișinău.

”Scopul principal al conferinţei  a fost 
să ne conjugăm eforturile și să înţelegem 
caracterul interdisciplinar al problemei. 
Medicina de astăzi este foarte tehnologi-
zată, iar acest fapt permite diagnosti carea 
anumitor patologii în stadii incipiente”, a 
spus Victor Botnaru, șef disciplină Pne-
umologie și alergologie, Departamentul 
Medicină Internă a Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae Teste-
miţanu”.

Liliana Domenti , director Insti tutul 
de Fti ziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 
a menţionat  că, în cadrul acestei con-
ferinţe, s-au abordat pentru prima dată 
problemele de somnologie și a fost infor-
mată societatea medicală, dar și popula-
ţia, în general, despre actualităţile privind 

tulburările somnului. ”Din păcate, sunt 
pacienţi care necesită tratament în aceas-
tă privinţă și sunt necesari specialiști  cu 
experienţă în domeniu”, a spus Liliana 
Domenti .

Florin Mihălţan, președintele Socie-
tăţii Române de Pneumologie, în cuvân-
tul de salut, a menţionat că, în România, 
somnologia a debutat acum 20 de ani. 
”Interesul specialiști lor pentru acest do-
meniu al medicinei era relati v. Nimeni nu 
realiza despre ce era vorba exact. Abia 
peste 10 ani, după nenumărate acţiuni 
informati ve, educati ve, totul a progresat 
și acum putem vorbi despre o supras-
pecializare în somnologie în România”, 
a spus expertul român.  Florin Mihălţan 
a apreciat preocuparea medicilor spe-
cialiști  din Republica Moldova pentru 

această problemă, care este una cu ade-
vărat multi disciplinară.

Potrivit unor stati sti ci internaţiona-
le, în SUA, 30 la sută din populaţie suferă 
de dereglări ale somnului, problema fi -
ind modulată de obezitate. Tot aici, 18 la 
sută din accidentele ruti ere sunt atribuite 
apneei. În Europa, incidenţa tulburărilor 
de somn consti tuie 2-4 % și predomină la 
bărbaţi. Acestea pot avea și complicaţii 
fatale cum ar fi  ictusul sau infarctul mio-
cardic acut.

Părintele somnologiei este considerat 
Nathaniel Kleitman (1895-1999), neurofi -
ziolog și psiholog american, originar din 
Basarabia, primul medic care a cercetat 
somnul și fi ziologia viselor din punct de 
vedere ști inţifi c.

Prima conferinţă în somnologie
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Agenţia Elveţiană pentru Dezvol-
tare și Cooperare (AEDC) își anunţă dis-
ponibilitatea de a conti nua colaborarea 
cu Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” – ins-
ti tuţie lider în instruirea medicală și în 
dezvoltarea de curriculum-uri din ţara 
noastră. Declaraţia aparţine directoru-
lui AEDC-Moldova, Simone Giger, care a 
vizitat de curând Universitatea noastră 
și a avut o întrevedere cu rectorul, pro-
rectorii, decanii și alţi reprezentanţi ai 
insti tuţiei.

 Expertul elveţian a menţionat că 
apreciază colaborarea de până acum cu 
USMF “Nicolae Testemiţanu” și intenţi-
onează, în următorii ani, să conti nue și 
să dezvolte proiectele ce ţin, prioritar, 
de îmbunătăţirea sistemului naţional de 
sănătate din Republica Moldova.

 Astf el, intervenţiile prioritare ale 
Agenţiei rămân proiectele: „Moderni-
zarea sistemului perinatal în Republica 
Moldova”, „Regionalizarea serviciilor pe-
diatrice de urgenţă și terapie intensivă 
în Republica Moldova” (REPEMOL), „Ge-
neraţie sănătoasă” (servicii de sănătate 
prietenoase ti nerilor) și „Dezvoltarea 
sistemului de servicii comunitare de să-
nătate mintală în Moldova”. În faza inci-
pientă se afl ă un proiect ce ţine de medi-
cina primară și bolile netransmisibile, a 
anunţat Simone Giger. “În cadrul acestor 
proiecte, vom avea spaţiu de cooperare 
cu Universitatea, deoarece acestea pre-
supun atât dezvoltare de curriculum-uri, 
cât și instruiri ale medicilor”, a menţio-
nat expertul.

Rectorul Ion Ababii a salutat inten-

ţiile Agenţiei Elveţiene pentru Dezvol-
tare și Cooperare privind îmbunătăţirea 
sistemului de sănătate din ţara noastră, 
menţionând că intervenţiile acesteia 
deja generează rezultate bune. În ulti mii 
ani, s-a micșorat rata mortalităţii infanti -
le cu până la 50 la sută datorită faptului 
că maternităţile din ţară au fost dotate 
cu uti laj și echipament performant. De 
asemenea, graţie susţinerii guvernului 
elveţian, au fost introduse mai multe 
dintre recomandările Organizaţiei Mon-
diale a Sănătaţii în sistemul naţional de 

sănătate. În contextul acestei colaborări, 
rectorul Ion Ababii a  sugerat experţilor 
elveţieni să prevadă stagii în Elveţia pen-
tru medici, profesori și rezidenţi, dar și 
invitarea cercetătorilor, specialiști lor din 
această ţară pentru a ţine cursuri la noi 
și pentru a realiza un schimb de experi-
enţă.

 Valeriu Sava, absolvent al USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, coordonator de 
programe la AEDC, a accentuat că Agen-
ţia elveţiană oferă multe perspecti ve de 
dezvoltare și îmbunătăţire a sistemului 
de sănătate în general, dar și pentru Uni-
versitate în parti cular. Cel mai important 
pentru derularea cu succes a proiectelor 
este factorul uman și capacitatea de a le 
implementa, a spus Valeriu Sava.

 Agenţia Elveţiană pentru Dezvolta-
re și Cooperare acordă asistenţă Repu-
blicii Moldova în baza Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Guver-
nul Confederaţiei Elveţiene privind asis-
tenţa umanitară și cooperarea tehnică, 
semnat la Chișinău în anul 2001.

Reprezentanţii Universităţii Libere din 
Bruxelles, Elie Cogan și Cristophe Goff ard, spe-
cialiști  în medicină internă, au vizitat Univer-
sitatea noastră, în februarie curent,  pentru a 
realiza tradiţionalul interviu pentru candidaţii 
la bursele FOSFOM, ediţia 2015-2016. 

La concurs au parti cipat 15 rezidenţi de la 
diferite specialităţi - obstetrică și ginecologie, 
anestezie și reanimatologie, neurologie, chirur-
gie, cardiologie și urgenţe pediatrice, iar cunoaș-
terea limbii franceze și a materiei de specialitate 
au fost principalele criterii de selectare a ti ne-
rilor.

În cadrul acestei vizite, profesorii belgieni 
au avut o întâlnire și cu administraţia USMF ”Ni-
colae Testemiţanu”, unde au prezentat rezulta-
tele interviurilor realizate cu candidaţii la burse, 
accentuând, și de această dată, calitatea înaltă 
de pregăti re a acestora în domeniul ales. ”Stu-
denţii Universităţii de Medicină din Chișinău, 
care merg la practi că în spitalele din Belgia sunt 
printre cei mai buni”, a declarat Elie Cogan.

Cristophe Goff ard, afl at pentru prima dată 
în Republica Moldova, a rămas încântat de pri-
mirea călduroasă,  de moti vaţia și vivacitatea 
candidaţilor.

Mihail Gavriliuc, prorector pentru relaţii 
internaţionale, a menţionat că ar fi  foarte bine 

ca parti cipanţii la program să elaboreze teze 
în cotutelă cu profesorii belgieni “pentru că, la 
moment, acesta este un punct sensibil pentru 
Universitate”.

Prorectorul pentru asigurarea calităţii și 
integrării în învăţământ, Olga Cerneţchi și-a ex-

primat, oarecum, temerile pentru faptul că unii 
candidaţi selectaţi nu vor reveni  să profeseze în 
Republica Moldova, dar experţii au subliniat că 
programul nu favorizează astf el de acţiuni. La 
sfârșitul stagiului, bursierii nu primesc dreptul 
de a practi ca medicina în Belgia,  respecti v – fi e-
care parti cipant se va întoarce în ţara lui.

În cadrul vizitei, profesorii belgieni au ţinut 
și două cursuri privind tratamentele moderne 
în cazul pacienţilor infectaţi cu HIV/SIDA și au 
prezentat câteva cazuri clinice studenţilor, rezi-
denţilor și specialiști lor din cadrul Departamen-
tului Medicină Internă și de la Catedra de boli 
infecţioase.

Programul FOSFOM, care oferă burse de 
susţinere în formarea medicală pentru re-
zidenţi, este deschis pentru USMF “Nicolae 
Testemiţanu” din anul 2007. Până la acest mo-
ment, Universitatea Liberă din Bruxelles a acor-
dat 43 de burse pentru 28 de rezidenţi, unii 
dintre ei având posibilitatea să efectueze stagii 
de până la 2 ani.                                            

Decanul Facultăţii de Medicină Dentară 
a Universităţii de Medicină și Farmacie ”Carol 
Davila” din București , România, a vizitat Uni-
versitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Ni-
colae Testemiţanu”, în februarie curent. Profe-
sorul Alexandru Bucur, care deţine și funcţia de 
președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi 
din România, este cel care a reformat chirurgia 
oro-maxilo-facială din ţara sa.

 În cadrul vizitei de la Chișinău, profesorul a 
împărtășit din experienţa pe care a avut-o cu co-
legii de la Facultatea de Stomatologie a Univer-
sităţii noastre. Alexandru Bucur a mai discutat 
cu omologii săi din Republica Moldova proble-
me ce ţin de organizarea proceselor de instruire 
pentru studenţi și rezidenţi, reformarea și armo-
nizarea curriculum-ului, alinierea învăţământu-
lui superior medical stomatologic la standardele 
europene etc.

 În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii ad-
ministraţiei USMF ”Nicolae Testemiţanu”, pro-
fesorul Bucur a menţionat că ”pe parcursul 
ulti milor trei ani, Facultatea  de Stomatologie 
a evoluat foarte mult, iar lucrurile sunt într-un 
progres real”, începând de la clădirea recent 

renovată, unde se desfășoară acti vitatea didac-
ti că, până la  profesionalismul cadrelor profe-
soral-didacti ce”. 

În cadrul ședinţei au fost trasate anumite 
direcţii de colaborare ce vor fi  incluse într-un 
acord între Facultatea de Stomatologie de la 
noi și cea de la București . Un punct aparte îl 
va consti tui mobilitatea cadrelor profesoral-
didacti ce, a studenţilor și rezidenţilor pentru 

schimb reciproc de experienţă în domeniu. 
“Dacă în Republica Moldova, studiile prin re-
zidenţiat au trecut complet sub tutela Minis-
terului Sănătăţii, atunci la UMF ”Carol Davila”, 
de anul trecut, sunt sub jurisdicţia Ministerului 
Educaţiei. În acest context, sunt prevăzute mai 
multe schimbări în ceea ce privește durata stu-
diilor, calitatea și aplicabilitatea, precum și re-
cunoașterea diplomelor peste hotarele ţării”, a 
precizat denti stul român.

