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Dragi elevi �i absolven�i,
În scurt �mp, dup� �nalizarea exame-

nelor de bacalaureat, ve�i dori s� cunoa�-
te�i libertatea �i pl�cerea vie�ii de student, 
o libertate care implic�, totodat�, multe 
responsabilit��i. Prima dintre acestea este 
alegerea domeniului pe care dori�i s�-l 
studia�i, s� v� a�rma�i ca speciali�� �i s� 
v� dedica�i ac�vit��ii profesionale.

Dac� ave�i o sensibilitate aparte pen-
tru oamenii care sufer� �i dori�i s� le ��i 
al�turi, s�-i vindeca�i �i s�-i salva�i, s�-i 
reaprinde�i candela speran�ei în ochii 
unui bolnav, nu ezita�i s� alege�i profesia 
de medic. Dac� dori�i s� ac�va�i într-un 
mediu plin de provoc�ri �i v� fascineaz� 

corpul uman cu toate misterele �i limitele 
lui, sau poate a�i fost pasionat de biologie 
�i chimie în liceu, atunci alegerea va � cu 
siguran�� una corect�.

Medicina nu este cea mai frumoa-
s� �i nici cea mai u�oar� profesie, dar cu 
siguran�� este cea mai nobil�. Fiind una 
dintre cele mai vechi meserii, cu r�d�cini 
în an�chitate, profesia de medic a fost �i 
a r�mas foarte important� în via�a socie-
t��ii, medicii �ind mereu printre cei mai 
respecta�i oameni în orice comunitate.

S� �i medic înseamn� mai mult decât 
cuno��n�e academice, aceast� profesie 
presupune deschidere fa�� de oameni, 
sensibilitate, pasiune, caracter, respon-
sabilitate �i angajament. Aceast� meserie 
înseamn� un serviciu f�cut din inim�.

Formarea unui medic începe din fa-
cultate �i va con�nua pe parcursul întregii 
vie�i. Este un angajament pentru întreaga 
via��, ce se r�scump�r� prin sa�sfac�ia de 
a d�rui �i sus�ine via�a �i s�n�tatea. Îns�, 
pentru a ajunge la acest ”talent” este ne-
voie de perseveren��, insisten��, curaj �i 
dorin�a enorm� de a cunoa�te. Nu �eca-
re tân�r face fa�� acestor rigori, de aceea 
medicina este profesia celor ale�i, celor 
care au su�cient� ambi�ie �i chemare spi-
ritual�. 

„M� angajez solemn s�-mi consacru 
via�a în slujba umanit��ii… Voi exercita 
profesiunea cu con��in�� �i demnitate; 
S�n�tatea pacien�ilor va � pentru mine 
obliga�ie sacr�...” sunt cuvintele onora-
bile din Jur�mântul Medicului, pe care 

le rostesc anual peste 700 de absolven�i 
ai Universit��ii de Stat de Medicin� �i 
Farmacie ”Nicolae Testemi�anu”, �neri 
autohtoni �i din alte 32 de ��ri ale lumii, 
care îmbr��i�eaz� profesia de medic sau 
farmacist.

USMF ”Nicolae Testemi�anu” este 
unica ins�tu�ie de înv���mânt medical 
superior din Republica Moldova. Pe par-

cursul ul�milor ani, Universitatea �i-a sta-
bilit un vector dis�nct în strategia sa de 
dezvoltare, ce �nde spre implementarea 
standardelor interna�ionale în formarea 
cadrelor medicale, ajustarea programelor 

de instruire la cerin�ele europene, inte-
grarea în comunitatea medical� europea-
n�.

Poten�ialul academic universitar este 
orientat permanent spre a�ngerea unui 
profesionalism înalt, îmbinat cu o bun� 
cunoa�tere a limbilor moderne, c�utare 
con�nu� de metode inova�ve de reali-
zare a procesului de studii �i schimb de 
experien�� cu universit��i �i ins�tu�ii ��-
in�i�ce din întreaga lume. Instruirea �ne-
rilor speciali�� se realizeaz� prin aplicarea 
metodelor �i tehnologiilor moderne de 
instruire �i testare a cuno��n�elor �i abi-
lit��ilor prac�ce, conform recomand�rilor 
structurilor interna�ionale pentru înv���-
mântul medical.

Înmatricularea la USMF „Nicolae Tes-
temi�anu” v� va oferi �ansa de a studia 
într-o ins�tu�ie de pres�giu, binecunoscu-
t� pe plan na�ional �i interna�ional pentru 
valorile pe care le promoveaz�  în dome-
niul instruirii, educa�iei, cercet�rii ��in�i�-
ce �i culturii spirituale.