Vizita profesorului Alexandru Bucur a inclus 
și organizarea unui seminar ști inţifi c privind ”Că-
ile de conservare ale osului periimplantar” pen-
tru medici, cadre profesoral-didacti ce, studenţi 
și rezidenţi de la Facultatea de Stomatologie a 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”.                                          

Mai mulţi medici de familie din în-
treaga ţară au parti cipat la un curs de 
instruire privind managementul cerce-
tării. Timp de două zile, 18-20 februa-
rie curent, specialiști i au fost informaţi  
despre cum se organizează un proiect 
de cercetare și au abordat subiecte pri-
vind politi cile, practi cile și ghidurile ba-
zate pe dovezi ști inţifi ce. 

Parti cipanţii la cursuri au încercat 
să realizeze design-ul unei cercetări, au 
aplicat metode noi de cercetare și au 
fost instruiţi să uti lizeze informaţia din 
bazele de date etc.

Lora Gîţu, asistent universitar la 
Catedra de medicină de familie, a men-
ţionat că aceste training-uri au fost re-
levante pentru ti nerii medici de familie, 
care au conști enti zat că ști inţa poate fi  
aplicată în practi că chiar și de către ei, 
specialiști i.

”Aceste cursuri au fost foarte uti le 
pentru dezvoltarea noastră profesiona-
lă, oferindu-ne posibilitatea să obţinem 
cunoști nte noi în domeniul managemen-

tului maladiilor cronice și să facem un 
schimb de experienţă cu trainerii din Ro-
mânia”, a menţionat Angela Tomacinschi, 
medic de familie la Clinica Universitară 
de Asistenţă Medicală Primară.

Cursul de instruire  a fost organizat 
în cadrul acti vităţilor proiectului ”Re-
ţeaua Est-Europeană de Excelenţă pen-
tru Cercetare și Dezvoltare în Domeniul 
Maladiilor Cronice – CHRONEX”, fi nanţat 
de Uniunea Europeană și realizat con-
form Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România-Ucraina-Republica 
Moldova. Acesta are ca scop dezvoltarea 
capacităţilor de educaţie regională și 
formarea unui număr de specialiști  înalt 
califi caţi, competi ti vi și profesioniști  în 
managementul maladiilor cronice, dar și 
formarea abilităţilor medicilor de familie 
de a lansa și de a implementa proiecte 
de cercetare în acest domeniu.

Următoarele cursuri se vor desfă-
șura în perioada 1-3 aprilie și 3-5 iunie 
2015, la USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

    

Guvernul elveţian 
în susţinerea sistemului 

naţional de sănătate

 Desemnarea candidaţilor 
la bursele FOSFOM

CHRONEX-RD
Cursuri de instruire 

pentru medicii de familie

Schimb de experienţă
 în domeniul stomatologiei
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Relaţii publice

O jucărie aduce bucurie! 
În perioada 2 martie-1 aprilie 2015, Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” desfăşoară campania 
”O jucărie aduce bucurie”. 

Astf el, studenţii, rezidenţii și angajaţii Universităţii sunt îndemnaţi 
să doneze jucării pentru copiii internaţi la Insti tutul Oncologic din ca-
pitală, pentru a le aduce o mică bucurie acestor micuţi. Darurile vor 
fi  transmise în data de 7 aprilie, când este marcată Ziua Mondială a 
Sănătăţii.  

Jucăriile vor fi  colectate la Departamentul Comunicare și Relaţii 
Publice (DCRP), Blocul didacti c central, biroul 117, între orele 8:00-
18:00.

Acţiunea este organizată la iniţiati va studenţilor de la Facultatea 
de Medicină nr. 2, în contextul campaniei ”Dăruiește pentru viaţă”, 
desfășurată anual de către DCRP.                                                      

 Reprezentanţii Universităţii de Stat de
 Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova au oferit în dar copiilor 
internaţi în Spitalul Clinic Municipal de Copii 
„Valenti n Ignatenco” peste 430 de cărţi colec-
tate în cadrul Campaniei ”Împarte o carte – Îm-
parte sănătate”. Acţiunea  a avut loc în ajunul 
sărbătorilor de iarnă și a avut drept scop încu-
rajarea micilor pacienţi să se facă bine cât mai 
curând prin lectură. 

 Nelea Mătrăgună, directorul Spitalului Cli-
nic Municipal de Copii „Valenti n Ignatenco”, a 
apreciat gestul comunităţii universitare de a 
aduna cărţi pentru copiii spitalizaţi și a mulţumit 
că s-a optat pentru acest spital, care este unul 
strategic pentru capitală, dar și pentru ţară, în 
general. Aici sunt internaţi copii cu patologii gra-
ve, fapt pentru care acești a sunt nevoiţi să stea o 
perioadă mai îndelungată în spital.

 Ţinem să menţionăm că la această campa-
nie au parti cipat atât reprezentanţii comunităţii 
universitare, studenţi și rezidenţi, dar și per-
soane din afara Universităţii, inclusiv elevi de 
la diferite licee din capitală, precum și deputata 
Oxana Domenti . A fost impresionant faptul că 

unii angajaţi ai Universităţii au venit să doneze 
cărţi pentru micii pacienţi împreună cu copii lor. 

Putem afi rma cu certi tudine că am reușit să 
aducem o rază de zâmbet și lumină în ochii co-
pilașilor afl aţi în acest spital, unii dintre ei - chiar 
ti mp de mai multe săptămâni. Toţi  cei 270 de 
copii au rămas entuziasmaţi și foarte bucuroși 

pentru că au primit cărţi cu povești , poezii, ro-
mane, enciclopedii, cărţi de colorat, reviste - po-
trivite pentru vârsta fi ecărui.

Campania ”Împarte o carte – Împarte sănă-
tate”, organizată de USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
pentru prima dată, a avut drept scop promova-
rea lecturii în rândul copiilor internaţi în spital. 
Ne bucurăm că am reușit să facem fericiţi acești  

copii. Credem că povești le, poeziile și povesti rile 
sunt cele care pot aduce culoare în viaţa celor 
mici, și-i pot ajuta să se însănătoșească într-un 
ti mp mai scurt. În acest context, Vă mulţumim 
tuturor pentru recepti vitate și bunăvoinţa de a 
oferi o parte din înţelepciunea cărţilor Dumnea-
voastră.                                                               

Rectoratul Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Ni-
colae Testemiţanu” anunţă un 
concurs de fotografi i vechi, care 
ţin de istoria insti tuţiei noastre, 
realizate între anii 1945-2008. 

Concursul este lansat în con-
textul marcării, în octombrie cu-
rent, a  jubileului de 70 de ani 
de la fondarea Universităţii și are 
drept scop organizarea unei expo-
ziţii de fotografi i (5-10 octombrie 
2015), precum și consolidarea ar-
hivei foto. 

Facem un apel și invităm toţi 
doritorii - absolvenţi, foști  și actu-
ali angajaţi ai Universităţii să par-
ti cipe la acest concurs, să scoată 
din colecţiile personale acele 
fotografi i vechi și unice despre 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” și 
să le expună într-o galerie pentru 
publicul larg, atât pentru comuni-
tatea universitară și cea medicală, 
cât și pentru invitaţii de peste ho-
tare, care ne vor vizita în această 
toamnă. 

Ţinem să menţionăm că fi e-
care poză expusă va fi  semnată cu 
numele posesorului. De aseme-
nea, precizăm că pentru concurs 
sunt eligibile pozele în care sunt 
reprezentate blocurile didacti ce 

ale Universităţii, sălile de studiu, 
acti vitatea catedrelor și viaţa stu-
denţilor, evenimentele ști inţifi ce, 
culturale, sociale etc. 

Fotografi ile vor fi  prezentate 
în Departamentul Comunicare și 
Relaţii Publice (bir. 117), până în 
data de 30 aprilie curent, atât în 
format electronic, cât și ti părit. 
Sunt acceptate și copiile, în cazul 
în care nu doriţi să oferiţi origina-
lul pozelor. Fotografi ile în format 
ti părit urmează a fi  scanate și vor 
returnate înapoi parti cipanţilor.

Deţinătorul celor mai calita-
ti ve și reprezentati ve fotografi i 
va obţine un premiu în valoare 
de 500 de lei și un set de mate-
riale promoţionale marca USMF 
”Nicolae Testemiţanu”. 

 Campania ”Împarte o carte – 
Împarte sănătate”

Concurs de fotografii vechi 
”Istoria Alma Mater 

în imagini”
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Sti mate Domnule Prorector, 
suntem în ulti mul an de imple-
mentare a Strategiei de infor-
mati zare. Ce s-a reușit în acestă 
direcţie, până acum? 

Au fost realizate cu succes 
multe dintre acţiunile planifi -
cate. Mai concret - cca 80% din 
acţiunile preconizate, în special 
în așa domenii ca:  didacti c, re-
surse umane, comunicare, soci-
al, planifi care, prezenţa on-line a 
insti tuţiei ș.a.

N-aș vrea să pun ac-
cent numai pe tehnologiile 
informaţionale, care sunt doar un 
instrument în ati ngerea misiunii 
unei organizaţii, un instrument 
foarte efi cient de management. 
De fapt, după cum spunea cineva, 
tehnologiile informaţionale în să-
nătate sunt managementul servi-
ciilor de sănătate în sec. XXI.   

Pe parcursul anilor au inter-
venit multe schimbări, inclusiv de 
ordin organizatoric. Au fost anu-
mite puncte din Strategie, care 
au necesitat a fi  revizuite sau 
modifi cate?  

Au fost modifi cate prin im-
plementarea diferitor acţiuni pe 
care iniţial le-am văzut altf el decât 
au fost realizate în fi nal. O serie 
întreagă de obiecti ve propuse 
atunci, în 2012, graţie evoluţiei 
tehnologiei, nu își mai regăsesc 
actualitatea în ziua de astăzi. Este 
un lucru normal.

 
Care a fost și conti nuă să fi e 

rolul comunităţii universitare în 
realizarea cu succes a Strategiei?  

Enorm. Și vreau să mulţumesc 
tuturor celor care au parti cipat la 
acest proces. Prin această provo-
care de implementare a tehno-
logiilor informaţionale, în ulti mii 
ani, s-a demonstrat acel potenţial 
al resurselor umane și al structu-
rilor universitare de care dispu-
nem. Mai mult ca atât, mai avem 
un partener pe care vreau să-l 
menţionez și care, de fapt, este 
parte a comunităţii universitare, 
numit convenţional - ”benefi ci-
ar”. Vorbesc despre comunitatea 
studenţească, care a fost cea mai 
acti vă și deschisă pentru noile 
tehnologii. Acum, ei sunt cei care 
benefi ciază de aceste rezultate: un 
proces de studiu și de evaluare mai 
transparent, operati vitate și calita-
te îmbunătăţită a informaţiei ș.a. 

 
Care este realizarea în do-

meniul implementării Strategiei 
de informati zare care v-a adus o 
sati sfacţie deosebită și unde re-
zultatele au depășit așteptările?

Toate realizările au fost un 
rezultat al lucrului în echipă - în-
cepând de la rector, care a fost 
persoana cea mai moti vată în rea-
lizarea acestor transformări. Fără 
suportul masiv din partea Domni-
ei Sale nu am fi  reușit. 

Personal, am fost mai scep-
ti c când am început acest proces. 
Eram sigur că factorul de familiari-
zare cu noile tehnologii, mai ales a 
personalului cu o vârstă onorabilă, 
va genera anumite rezistenţe. Dar, 
până la urmă, benefi ciile uti lizării 
Sistemului Informaţional de Ma-
nagement Universitar (SIMU) au 
depășit componentele de rezistenţă 
în diferite module: în cel Didacti c, 
care este un obiect de mândrie pen-
tru toţi, sau în Comunicare și fl uxuri 
de documente la fel ș.a. Mă bucur 
că comunitatea universitară a reușit  
să facă faţă acestor noi provocări ale 
ti mpului. 

De obicei, oamenii sunt des-
tul de reti cenţi la schimbări, la 
tot ce este nou. Cât de recep-
ti vi au fost membrii comunităţii 
universitare, în special cadrele 
didacti ce, la implementarea Mo-
dulului Didacti c, spre exemplu? 

Cadrele didacti ce, în special, 
n-au fost din start foarte deschise 
- este și normal. Sunt multe pro-
cese care necesită o verifi care în 
ti mp a efi cienţei. Nu uităm că, în 
procesul didacti c, spre exemplu, 
zeci de ani s-a lucrat într-un anu-
mit format. Acum, mediul digital 
vine să schimbe acest format. Mă 
bucur că nu a fost o rezistenţă oar-
bă. Persoanele au adus criti ci con-
structi ve și au pus întrebări logice, 
care au ajutat la îmbunătăţirea 
acestui sistem, astf el încât, până 
la urmă, să avem un produs 
informaţional uti l pentru toţi. 

Ce difi cultăţi/obstacole aţi 
întâmpinat pe parcursul imple-
mentării Strategiei?

A fost o provocare pentru 
mine și pentru echipele cu care 
am lucrat. Acestea  au fost de 

fi ecare dată diferite, deoarece, 
în dependenţă de domeniu, am 
conlucrat cu diferiţi actori ai vieţii 
universitare. N-au fost greutăţi. 
Au fost provocări. Un lucru foarte 
interesant și o experienţă enormă 

de acti vitate și de comunicare cu 
fi ecare dintre ei.   

Privind retrospecti v, cât de 
mult s-a modernizat Universi-
tatea odată cu implementarea 
tehnologiilor informaţionale în 
toate direcţiile de acti vitate?

Este prematur să spunem. Ar 
fi  necesar un proces de evaluare. 
Univoc sunt benefi cii foarte mari. 
Dacă este să vorbim despre Modu-
lul Didacti c - acesta oferă posibili-
tatea pentru profesor, șef catedră, 
până la prorector, de a monitoriza 
procesul de instruire pe fi ecare 
student în parte. Ba mai mult, 
aici sunt generate automat regis-
tre, borderouri electronice. Toate 
acestea contribuie la creșterea 
transparenţei și la efi cienti zarea 
procesului de studii și de evaluare. 

Modulul Social oferă posi-
bilitatea de a administra cam-
pusul studenţesc și de a asigura 
transparenţă în procesul de repar-
ti zare a locurilor în cămine, care 
este automati zat și se realizează în 
baza unor criterii prestabilite, iar 
studenţii din familiile social-vulne-
rabile primesc carduri de reducere 
în canti nele universitare ș.a.

Suntem la un an de la im-
plementarea demersurilor de 
achiziţie electronice în cadrul Mo-
dulului Comunicare și fl uxuri de 
documente. Urmează să fi e intro-
duse în circulaţie și alte documen-

te electronice, cum ar fi  cererile de 
deplasare sau cele de concedii ș.a. 

Un alt exemplu ar fi  Modu-
lul Resurse Umane, care pe lângă 
faptul că servește drept instru-
ment de lucru pentru departa-
mentul cu același nume, este și 
baza informaţională pentru cre-
area rati ngului cadrelor profeso-
ral-didacti ce. Șirul enumerărilor 
ar putea conti nua. Până la urmă, 
SIMU economisește și adaugă 
plus-valoare la calitatea procese-
lor desfășurate în Universitate. 
Sunt lucruri care trebuie măsura-
te. Ce e cert - benefi ciul este net 
superior.

       
Ce acti vităţi urmează a fi  în-

treprinse pentru a ati nge toate 
obiecti vele propuse acum 3 ani? 

Primul lucru pe care îl facem 
deja este re-evaluarea acestei 
Strategii. Nu urmărim orbește 
ati ngerea scopurilor propuse 
acum 3 ani de zile. De fapt, ceea 
ce am realizat până acum ne per-
mite să deschidem noi orizonturi. 
Ceea ce nu era posibil în 2012. 

Unul din obiecti vele anunţate 
anterior, dar care necesită a fi  im-
plementat, este învăţământul la 

distanţă - un plan foarte ambiţios 
și extrem de important. Acest do-
meniu este propus și promovat 
de mai mult ti mp de dl rector Ion 
Ababii. În prezent, avem mai mul-
te iniţiati ve sporadice la nivel de 
subdiviziuni, dar este necesară in-
sti tuirea unei structuri universita-
re, care s-ar ocupa de implemen-
tarea învăţământului la distanţă 
atât la nivel universitar, cât și 
postuniversitar. Aceste tehnologii 
de învăţare economisesc ti mp, 
spaţiu, resurse și oferă calitate.

Universitatea noastră deţine 
pioneratul în uti lizarea celor mai 
moderne tehnologii în rândul 
insti tuţiilor de învăţământ su-
perior din ţară. Intenţionaţi să 
faceţi schimb de experienţă cu 
colegii de la alte universităţi?   

Cu cea mai mare plăcere. 
Mai ales că unele universităţi s-au 
arătat deja interesate să preia, pe 
anumite segmente, din experienţa 
noastră. Mă bucură și poziţia Mi-
nisterului Educaţiei, care vrea să 
promoveze astf el de schimbări pe 
plan naţional. Indiscutabil, fi ecare 
universitate își are experienţa sa, 
însă, din câte cunoaștem, un sis-
tem informaţional în conceptul pe 
care l-am realizat noi - nu mai este 
în Republica Moldova. 

Care este conti nuitatea aces-
tor reforme? Va fi  elaborată o 
nouă strategie de informati zare 
pentru următorii ani sau obiec-
ti vele privind informati zarea se 
vor regăsi în Strategia de dezvol-
tare a Universităţii?

Strategia nu va avea fi nalita-
te. Este un proces conti nuu - de 
fi ecare dată un nou punct ne ofe-
ră noi viziuni. O serie de obiecti -
ve care nu au fost ati nse până în 
prezent se vor regăsi în viitoarea 
strategie. Mă bucură capacita-
tea subdiviziunilor universitare 
- și vorbesc aici de toate departa-
mentele, nu numai de Tehnologia 
Informaţiei și a Comunicaţiilor, 
dar și de cel Didacti c, Comunicare 
și Relaţii Publice, Resurse Umane 
ș.a. Aceste resurse ne permit să 
realizăm lucruri mari și frumoase 
pe viitor și aceasta inspiră opti -
mism. Un astf el de potenţial în 
diverse domenii este un adevărat 
tezaur pentru orice insti tuţie, care 
merită și necesită a fi  valorifi cat. 
Aceasta ne permite să anunţăm 
planuri mult mai ambiţioase pen-
tru viitor. 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” a reușit, într-un 
an, să depășească 1217 in-
sti tuţii într-un top global al 
universităţilor prezente on-line. 
Potrivit Ranking Web of Univer-
siti es, în prezent, Universitatea 
noastră se afl ă pe locul 5413, 
faţă de  poziţia 6630 pe care a 
deţinut-o în ianuarie 2014.

În ceea ce privește Vizibili-
tatea pe conti nent a insti tuţiei 
noastre, aceasta s-a ridicat 
pe poziţia 1545, comparati v – 
poziţia 1782 în anul trecut, fapt 
ce denotă că Universitatea a 
devenit mai competi ti vă la nivel 
european.

Noul clasament a fost rea-
lizat în luna ianuarie curent de 
Cybermeti cs Lab, un grup de cer-
cetători de la Consiliul Naţional 
Spaniol de Cercetare din Madrid, 

care a analizat peste 25000 de 
universităţi din întreaga lume, in-
clusiv 26 din Republica Moldova. 
Insti tuţiile au fost apreciate în 

baza unor indicatori precum im-
pactul lucrărilor postate pe pa-
gina web, numărul și relevanţa 
arti colelor publicate în cele mai 

importante reviste ști inţifi ce.
USMF ”Nicolae Testemiţanu” 

a crescut semnifi cati v la capitolul 
Prezenţă ajungând pe locul 4289 
faţă de 5498 anul trecut, iar la 
Deschidere s-a ridicat pe poziţia 
3109 de la 3395. În ceea ce pri-
vește Impactul și Excelenţa, cote-
le au coborât  de la 9096 la 9297 
și respecti v de la 4491 la 4808.

Conform acestui top inter-
naţional, în clasamentul univer-
sităţilor autohtone, insti tuţia 
noastră a coborât o poziţie, 
situându-se pe locul 4 în luna 
ianuarie curent, comparati v cu 
locul 3 în 2014. USMF ”Nico-
lae Testemiţanu” este surclasa-
tă de Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea Tehnică 
a Moldovei și Universitatea Libe-
ră Internaţională din Moldova.

Clasamentul web al 
universităţilor se realizează 

din anul 2004 și are drept scop 
de a demonstra vizibilitatea 
insti tuţiilor academice și a celor 
de cercetare în reţeaua on-line 
și de a promova accesul deschis 
la publicaţiile ști inţifi ce. În stabi-
lirea clasamentului s-a ţinut cont 
de conţinutul și calitatea infor-
maţiei postată pe site, numărul 
de link-uri la arti cole și de citate 
pe Google Academic, prezenţa 
arhivelor electronice și a repozi-
toriilor insti tuţionale, precum și 
accesibilitatea insti tuţiei în me-
diul virtual.

În acest context, îndem-
năm comunitatea universitară 
să publice arti cole în revistele 
ști inţifi ce în acces deschis și cu 
factor de impact, contribuind, 
astf el, la sporirea vizibilităţii 
și presti giului USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” în aria de cerceta-
re internaţională.