P�strând cu s�n�enie tradi�iile înain-
ta�ilor, Universitatea este totodat� anco-
rat� în realit��ile epocii în care tr�im, �-
ind sensibil� la necesit��ile �i provoc�rile 
actuale cu care se confrunt� �ara noastr�, 
având misiunea suprem� de a forma elita 
medical�, care va asigura prosperarea �i 
perpetuarea na�iunii.

 
V� a�tept�m cu drag la Universitatea 

de Stat de Medicin� �i Farmacie ”Nicolae 
Testemi�anu” din Republica Moldova.

03 mai 2014, ora 12:00 – Ziua u�ilor deschise

Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
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“Energia uman�, truda cinstit� �i devotat�, 
închinat� prosperit��ii neamului, nu se pierde, 
r�zbate prin timpuri, prin mun�i de nedreptate. 
�i de atunci pân� azi, când v�d un halat alb în 
Moldova, îmi r�sare în memorie chipul energic, 
de�tept, devotat pân� la sacri�u al lui Nicolae 
Testemi�anu”.

Ion DRU��

Nicolae Testemi�anu –       
mentorul spiritual

 al Universit��ii

Nicolae Testemi�anu a r�mas în 
istoria medicinei ca un savant cu re-
nume mondial în domeniul chirur-
giei, traumatologiei �i în special în 
domeniul s�n�t��ii publice �i mana-
gementului. Universitatea de Stat de 
Medicin� �i Farmacie din Republica 
Moldova a fost numit� în cinstea lui 
Nicolae Testemi�anu, dis�ns organiza-
tor �i  reformator al ocro�rii s�n�t��ii, 
mare Om de Stat �i în��c�rat patriot 
al neamului.

Nicolae Testemi�anu s-a n�scut 
la 1 august 1927, în familia lui Andrei 
Testemi�anu, ��ran în�elept �i gospo-
dar de frunte din comuna Ochiul-Alb, 
jude�ul B�l�i. P�rin�ii l-au îndrumat s� 
�e în via�� om de isprav�, precum a 
�i fost. Dup� absolvirea cu men�iu-
ne a �colii medii, aspirând s� devin� 
medic, este înmatriculat la Ins�tutul 
de Stat de Medicin� din Chi�in�u, pe 
care l-a absolvit cu brio în anul 1951.

Î�i începe ac�vitatea în func�ia de 
medic-ordinator la Spitalul din Rî�cani, 
apoi în 1954 este numit asistent la Ca-
tedra de chirurgie general� a Ins�tutu-
lui de Stat de Medicin� din Chi�in�u. 
Conducând concomitent Sec�ia medi-
co-sanitar� a Ministerului de Interne 
al RSSM, ac�veaz�, cu mare succes, în 
diverse posturi de manager, eviden�i-
indu-se ca un organizator talentat.

În 1958 sus�ine teza de doctor 
în ��in�e medicale. Un an mai târziu 
este numit în func�ia de rector al Ins�-
tutului de Stat de Medicin� din Chi�i-
n�u, moment semni�ca�v, deoarece 
în fruntea ins�tu�iei respec�ve este, 
pentru prima dat�, desemnat un fost 
absolvent al acesteia, de pe meridian 
moldav. Avea doar 32 de ani �i purta 
în inim� o dorin�� nestr�mutat� de a 
face cât mai mult bine poporului. S-a 
manifestat prin calit��i manageriale 
de excep�ie, a deschis noi facult��i, a 
construit spa�ii pentru studii, c�mine 
studen�e��, laboratoare. 

În 1962, Nicolae Testemi�anu 
este numit ministru al Ocro�rii S�n�-
t��ii al RSSM, ac�vând în acela�i �mp 
�i la Catedra de traumatologie, orto-
pedie �i chirurgie de campanie. Fiind 
ministru, s-a dis�ns plenar prin virtu-
�ile sale organizatorice în domeniul 
s�n�t��ii publice, elaborând strategii 
orientate spre asigurarea republicii 

cu cadre medicale,  consolidarea ba-
zei tehnico-materiale a s�n�t��ii, per-
fec�ionarea �i ancorarea formelor �i 
metodelor de organizare a asisten�ei 
medicale popula�iei din mediul rural. 
În 1968, Nicolae Testemi�anu a fost 
des�tuit din post. �i-a con�nuat ac-
�vitatea în func�ie de conferen�iar la 
Catedra de medicin� social� �i organi-
zare a ocro�rii s�n�t��ii.