USMF ”Nicolae Testemiţanu” în Ranking  Web of Universities

Strategia de informatizare: noi orizonturi
Afl ându-ne în ulti mul an de implementare 

a Strategiei de informati zare a USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” în perioada 2012-2015, am discu-
tat cu prorectorul pentru implementarea tehno-
logiilor informaţionale și dezvoltare strategică, 

Oleg Lozan, de la care am afl at ce s-a realizat 
în acest domeniu și, în special, iniţiati vele ce ur-
mează a fi  fi nalizate. Vorbim în conti nuare des-
pre tehnologizare, management insti tuţional și 
modernizare. 
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Biblioteca

Circa 170 de cărţi din Colec-
ţia bibliofi lului german Richard 
Koch, afl ate în fondul  Bibliotecii 
Ști inţifi ce Medicale a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, au fost re-
staurate în atelierele performante 
„Depping Buchbinderei” din orașele 
München și Munster, Germania. Lu-
crările de restaurare au fost efectu-
ate de specialiști i Susanne și Gerit 
Depping.

Această realizare se datorea-
ză eforturilor administraţiei USMF 
„Nicolae Testemiţanu” și a Biblio-
tecii Ști inţifi ce Medicale în cadrul 
relaţiilor de parteneriat cu Mi-
nisterul Federal al Sănătăţii din 
Germania, care a reglementat, în 
baza unui acord, circumstanţele 

restaurării cărţilor în afara ţării.
În februarie 2012, USMF 

„Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată 
de Dr. Sven Kutt ner, specialist în ma-
nuscrise și cărţi rare, reprezentant al 
Bibliotecii Universităţii din München. 
În cadrul vizitei, expertul a evaluat 
toate cărţile din Colecţia Koch și a 
venit cu recomandări în vederea con-
servării acestora. Specialistul german 
a examinat publicaţiile și a menţionat 
că starea fi zică a colecţiei este sati s-

făcătoare, dar, totuși, a selectat cele 
mai deteriorate cărţi, care necesitau 
intervenţii de restaurare completă. 

În baza raportului elaborat de 
expertul german, Fundaţia Reemts-
ma din Hamburg a alocat 55 de mii 
de euro pentru efectuarea lucrări-
lor de restaurare și instalarea sis-

temului de raft uri cu temperatură 
constantă “Zambelli” în depozitul 
Secţiei colecţii speciale, care va fi  am-
plasat într-un nou sediu din cadrul 
Complexului socio-cultural din str. Ni-
colae Testemiţanu. Totodată, partene-
rii din Germania au oferit  403 de boxe 
speciale pentru păstrarea cărţilor vechi 
și rare din Colecţia Koch, și o  masă de 
măsurare a parametrilor acestora. 

În cadrul unei întâlniri cu admi-
nistraţia USMF „Nicolae Testemiţanu”, 

Dr. Kutt ner și-a exprimat recunoș-
ti nţa faţă de personalul Bibliotecii 
Ști inţifi ce Medicale pentru faptul că 
a reușit să păstreze de-a lungul ani-
lor această colecţie de carte veche și 
rară, care a aparţinut compatriotului 
său – medicului, savantului și biblio-
fi lului german Richard Koch.

Din 15 februarie curent, membrii comunităţii uni-
versitare au acces la platf orma electronică SpringerLink, 
care cuprinde circa 8 milioane de documente ști inţifi ce și 
oferă un indice mediu de impact ISI superior altor baze 
de date. 

SpringerLink Vă pune la dispoziţie peste 3 mii de ti tluri 
de reviste full-text, 176 988 de cărţi, 37 825 de protocoa-
le, 444 de ediţii de referinţe, 4567 de cărţi în serie, cca 6 
milioane de arti cole ști inţifi ce ce vizează cercetări în do-
meniile medicinei, sănătăţii publice, ști inţelor biomedica-
le, psihologiei, stati sti cii, mediului înconjurător ș.a.

Prin serviciul Online First™ aveţi acces la cele mai re-
cente numere ale revistelor cu mult înainte de apariţia 
acestora în versiune ti parită, benefi ciind astf el de rezulta-
tele cercetărilor ști inţifi ce mult mai operati v.

În cadrul USMF ”Nicolae Testemiţanu”, accesul 
la SpringerLink este asigurat în baza adreselor IP ale 
insti tuţiei. Astf el, din reţeaua universitară, accesaţi: 
htt p://link.springer.com (fără autenti fi care prin nume de 
uti lizator și parolă). Baza de date nu impune restricţii de 
salvare sau imprimare a documentelor.

SpringerLink este una dintre cele mai uti lizate și co-
tate platf orme ști inţifi ce de resurse informaţionale elec-
tronice. La nivel mondial, este a doua editură ști inţifi că 
specializată, în special, în domeniul tehnic și medicină. 
Cunoaștere, informaţie și calitate sunt cele trei principii 
care modelează acti vitatea editurii germane Springer.

Cărţi din Colecţia Koch restaurate în Germania

Acces la resursele 
informaţionale 
SpringerLink

Întrunirea partenerilor MISISQ
În acest an, Biblioteca Universităţii Tehnice din 

Riga, Letonia, a fost gazda unei noi întruniri a mem-
brilor grupului de lucru al Proiectului Tempus ”Mod-
ern Informati on Services for Improvement Study 
Quality” (MISISQ), coordonat la nivel naţional de 
Biblioteca Știinţifică Medicală a Universităţii noastre.

La ședinţele desfășurate între 14 și 17 ianuarie 
curent, au fost raportate date privind realizarea plan-
urilor de acti vitate pentru anul 2014 și acti vităţile pre-
conizate pentru 2015. Astf el, primul şi cel mai difi cil 
obiecti v al proiectului, stabilit pentru anul 2014 a fost 
implementarea unui sistem modern automati zat de 
bibliotecă în bibliotecile universitare partenere din 
Republica Moldova. În contextul realizării acestuia, 
a fost analizată situaţia curentă a bibliotecilor uni-
versitare, în special infrastructura, colecţiile, soft urile 
de bibliotecă în care lucrează bibliotecile universitare 
din Moldova, în prezent, precum şi dotarea cu echi-
pamente tehnice a fi ecarei biblioteci în parte. Această 
analiză a permis elucidarea necesităţilor privind au-
tomati zarea tehnologiilor de bibliotecă. Totodată, în 
cadrul întrunirilor au fost organizate prezentări de soft -
uri la care au parti cipat specialişti  din toate bibliotecile 
partenere din Moldova. Aici au fost expuse informaţii 
privind soft urile de bibliotecă performante, implemen-
tate în bibliotecile din ţările europene, demonstrarea 
soft urilor Aleph (compania Exlibris) și KOHA - dezvoltat  
de compania franceză BibLibre.

 O altă sarcină a fost procurarea soft -ului integrat 
de bibliotecă şi a serverului. Partenerii din Kaunas,  
Lituania, au organizat licitaţia și au achiziţionat pentru 
bibliotecile din RM soft -ul specializat de bibliotecă – 
Aleph și platf orma Primo. USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
a achiziţionat serverul pe care urmează a fi  instalat noul 
soft  de bibliotecă. Prin intermediul platf ormei Primo, 

biblioteca își va concentra toate resursele într-un sin-
gur loc virtual, iar uti lizatorii vor putea accesa catalogul 
electronic al bibliotecii, biblioteca electronică, repozi-
toriul insti tuţional, bazele de date la care Universitatea 
este abonată și alte resurse informaţionale accesibile. 

Proiectul Tempus MISISQ are ca scop crearea unei 
platf orme electronice pentru universităţile partenere 
din Moldova, având ca obiecti ve implementarea unui 
sistem integrat de bibliotecă, crearea e-repozitoriilor 
insti tuţionale și formarea culturii informaţiei uti lizato-
rilor.

Partenerii Proiectului sunt reprezentanţi a pa-
tru insti tuţii de învăţământ superior din Europa 
(Lituania, Letonia, România, Ungaria) și şapte universităţi 
din Moldova: USMF ”Nicolae Testemiţanu”, Univer-
sitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Universi-
tatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău și 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Colecţia Koch numără peste 2600 volume în limbile 
germană, lati nă, franceză etc., din domeniile: medicină, 
biologie, fi losofi e, istorie ș.a., dintre care 150 exemplare 
sunt considerate deosebit de rare. Printre acestea sunt 
operele adevăratelor somităţi în medicină, care relevă 
valoarea incontestabilă a colecţiei: Hippocrates, Para-
celsus, Caelius, Hoff mann, Haller ș.a. editate în sec. XVI-
XVIII. Prezenţa operei lui Voltaire în 66 de volume îi dă o 
strălucire aparte colecţiei. 

Cărţile sunt înzestrate cu Ex-libris Richard Koch și se 
impun printr-o prezentare grafi că deosebită: coperta, în 
majoritatea cazurilor, este executată în piele sau perga-
ment, cotorul – cu imprimări, textul – în sti l goti c.  

Nona Șoroc, șef secţie Colecţii speciale;
Augustin Stepanov, șef oficiu Restaurare,

Secţia colecţii speciale 
a Bibliotecii Știinţifice Medicale, 

USMF ”Nicolae Testemiţanu”

 Selectarea cărţilor

 Recepţionarea cărţilor restaurate
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Opt studenţi ai Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemiţanu” au fost 
desemnaţi câști gători în cadrul pro-
gramului Burse de Merit, ediţia XIX. 

Studenţii noștri se afl ă prin-
tre cei 50 de fi naliști  (studenţi 
și masteranzi) de la 10 insti tuţii 
de învăţământ superior din ţară, 
nominalizaţi de către un  Consiliu 
de Donatori și un Consiliul de Ex-
perţi, în urma evaluării dosarelor de 
aplicare și a prestaţiei candidaţilor 
la testul de cultură generală.

Astf el, cei mai buni din-
tre mediciniști  s-au dovedit a fi :
Victoria Purici și Pavel Pavlovschi, 
anul V, Facultatea de Stomato-
logie; Daniela Catereniuc, Elena 

Ciobanu, Ștefan Ţîganu, Valeriu 
Cuciuc și Tati ana Lisnic (Medicină 
generală), Aculina Zaporojan (Sănă-
tate publică), anul VI, Facultatea de 
Medicină nr. 1. Tinerii vor benefi cia 
de burse unice în valoare de 12 mii 
de lei fi ecare. 

Aculina Zaporojan ne-a mărtu-
risit că a adunat toate publicaţiile 

din ulti mii doi ani și a aplicat cu 
încredere la concurs fi ind convinsă 
că o să câști ge. ”Această bursă mă 
moti vează să lucrez mai departe în 
cercetare, în ști inţă”, a menţionat 
studenta. 

Un alt câști gător al Burselor de 
Merit 2014, Ștefan Ţiganu, a decla-
rat că această reușită îl sti mulează 
foarte mult. Din banii obţinuţi va 
face o donaţie de 2 mii de lei, iar 
cealaltă parte îi va investi  în dezvol-
tarea sa, în special - schimburi de 
experienţă peste hotare. Studentul 
a avut o mare susţinere din partea 
părinţilor și din partea dascălilor 
cărora le-a adus sincere mulţumiri. 

Concursul a fost organizat de 
Centrul de Informaţii Universita-
re, sub egida Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova, în cadrul 
unui parteneriat public-privat. 
Proiectul are drept scop încura-
jarea performanţelor academice, 
ști inţifi ce și extracurriculare ale 
studenţilor din Moldova.

La ediţia din acest an a concur-
sului au parti cipat 257 de studenţi 
și masteranzi de la 16 insti tuţii de 
învăţământ superior din Moldova, 
dintre care 35 de ti neri de la USMF 
”Nicolae Testemiţanu”.  

În numele comunităţii acade-
mice, felicităm cordial mediciniști i, 
câști gători ai Burselor de Merit 
2014, urându-le sănătate și multe 
performanţe în conti nuare.         

Echipe de la trei universităţi din 
ţară – USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 
Insti tutul de Relaţii Internaţionale 
din Moldova și Academia de Studii 
Economice a Moldovei, și-au de-
monstrat ingeniozitatea, creati vita-
tea și operati vitatea în acest con-
curs gastronomic.

Prima probă a presupus ca un 
reprezentant al echipei să mănânce, 
fără pauze, șase crenvurști . Astf el, 
Pavel Boldurescu, student la Medici-
nă generală, s-a clasat pe primul loc, 
obţinând punctaj maxim. În cea de-a 
doua probă, echipele au trebuit să 
compună, ti mp de 5 minute, o poe-
zie de ti p haiku pe o temă la discreţia 
lor. Și de această dată, studenţii noș-
tri s-au detașat prin originalitate de 
ceilalţi parti cipanţi, abordând tema 
”sănătatea” prin versuri profunde și 
pline de semnifi caţie.  

Proba ”Угадай, что готовит 

сосед на кухне” a ţinut toată lu-
mea în suspans, pentru că fi ecare 
reprezentant al echipei trebuia să 
identi fi ce mirosul unor ingrediente. 
Sarcina a fost simplă pentru Grigore 
Pascaru, membru al echipei medi-
ciniști lor, care a ghicit imediat cinci 
din cele șase produse.

În cea de-a patra încercare, 
echipele au fost supuse unui blitz 
interviu, care a cuprins 5 întrebări 
de cultură generală, iar în ulti ma de-
monstraţie, «Бутерброд, которым 
можно поделиться с деканом», 
parti cipanţii au pregăti t și decorat 
un sandwich pentru decanul lor. 
Studenţii de la medicină s-au cla-
sat și aici pe primul loc, dând do-
vadă de originalitate, creati vitate 
și măiestrie în mânuirea cuţitului, 
denumind sandwich-ul ”Dejunul cu 
decanul, în prima zi de Anul Nou”.

Potrivit membrilor juriului, echi-

pa USMF ”Nicolae Testemiţanu” s-a 
evidenţiat la toate probele concur-
sului, fapt pentru care a obţinut cel 
mai mare punctaj și, respecti v, a ieșit 
învingătoare. Câști gătorii au primit 
diplome de parti cipare, cadouri deli-
cioase, suvenire etc. Serghei Suman, 
conferenţiar universitar, prodecan la 
Facultatea de Medicină nr. 1, mem-
bru al Comisiei de jurizare, a afi rmat 
că ”de fapt, toţi studenţii parti cipanţi 
la acest concurs au fost buni, creati vi 
și au reușit să-și exprime individua-

lismul. Este important că ei au înţe-
les corect cerinţele probelor și au 
răspuns cu exacti tate”.

Concursul «Накорми голод-
ного студента» a devenit o tradiţie 
în rândul studenţilor și este organi-
zat anual în ajunul zilei Sfi ntei Mc. 
Tati ana (25 ianuarie) – protectoa-
rea tuturor elevilor și studenţilor. 
Competi ţia are drept scop antre-
narea studenţilor de la mai multe 
universităţi din ţară în acti vităţi 
creati ve, făcând aluzie la viaţa ”fl ă-
mândă” a ti nerilor  în perioada stu-
denţiei.                                          

În ajunul aniversării a 80 de ani de la nașterea ma-
relui poet Grigore Vieru, studenţii Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” au organi-
zat o lecţie deschisă prin care și-au exprimat dragostea 
pentru neam, ţară și limbă. Astf el, mediciniști i din gr. 
1132, care sunt, de fapt, vorbitori de limba rusă, au reci-
tat poezii și au fredonat melodii pe versurile regretatului 
poet. ”Făptura mamei”, ”Mă rog de ti ne”, ”Iartă-mă” au 
fost doar câteva dintre creaţiile vieriene, care au făcut 
parte din micul spectacol și care au reușit să emoţioneze 
publicul.

Pe lângă anumite date biografi ce din viaţa și acti vita-
tea poetului, ti nerii au reaminti t că Grigore Vieru obișnuia 
să se întâlnească cu mediciniști i. În cadrul unui cenaclu li-
terar studenţesc, poetul a menţionat: ”Cobor la Medicină 
ca într-o grădină cu fl ori, unde cântă păsări în zori, unde 
sufl u-mi obosit devine imediat altul, întremat și îmbătat 
de curat”.

Studenţii s-au arătat foarte deschiși și dornici de a par-
ti cipa la asemenea acti vităţi extracurriculare, mai ales că, 
în acest fel, însușesc mai ușor limba română. ”Eu cred că 
trebuie să învăţăm și poezii pentru că este greu să învăţăm 
doar terminologie medicală”, a afi rmat Alexandr Cernăuţ, 
student, Facultatea de Medicină nr. 1.

Întrebat despre cum au decurs pregăti rile, Ivan 
Negară, ne-a spus că nu au avut mult ti mp la dispoziţie, 
pentru că au un program foarte încărcat, dar ”am avut plă-
cerea să-mi amintesc despre creaţiile lui Grigore Vieru”, a 
mai adăugat studentul.  

Chiar dacă poeziile vieriene au fost traduse și în rusă, 
Cristi na Dodul a zis că preferă să le citească în original, în 
limba română. ”Poezia mea preferată este Așa o ști m, pe 
care am recitat-o la lecţie, deoarece este despre mamă – 
o temă foarte interesantă, mai ales în creaţia lui Grigore 
Vieru”.

Lecţia deschisă a presupus, de fapt, o acti vitate ex-
tracurriculară și a fost organizată de Silvia Nastasiu, lector 
universitar la Catedra de limba română și terminologie 
medicală, care ne-a mărturisit că, în acest fel, împreună 
cu colegii încearcă să culti ve valori în rândul ti nerilor, în 
special – dragostea faţă de limbă și patrie.                     

Burse de Merit pentru opt medicinişti

Studenţii noştri – 
din nou învingători ai concursului 
«Накорми голодного студента»

Pentru al doilea an consecutiv, mediciniştii au devenit în-
vingători ai concursului «Накорми голодного студента», 
organizat de publicaţia «Комсомольская правда».
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Lauri merituoși

In memoriam Ion Prisacari: 
80 de ani de la naştere

În data de 5 februarie s-ar fi  împlinit 
80 de ani de la nașterea regretatului pro-
fesor universitar Ion Prisacari. S-a năs-
cut în data de 5 februarie 1935, în satul 
Ruseni, raionul Edineţ, într-o familie de 
plugari, a absolvit cu menţiune Școala de 
felceri și moașe din Bălţi în 1953 și Insti tu-
tul de Stat de Medicină în 1959. A acti vat 
în calitate de medic otorinolaringolog și 
medic-șef la Spitalul din Cornești , raionul 
Ungheni.

Acest catren a fost ca un 
prolog al evenimentului de dez-
velire a plăcii. Cei adunaţi lângă 
casa unde a locuit talentatul pu-
blicist și om de aleasă nobleţe, 
și-au îndreptat privirile spre cer 
în speranţa că li se aude vorba 
de acolo de Sus: „Dragă coleg, 
Ion, regretate amic, iată-ne gră-
măjoară în locul pe unde te-au 
purtat pașii, un grup de oameni  
apropiaţi sufl etului tău: soţia 
Parascovia, fi ica Doiniţa, colegi 
și prieteni. Am venit pentru a-ţi 
cinsti  memoria”.

Reprezentanţi ai Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemiţanu”, acade-
micieni, profesori universitari, 
jurnaliști  și scriitori au parti cipat, 
în data de 14 ianuarie curent, la 
dezvelirea plăcii comemorati ve 
a regretatului publicist Ion Sti ci. 
Placa a fost instalată pe clădirea 
în care a locuit jurnalistul aproa-
pe 35 de ani și a fost realizată la 
iniţiati va Universităţii noastre, cu 
susţinerea Uniunii Jurnaliști lor 

din Republica Moldova și a Uniu-
nii Jurnaliști lor din România (Filia-
la Basarabia). Gestul poate fi  con-
siderat un obstacol în calea uitării 
numelui Ion Sti ci.

Prin creaţia sa inspirată și vo-
luminoasă ce cuprinde peste 7000 
de pagini, Ion Sti ci a dat dovadă 
de deosebite calităţi scriitoricești . 
Multe dintre lucrările sale au fost 
consacrate medicinei, iar o serie 
de cărţi și arti cole publicisti ce 
se păstrează în colecţia Bibliote-
cii Ști inţifi ce Medicale a USMF 
”Nicolae Testemiţanu”.

Ion Ababii, rectorul USMF 
Nicolae Testemiţanu: ”În persoa-
na regretatului Ion Sti ci am avut 
un bun cronicar al acti vităţii uni-
versitare. Se integrase în viaţa 
Universităţii într-atât că a devenit 
un membru al acestei familii. A 
pătruns, în profunzime, fenome-
nul medicinei prin intermediul 
personalităţilor notorii din do-
meniu, care au fost protagoniști  
ai scrierilor sale. Îi sunt recunos-
cător pentru tot ce a făcut pentru 

insti tuţia noastră, dar, în special, 
pentru cartea dedicată satului 
meu natal, Ochiul Alb, precum și 
cea inti tulată Nicolae Testemiţanu 
– stejar viguros al neamului”.

Scriitoarea Claudia Partole, a 
menţionat despre fostul său coleg 
că a învăţat de la el respectul faţă 
de cuvâtul scris. ”A fost un adevă-
rat publicist al ti mpului său. Nu a 
trișat, nu a plăti t tribut nimănui. 
Unicul compromis l-a făcut în faţa 
desti nului, părăsind prea devre-
me această lume, în care ar mai fi  
mult de trudit. Ion Sti ci a rămas în 
aminti rea mea un om al omeniei, 
înţelepciunii și bunăvoinţei”.

Ion Buga, fost deputat, coleg 
și prieten de-o viaţă, a menţionat 
că ”laboriosul cronicar Ion Sti ci 
a scris numeroase lucrări de 
certă valoare cogniti vă privind 
zbuciumata istorie a Basarabiei. 
A pledat pentru adevărul isto-
ric, pentru idealurile din serialul 
„Personalităţi ilustre ale medi-
cinei autohtone”. Grigore Vieru 
scria în prefaţa unei cărţi despre 

Ion Sti ci: „Trebuie să nutrești  o 
mare dragoste pentru neamul 
tău, ca să faci o asemenea trudă. 
Era o fi re romanti că, dar marcată 
de o tristeţe mocnindă, deoarece 
de mic copil, ca și mine, a rămas 
orfan de tată. Ne-am împrietenit 
și sprijinit unul de altul, înfrun-
tând mai lesne greutăţile vieţii”.

A fost o personalitate com-
plexă – om, publicist cu ati tudine 

deosebită faţă de intelectualita-
tea noastră, un patriot de alea-
să inteligenţă. Sufl etul i-a fost 
deschis spre lumină, adevăr și 
dreptate”, a spus academicianul 
Gheorghe Paladi.

Sunt niște gânduri, pe care 
le asemuim cu lumânări puse în 
preajma candelei neuitării, celui, 
care a fost și va rămâne în aminti -
rea noastră Ion Sti ci.

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” și co-
munitatea medicală din Republica Mol-
dova și-a luat rămas bun de la profesorul 
universitar Petru Stratulat, dr. hab. șt. 
med., profesor consultant la Departa-
mentul Pediatrie, părintele serviciului 
perinatologic, care a trecut în nefi inţă la 
29 ianuarie curent. 

Profesorul Petru Stratulat a avut o 
vastă experienţă profesională: medic-
șef adjunct al Spitalului raional Criuleni, 
asistent universitar, conferenţiar, șef ca-
tedră Pediatrie și neonatologie, profesor 
universitar la Departamentul Pediatrie 
al USMF „Nicolae Testemiţanu”, director 
cercetare, inovare și transfer tehnologic 
al Insti tutului Mamei și Copilului, funcţii 
în care a dat dovadă de profesionalism și 
dedicare. 

Regretatul profesor a fost coordona-
tor al campaniilor naţionale de mobilizare 
comunitară și educaţie familială: „Pentru 
un Făt Frumos și Sănătos” și „Copilărie 
fără risc”, desfășurate în perioada anilor 
2007-2008. Prin contribuţia sa nemijlo-
cită a fost creat Centrul de diagnosti c și 
supraveghere a nou-născutului prematur 
cu greutate mică și foarte mică la naș-
tere și complicaţii neurologice. Mereu 
s-a străduit să îmbunătăţească serviciile 
de asistenţă medicală acordate mamei 
și copilului. Drept rezultat, în Republica 
Moldova s-a redus de două ori mortalita-
tea infanti lă. 

Sistemul naţional de sănătate a pier-
dut un medic de valoare, un savant cu re-
nume, un specialist redutabil, care a stat 
la baza fondării asistenţei perinatale în 
RM. Profesorul Petru Stratulat a contribu-

it substanţial la instruirea a peste 7000 de 
medici obstetricieni, neonatologi, medici 
pediatri și de familie, manageri ai servici-
ilor perinatale, moașe și asistente medi-
cale. 

Ne-a părăsit un specialist de valoare, 
care a ti ns conti nuu spre perfecţiune, im-
plementând cele mai moderne concepte 
în instruirea și practi ca medicală, inclusiv 
medicina bazată pe dovezi, recomanda-
tă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
Pe parcursul anilor, a realizat numeroase 
proiecte, programe și studii. Rodul acti vi-
tăţii sale didacti ce și ști inţifi ce îl consti tuie 
și cele peste 400 de lucrări ști inţifi co-di-
dacti ce publicate, inclusiv 7 manuale, 11 
ghiduri practi ce, 14 recomandări metodi-
ce pentru studenţi și medici. Sub îndru-
marea sa au fost susţinute 16 teze de doc-
tor și doctor habilitat în ști inţe medicale. 
Pe drept cuvânt, este considerat fondato-
rul Școlii de neonatologie din Moldova.

Profesorul Petru Stratulat a fost neo-
natolog principal neti tular al Ministerului 
Sănătăţii; președinte al Comisiei de ates-
tare a pediatrilor și neonatologilor; mem-
bru al Consiliului de experţi al Ministeru-
lui Sănătăţii, membru al Asambleei Aca-
demiei de Ști inţe a Moldovei, președinte 
al Asociaţiei Republicane de Medicină Pe-
rinatală, membru al Asociaţiei de Medici-
nă Perinatală din România și al Asociaţiei 
Europene de Medicină Perinatală.

Pentru acti vitate îndelungată și rod-
nică a fost decorat cu disti ncţii ale Gu-
vernului RM și ale Academiei de Ști inţe a 
Moldovei (AȘM): Cavaler al ordinu-
lui ”Gloria Muncii”, Medalia jubiliară 
“60 ani de la fondarea primelor insti tu-
ţii academice din Republica Moldova”. 
În anul 2014, a obţinut Premiul Naţional 
pentru Sănătate și Premiul pentru ști inţă 
și dezvoltare tehnologică al AȘM.

Onest, inteligent, cu vaste cunoș-
ti nţe în domeniu, care, îmbinând profe-
sia cu vocaţia, și-a consacrat energia și 
capacităţile pentru sănătatea copilașilor, 
lăstarii vieţii noastre. Profesorul Petru 
Stratulat a fost cunoscut ca un neonato-
log de valoare și savant renumit, care s-a 
dedicat întru totul medicinei, câști gând 
apreciere înaltă și respect din partea paci-
enţilor, colegilor, studenţilor, rezidenţilor, 
medicilor și specialiști lor din domeniu din 
multe ţări. Așa va rămâne mereu în amin-
ti rea noastră. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 A trecut în nefi inţă Petru Stratulat

Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Zis-au înţelepţii, s-au ascuns
În lumina Celui Nepătruns.

Placă comemorativă în amintirea
publicistului Ion Stici

În anul 1967, a susţinut teza de doctor 
în ști inţe medicale, iar în 1977 – teza de 
doctor habilitat.

În cadrul Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
și-a început acti vitatea din anul 1968, mai 
întâi ca asistent, ulterior ca lector superior, 
conferenţiar și profesor universitar. A fost 
ales, prin concurs, în funcţia de șef cate-
dră Medicină socială și organizare a ocro-
ti rii sănătăţii a Facultăţii de Perfecţionare 
a Medicilor, astăzi Facultatea de Educaţie 
Conti nuă în Medicină și Farmacie.

Timp de 4 ani 1986-1990, fi ind decan 
al Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, 
contribuie nemijlocit la modernizarea 
învăţământului postuniversitar prin ela-
borarea unui concept performant, care 
includea metode și strategii avansate de 
instruire a conducătorilor și medicilor de 
diferite specialităţi.

Alături de marele savant Nicolae Tes-
temiţanu, profesorul Ion Prisacari este 
unul din fondatorii Laboratorului de cerce-
tări ști inţifi ce, care avea în vizor căile de 
apropiere a asistenţei medicale de popu-
laţia rurală și urbană din Republica Mol-
dova. O direcţie prioritară de cercetare a 
consti tuit aspectele medico-sociale ale să-
nătăţii și organizarea asistenţei medicale a 
lucrătorilor  din sectorul agroindustrial.

Profesorul Ion Prisacari a avut un 
aport substanţial în implementarea noilor 
forme de organizare a asistenţei medica-
le primare, cum ar fi : formele de brigadă, 
staţionarul de zi și trecerea la acordarea 
asistenţei medicale primare prin interme-
diul medicului de familie. A fost primul 
care a elaborat și a implementat (1992) un 

program de instruire pentru medicii de 
familie. În colaborare cu  Insti tutul Onco-
logic, sub conducerea prof. Ion Prisacari 
s-a efectuat un studiu cu privire la parti -
cularităţile epidemiologice și medico-so-
ciale ale maladiilor neoplazice și opti mi-
zarea serviciului oncologic în perioada 
de reformare a sistemului de sănătate, 
iar împreună cu savanţii de la Insti tutul 
Mamei și Copilului a evidenţiat factorii de 
risc ai mortalităţii infanti le la domiciliu.

Sub îndrumarea profesorului Prisa-
cari  au fost  susţinute 13 teze de doctor 
și 4 de doctor habilitat în ști inţe medicale. 
A publicat peste 200 de lucrări ști inţifi ce, 
inclusiv – 8 monografi i.

Regretatul profesor a fost fondatorul 
și primul președinte al Ligii Medicilor din 
Republica Moldova, președinte al Socie-
tăţii ști inţifi co-practi ce a social-igieniști lor 
și organizatorilor ocroti rii sănătăţii, speci-
alist principal neti tular în domeniul eco-
nomiei și planifi cării sanitare la Ministerul 
Sănătăţii, deputat și președinte al Comisi-
ei în problemele sociale a Parlamentului 
Republicii Moldova.

Munca fructuoasă și decentă a ilus-
trului savant și patriot al neamului nos-
tru a fost înalt apreciată prin conferirea 
ti tlului onorifi c - Om Emerit al Republicii 
Moldova și a medaliei „Meritul Civic”.

Dumitru Tinti uc, 
dr. hab. șt. med., 

profesor universitar;

membrii Catedrei de medicină 
socială și management sanitar 

„Nicolae Testemiţanu”
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Pentru că reușești 
să ai voinţa de a asculta,
răbdarea de a înţelege, 
tăria de a sprijini - 
prin asta ești frumoasă.
Și astfel să rămâi. 

Pentru că ești mereu acolo
unde este nevoie
și pentru că poţi face 
aproape orice 
- prin asta ești mamă. 
Și astfel să rămâi. 

Pentru că ești slabă 
doar pe dinafară 
și poţi iubi, 
și poţi ierta, uita - 
prin asta ești puternică. 
Și astfel să rămâi... 

Doar femeia poate fi ...

Valenti na Șpac,
șef Departament 
Administrarea 
Patrimoniului

În copilărie, ce răspuns 
aveaţi la întrebarea: Ce 
vrei să devii când vei 
crește mare?
Tot ti mpul mi-a plăcut 
profesia de pedagog și 
simţeam că am vocaţia de a educa copiii, să-i 
atrag cu ceva frumos și interesant. Când eram 
mici și ne adunam cu prietenii să ne jucăm, eu, 
tot ti mpul, eram învăţătoarea, ei erau elevii. 
Ulterior, prin clasa a VIII-a, îmi doream să de-
vin jurnalist - să merg printre oameni, să le afl u 
interesele, părerile, simţurile, ”să mă bag sub 
pielea omului”...
Nu ști u cum am ajuns să devin constructor.  Pe 
atunci credeam că doar profesia de medic și de 
constructor erau cele mai frumoase. Mama își 
dorea să devin medic, dar pentru mine acest 
domeniu este unul cam dur. Chiar dacă mă con-
sider o femeie puternică, tot ti mpul am avut 
un senti ment de milă pentru durerea unui om. 
Îmi părea interesant să construiești  ceva -  case, 
clădiri, care rămân pe vecie. În fi nal, nu regret 
că am ales această profesie, pentru că fac ceea 
ce-mi place cu adevărat.
Acti vaţi într-un domeniu care pare să fi e mai 
aproape de ”sexul puternic” decât de ”cel fru-

mos”. Cum faceţi faţă provocărilor de zi cu zi?  
De la începutul carierei mele, din 1979, am lu-
crat doar în colecti ve de bărbaţi și nu ști u cum 
este să lucrezi cu femeile. Poate că și din cauza 
fi rii mele mai dure, mi-a plăcut tot ti mpul să lu-
crez cu bărbaţii. Nu ști u cum ei mă percep pe 
mine, dar eu îi apreciez și îmi face plăcere să 
conlucrăm.
Care este cel mai mare compromis pe care poa-
te să-l facă o femeie, astf el, încât să reușească 
într-un mediu concurenţial cu bărbaţii? 
Să renunţe la familie... Pentru a face carieră, 
pentru o femeie este mult mai complicat de-
cât pentru un bărbat. Bărbaţii reușesc având în 
spate familia, soţia, care-l așteaptă zâmbitoare, 
cu masa caldă și casa îngrijită.
Ce înseamnă să fi i femeie?
O femeie trebuie să fi e centrul, nucleul familiei. 
În jurul ei trebuie să rotească tot și toţi. Trebuie 
să aibă darul de a-i aduna pe toţi în jurul ei - și 
copii, și soţ, și rude. De asemenea, să fi e ginga-
șă, iubitoare și să-i accepte pe toţi cu toate cu-
sururile lor. Indiferent de  probleme și greutăţi, 
femeia trebuie să fi e zâmbitoare, puternică și să 
poată ascunde durerea din sufl et.
Numiţi trei lucruri care pot face o femeie fe-
ricită.
Respectul celor din jur, un soţ iubitor și copii 
sănătoși.
Ce aţi dori cel mai mult să vedeţi schimbat la 
oameni?
Aș fi  vrut ca oamenii să fi e mai buni, mai res-
pectuoși și recepti vi la durerea altcuiva. 
Ce însemnătate are pentru Dvs. ziua de 8 mar-
ti e? Care a fost cel mai frumos cadou pe care 
l-aţi primit cu această ocazie?
Ziua de 8 marti e este o sărbătoare de familie. 
De regulă, se adună copiii și nepoţiii care îmi 
aduc fl ori. Ador să primesc multe fl ori. Cel mai 
frumos cadou primit vreodată cu această oca-
zie  au fost  50 de trandafi ri roșii din partea so-
ţului și a copiilor.
Care este mott o-ul de care Vă conduceţi în 
viaţă?
Când eram mică, tata mi-a spus: “Să nu pleci 
capul în faţa problemelor și să privești  oamenii 
în ochi. Oamenii care pleacă ochii atunci când 
vorbesc, înseamnă că au ceva de ascuns”.

Liubovi Karnaeva,
director 
Biblioteca Ști inţifi că 
Medicală 

Prin ce este frumoasă 
femeia?
Prin inteligenţă. Aceas-
ta este interiorul unei 
femei, restul este doar 
un ambalaj. De obicei, 
când vezi o femeie re-

acţionezi la chipul ei, cât este de frumoasă, 
stilată, iar după ce o cunoști - atrage interi-
orul acesteia. 
Cum este să conduceţi o echipă de aproape 
70 de femei? 
Și dificil și simplu. Dificil prin faptul că sunt 
70 de caractere, individualităţi și personali-
tăţi cărora trebuie să le găsești cheiţa. Tre-
buie să știi cum să le vorbești, cum să le mo-
tivezi, să știi care le sunt priorităţile, pentru 
a obţine toată abnegaţia lor în activitatea 
de bibliotecă. De cealaltă parte, este ușor 
să lucrezi în așa echipă dacă există respect 
reciproc. Doar în aceste condiţii lucrurile 
merg bine.
Faceţi ceea ce aţi visat sau doar pentru că 
împrejurările V-au adus aici?
Situaţia mea aici este mai deosebită, de-
oarece eu mi-am început activitatea ca și 
cadru didactic și atunci când mi s-a propus 
această funcţie am acceptat-o ca pe o pro-
vocare. Niciodată nu am visat să fiu director 
de bibliotecă, dar am visat să fiu bibliotecar. 
Circumstanţele s-au creat în așa mod, încât 
să ajung în această funcţie și îmi place foarte 
mult ceea ce fac, mai ales că văd rezultate.
Care este lucrul pe care aţi dorit întotdeau-
na să îl faceţi și încă nu aţi reușit? 
Mi-ar plăcea mult să modelez sau să pictez 
ceva, să fac niște obiecte prin care să îm-
bin utilul cu plăcutul. Însă de toate aceste 
lucruri mă voi ocupa după pensionare. La 
acest moment, duc lipsă de timp pentru că 
sunt cuprinsă de activitatea profesională.
Care a fost ulti ma carte pe care aţi citi t-o? 
"Străinul" de Albert Camus.

Cât de tare trebuie să se iubească pe sine o 
femeie?
O femeie trebuie să se iubească mult pe sine. 
De altf el, dacă nu te iubești  și nu te respecţi, nu 
te iubesc alţii. Dar, în această dragoste trebuie 
să fi e o limită pentru ca să nu devină narcisism. 
În viziunea Dvs., cum trebuie să fi e o femeie 
perfectă?
Perfect nu poţi să fi i, spre perfecţiune poţi doar 
să ti nzi. Totuși, în viziunea mea o femeie perfec-
tă trebuie să fi e inteligentă, deșteaptă, realizată 
profesional, o mamă, o gospodină bună și care 
are, neapărat, grijă de imaginea ei.  
Ce însemnătate are pentru Dvs. ziua de 8 mar-
ti e? Care a fost cel mai frumos cadou pe care 
l-aţi primit cu această ocazie?
Este o sărbătoare specială și îmi place mult 
pentru că în ajunul acestei sărbători văd bărbaţi 
preocupaţi de alegerea și cumpărarea cadouri-
lor și a fl orilor. Îmi place că această sărbătoare 
provoacă o ati tudine specială din partea bărba-
ţilor pentru mame, surori, soţii, iubite. Întreg 
orașul se schimbă în această zi.
Cel mai frumos cadou primit vreodată de 8 
marti e a fost o călătorie la Moscova. Îmi place 
mult să călătoresc, iar acesta a fost cel mai po-
trivit cadou de până acum.
Care este mott o-ul de care Vă conduceţi în 
viaţă?
“Să merg doar înainte în orice situaţie, indife-
rent de circumstanţe” și altul, care mă orientea-
ză, este “să am simţul măsurii în toate”.

Rodica Gramma,
șef Departament
Relaţii Externe 
și Integrare Europeană
Care este cea mai frumoa-
să aminti re pe care o aveţi 
din copilărie? 
Cu drag îmi amintesc de ziua 
de 8 Marti e, când serbam 
acasă la părinţi. Eram două 
surori și tata venea de fi ecare dată cu trei buche-
te de fl ori și tot atâtea cadouri. Acest gest era ex-
traordinar. De fapt, tata a fost cel care a dezvoltat 
în mine calitatea de a fi  Doamnă. Seara în familie, 
când la televizor sau la radio cânta muzica, tata 
mă invita la dans - el, de fi ecare dată, zicea că 
atunci când fi ica lui va ieși în societate trebuie 
să danseze frumos. Tata este pictor și de la el am 
învăţat magia culorilor și  am moștenit puţin din 
talentul său de a desena. Tot de la el am învăţat 
să iubesc fl orile, iar fl orăria din faţa casei este cel 
mai bun loc de refugiu pentru mine.
Sunteţi mai preocupată să faceţi lucrurile cum 
trebuie sau care trebuie?
Cum trebuie. Calitatea mă interesează mai 
mult decât canti tatea. Dacă fac ceva, îmi place 
să duc lucrul până la capăt. Nu pot lăsa lucrurile 
în aer. Am făcut, am închis, am mers la o altă 
etapă. 
Care este lucrul pe care l-aţi dorit întotdeauna 
să îl faceţi și încă nu aţi reușit? 
Sportul. Întotdeauna îmi doresc ca la fi nele 
unei zile de muncă să merg la o sală de sport. 
Doar că mai devreme de ora 19-19:30 nu plec 
de la serviciu. Acasă mă așteaptă copiii și, până 
la urmă, sportul constă în alergatul în cursul zilei. 
De ce o femeie trebuie să fi e puternică? 
Fiindcă este femeie. În sinea ei femeia este 
mamă și are responsabilitatea faţă de copiii ei 
să fi e puternică și să-i avânte în viaţă. Al doilea 
moment, trebuie să fi e puternică atunci când 

combină în sine gingășia, feminitatea, profesio-
nalismul cu munca. 
Fiind vorba de succese, care au fost cele mai 
mari realizări de până acum?
Cele mai mari realizări, pe care le consider che-
ia vieţii mele, sunt cei doi feciori de care mă 
mândresc foarte mult și care-mi sunt cetatea 
de acasă. Ei îmi dau puterea și plăcerea de a 
veni la serviciu și de a mă întoarce acasă.
Care este defi niţia succesului Dvs.?
Niciodată să nu te temi de greutăţi, pentru 
că greutăţile, de fapt, sunt o provocare și nu 
o înspăimântare. Când întâlnesc o piedică, o 
barieră, aceasta mă provoacă să o depășesc și 
nicidecum să dau înapoi.
Cum reușesc să ”supravieţuiască” femeile într-
o lume a bărbaţilor?
Femeile, tot ti mpul, au avut o rezistenţă la supra-
vieţuire mai mare decât bărbaţii. Chiar dacă ne 
acoperim cu manti a de piatră, spunând că sun-
tem foarte puternice și ne descurcăm foarte bine, 
fi ecare femeie, în sufl et, își dorește să fi e iubită, 
să fi e slabă și văzută ca femeie. Femeia combi-
nă în ea și acea bucătăreasă, și menajeră, și cea 
care face piaţa, care aduce bani, dar până la urmă 
sufl etul îi rămâne de femeie. Femeia poate să le 
facă pe toate acestea și mult mai mult, mai ales 
dacă are susţinerea unui bărbat adevărat.
Care este mott o-ul de care Vă conduceţi în 
viaţă?
Never give up - niciodată să nu renunţi.
Ce însemnătate are pentru Dvs. ziua de 8 Mar-
ti e? Care a fost cel mai frumos cadou pe care 
l-aţi primit cu această ocazie?
Îmi place mult pentru că feciorii mei își includ 
creati vitatea pentru această zi. Îmi fac cu mâ-
nuţele lor câte un cadou, pe care le lipesc apoi 
pe un panou de plută. Pe unul dintre ele mi-au 
scris: “Mama, ești  curcubeul vieţii mele”. Este 
un mesaj sincer și de o mare valoare pentru 
mine.  

Eva Gudumac,
șef catedră 
Chirurgie, 
 ortopedie 
și anesteziologie 
pediatrică, 
academician 
al AȘM

În viziunea Dvs., 
prin ce e frumoasă 
femeia?
Femeia este frumoasă prin înţelepciunea ei. 
Eu apreciez frumuseţea lăuntrică, spirituală la 
femei și nu cea fi zică. Dacă o femeie nu are 
un fi zic foarte atrăgător pentru bărbaţi, însă 
este deșteaptă, înţelegătoare, ști e a ierta, ști e 
a face numai bine, atunci ea este cea mai fru-
moasă.
Cum credeţi - femeia poate îmbina munca cu 
familia, la fel de bine ca și bărbaţii?
Chiar mai bine decât bărbaţii. Ea este cea dătă-
toare de viaţă, ea susţine focul în familie chiar și 
în momentele cele mai difi cile, deci prin urma-
re cel mai puternic bărbat este femeia.    
Ce e mai rău, să eșuezi sau să nu încerci? De ce?
Eu de fi ecare dată încerc, practi c nu mă gân-
desc că aș putea să eșuez. Această îndrăzneală 
de a încerca depășește situaţia propriu-zisă. În 
cea mai mare parte, eu reușesc pentru că am 
îndrăzneala de a încerca.  
Dacă ar fi  să daţi un sfat unui copil despre 
viaţă, care ar fi  acela?
Copiii trebuie să asculte foarte mult poveţele 
părinţilor și profesorilor, care prin prisma prac-
ti cii, celor trecute, și-au creat o poziţie pe care 
o transmit generaţiilor din urmă. Trebuie să 

asculţi învăţătorul pentru a ajunge acolo unde 
îţi propui. Poţi să ai tot - talent, inteligenţă, 
cumsecădenie, dar dacă nu este cineva care 
să te ghideze, pe parcursul vieţii, degeaba ești  
înzestrat.
Dacă aţi fi  din nou copil, cum aţi răspunde la 
întrebarea “Ce vrei să devii când vei crește 
mare”?
Dacă aș fi  să fi u din nou copil aș vrea să devin 
profesoară la școală. Aceasta a fost prima mea 
dorinţă, încă de când am mers în clasa I și am 
văzut pentru prima dată în faţa mea profesorul. 
Admiram poveţile, sfaturile oferite de dascăli.  
Ce le doriţi femeilor în această zi? 
Dragoste și înţelegere de la cei care le înconjoa-
ră. Orice femeie își dorește să fi e înţeleasă de 
către cei apropiaţi, copii, soţ, familie, societate.  
Care este moto-ul de care Vă conduceţi în 
viaţă?
De a munci, de a ajuta, de a salva vieţi.
Ce însemnătate are pentru Dvs. ziua de 8 
marti e?
Această zi are dublă semnifi caţie pentru mine, 
pentru că pe 9 marti e este ziua mamei mele și 
noi sărbătoream două zile la rând. Cu toate că 
mama nu mai este în viaţă, această zi pentru 
mine întotdeauna va fi  Ziua Mamei. 
Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-aţi 
primit cu această ocazie?
Cel mai frumos cadou pe care l-am primit în 
această zi a fost căsătoria cu soţul meu, care 
m-a cerut de soţie când eram în anul 6 de 
studii. Tot ce am căpătat în viaţă datorez pă-
rinţilor mei, învăţătorilor și soţului meu care 
este înţelegător în toate, care mă sti mează și 
mă apreciază în fi ecare zi. Lor li se datorează 
succesul meu. 

Dragă Femeie,

Cum sunt femeile? Sunt frumoase, deștepte, ingenioase… Sunt altf el decât bărbaţii, altf el 
decât alte femei… Încearcă să fi e puternice și să iasă din ti pare, să-și depășească propriile 
limite, să-și ascundă slăbiciunile și să dăruiască mai mult decât li se oferă. Așa sunt și așa 

vrem să vedeţi astăzi femeile - altf el…  

Stimate Doamne! 
La fi ecare început de Primăvară, timpul se oprește puțin în loc pentru a  aduce un omagiu nouă, femeilor!
Pentru că suntem cele care înseninează zilele bărbaților, pentru că suntem cele care doar privind către copii dăm lumii 

mai multă frumusețe, pentru că suntem cele care găsesc în fi ecare zi timp pentru cei dragi, pentru că devenim, cu fi ecare zi, 
mai puternice și mai hotărâte, pentru că sufl etul nostru știe ce e dragostea și cum se dăruiește aceasta - e timpul să ne dedicăm 
măcar o zi - una în care să ne simțim mai speciale...  Fiți sănătoase, frumoase, iubite și apreciate!

Olga Cernețchi,
prorector pentru asigurarea calității 

și integrării în învățământ
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Univers sportiv

Complexul Sporti v Univer-
sitar din str. 31 august 1989 al 
Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” a 
găzduit turneul de volei, în cadrul 
Universiadei–2015, rezervat echi-
pelor de angajaţi ai insti tuţiilor de 
învăţământ superior din Republica 
Moldova.

Meciul fi nal s-a desfășurat în 
ulti ma zi de concurs, unde s-au în-
tâlnit formaţiile fruntașe din gru-
pe – USMF „Nicolae Testemiţanu” 
și Universitatea de Stat din 
Moldova. Iniţial, parti da părea că 
se va disputa la cote înalte, pen-
tru că ambele echipe au depășit 
în grupe toate concurentele și au 
tradiţii frumoase în sport. Profe-
sorii noștri au demonstrat supe-
rioritatea netă la toate comparti -
mentele, iar lipsa unei rezistenţe 
ferme din partea adversarilor a 

diminuat spectaculozitatea me-
ciului.

Echipa Universităţii noastre 
a pornit în forţă din primele mi-
nute ale jocului, conducând par-
ti da  până la fl uierul de fi nal. E 
de notat că jucătorii s-au impus 
prin prestaţie, practi când un volei 
dinamic, acţiunile combinati ve fi -

ind sporite de atacanţi, loviturile 
cărora treceau fără probleme blo-
cajul și linia de apărare a partene-
rilor de întrecere. Primul set s-a 
terminat cu un scor detașat 25-
12, fapt ce a încurajat jucătorii și a 
determinat poziţionarea evidentă 
în clasament a echipei noastre. 
Aproximati v după același scena-
riu au decurs următoarele seturi, 
care s-au încheiat cu 25-17 și re-
specti v 25-13. Astf el, purtând o 
victorie clară de 3-0, profesorii-
medici au obţinut primul loc bi-

nemeritat și ti tlul de campioni ai 
Universiadei–2015 la volei.

Culorile USMF „Nicolae 
Testemiţanu” au fost apărate de 
Dorin Tănase – căpitan, Corneliu 
Munteanu, Oleg Solomon, Vita-
lie Lescov, Vitalie Fisti can, Iurie 
Ţarălungă, Ghenadie Bezu, Edu-
ard Pleșca, Vladimir Iacub.

La fi nalul parti dei, Boris 
Boguș, șef catedră Educaţie fi zi-
că, USM, a declarat că “valoarea 
sporti vă a echipei USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nu poate fi  pusă 
la îndoială. Profesorul are drep-
tul moral să ceară de la student, 
dacă el însuși este exemplu de 
măiestrie și ati tudine faţă de ceea 
ce face, precum au demonstrat-o, 
în cel mai elocvent mod, cei de 
la medicină”, a menţionat Boris 
Boguș.

Veaceslav Prozorov, arbitru 

principal al turneului, arbitru de 
categorie internaţională: ”USMF, 
pe drept, este considerată cea 
mai puternică, ti tlul a fost cu-
cerit după merit. Totodată, ţin 

să aducem mulţumiri rectora-
tului pentru găzduire, care ne-a 
pus la dispoziţie o sală foarte 
bună, situată în centrul orașului. 
Voleibaliști i și suporterii au bene-
fi ciat de condiţii excelente”.

Locul III i-a revenit formaţiei 
Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică și Sport, care în meciul ho-
tărâtor a învins ușor Universitatea 
de Stat din Tiraspol cu 2-0, iar pe 
treapta a cincea a clasamentului 
s-a situat Universitatea Tehnică a 

Moldovei, câști gând cu 2-1 Aca-
demia „Ștefan cel Mare” a MAI.

 În cadrul Universiadei-2015, 
echipele USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” au avut o  prestaţie 
bună  și la  alte probe, printre 
care badminton, jocul de dame, 
baschet  ș.a.   

USMF ”Nicolae Testemiţanu” – campioană naţională la volei

Traian Musteaţă: Te-am sur-
prins în clipa încheierii parti dei 
susţinută cu echipa Liceului teo-
reti c „Petru Rareș”, o formaţie tâ-
nără, dar ambiţioasă, pe care aţi 
învins-o cu 3-1.

Ecaterina Talasimova: Se pu-
tea și mai bine.

T. M.: Umbra insati sfacţiei 
am sesizat-o în ti mpul meciu-
lui, când era greu de construit 
combinaţii după preluări defec-
tuoase, dar reacţia promptă, 
mobilitatea și prestaţia bună îţi 
permiteau să ridici reușit min-
gea la fi leu, însă nu întotdeauna 
era fructi fi cată de jucătoarele 
din linia ofensivă.

E. T.:  Voleiul este un joc de 
echipă, ceea ce presupune să 
acţionăm în unison, în momente-
le grele rolul ridicătorului, care-mi 
revine mie, este foarte important, 
dacă nu chiar decisiv. De aceea și 

mă strădui să nu comit erori, altf el 
se destramă jocul.

T. M.: Ecaterina, de cât ti mp 
practi ci acest gen de sport?

E. T.:  Din clasa a IV-a, în 
școala din satul natal Corten, ra-
ionul Taraclia. Am jucat în echipe 
de diferit rang. În 2006 am parti -
cipat la Balcaniada din Turcia, fă-
când parte din formaţia noastră 
de junioare.

T. M.: Ce înseamnă voleiul 
pentru ti ne?

E. T.: Eu trăiesc cu acest sport, 
mă relaxează, îmi dă forţe și opti -
mism.

T.M.: La capitolul volei de 
performanţă, ai vreun idol, un 
model de voleibalistă de talie 
internaţională?

E. T.:  Pentru mine, un exem-
plu este Ecaterina Gamova din 
selecţionata Rusiei, considerată, 

pe drept, una dintre cele mai re-
zultati ve atacante din lume.

T. M.: Reușești  să îmbini an-
trenamentele și competi ţiile cu 
studiile?

E. T.: Desigur. Totuși, pe prim 
plan pun studiile. Îmi permit să 
merg la antrenamente numai în 
zilele de odihnă.

T. M.:  Ecaterina, indiscutabil 
practi carea voleiului se refl ecă în 
ţinuta fi zică perfectă, pe care o 
ai...

E. T.: Și nu numai. Este un gen 
elegant, inteligent, ce dezvoltă 
calităţi care înfrumuseţează fi inţa 
umană.

T.M.: Cu ocazia sărbătorii 
femeilor care se apropie, astăzi, 
este un moment oportun de a-ţi 
adresa felicitări și mari succese la 
învăţătură și în viaţa sporti vă.

E. T.:  Vă mulţumesc. 

Dialog cu Ecaterina Talasimova, 
căpitanul echipei 
de volei feminin