Buna ambi�ie l-a îndemnat s� 
su�in� teza de doctor habilitat �i s� 
ob�in� �tlul de profesor universitar în 
1973. A fost ales, prin concurs, �ef al 
Catedrei de medicin� social� �i orga-
nizare a ocro�rii s�n�t��ii a Ins�tutu-
lui de Stat de Medicin� din Chi�in�u, 
pe care  a condus-o pân� în ul�mul 
moment al vie�ii, 20 septembrie 1986.

Pe tot parcursul carierei sale, in-
teresul ��in�i�c, dar mai ales cel prac-
�c, era orientat spre argumentarea 
necesit��ii de a lichida deosebirile 
de fond dintre nivelurile de asisten�� 
medical� acordat� popula�iei rurale 
fa�� de cea urban�. În acest scop, din 
ini�ia�va �i sub conducerea Domniei 
Sale a fost creat �i a func�ionat cu suc-
ces un laborator în domeniu.

Savantul de elit�, Nicolae 
Testemi�anu a l�sat mo�tenire nume-
roase lucr�ri ��in�i�ce, care �i ast�zi 
comport� elemente metodologice 
fundamentale pentru reorientarea 
sistemului de s�n�tate public� în pe-
rioada de tranzi�ie �i de perspec�v�. 
Acest arsenal ��in�i�c, care însum� 
220 de lucr�ri ��in�i�ce, inclusiv 15 
monogra�i consacrate managemen-
tului s�n�t��ii publice, istoriei medici-
nei, traumatologiei �i nu numai, a fost 
creat treptat prin perseveren�� ��in�i-
�c� �i aplicat� pe parcursul anilor.

Direc�ia principal� în ac�vitatea 
de cercetare a profesorului univer-
sitar Nicolae Testemi�anu a fost ela-
borarea �i argumentarea unei noi 
strategii de reformare a sistemului de 
ocro�re a s�n�t��ii popula�iei rurale. 
Aceast� strategie a fost înalt apre-
ciat� nu numai de savan�ii din  fosta 
URSS, ci �i de cei de peste hotarele ei.

Via�a �i ac�vitatea savantului 
Nicolae Testemi�anu a con�inut un 
spirit comba�v, devotament �i dra-
goste de oameni – calit��i excep�iona-
le proprii unei personalit��i marcante. 

Ins�tu�ia Public� Univer-
sitatea de Stat de Medicin� �i 
Farmacie "Nicolae Testemi�a-
nu" din Republica Moldova 
a fost fondat� în baza Ins�-
tutului de Medicin� nr. 1 din 
Sankt-Petersburg, evacuat în 
Kislovodsk în �mpul celui de 
al II-lea R�zboi Mondial �i ul-
terior transferat la Chi�in�u, 
împreun� cu studen�ii �i în-
tregul corp profesoral-didac-
�c, sub numele de Ins�tutul 
de Stat de Medicin�. 

Ins�tutul �i-a început 
ac�vitatea la 20 octombrie 
1945, având o singur� faculta-
te, cea de Medicin� General�, 
care întrunea 32 de catedre în 
cadrul c�rora î�i f�ceau studi-
ile cca 1000 de studen�i. Pro-
cesul didac�c era realizat de 
130 de profesori, inclusiv 20 
doctori habilita�i �i 23 doctori 
în ��in�e medicale. Fondarea 
Ins�tutului de Stat de Medici-
n� din Chi�in�u a servit drept 
s�mul pentru dezvoltarea 
înv���mântului superior me-
dical �i consolidarea sistemu-
lui de ocro�re a s�n�t��ii din 
republic�.

În 1954 a fost creat� 
Facultatea de Pediatrie, în 
1959 - cea de Stomatologie, 
în 1963 – Facultatea de Me-
dicin� Preven�v� �i în anul 
1964 – Facultatea de Far-
macie. Necesitatea instrui-
rii con�nue a speciali��lor 
dup� absolvire a contribuit 
la în�in�area Facult��ii de 
Perfec�ionare a Medicilor în 
anul 1962. În scopul cre�rii 
condi�iilor adecvate pentru 
buna desf��urare a ac�vit��ii 
��in�i�ce, în acela�i an, a fost 
fondat Laboratorul Central 
de Cercet�ri ��in�i�ce.

Din 1990 Ins�tutul poar-
t� numele ilustrului savant 
Nicolae Testemi�anu. În data 
de 25 iulie 1991 Ins�tutul de 
Stat de Medicin� a fost reor-
ganizat în Universitate, iar în 
1996 ins�tu�iei i s-a dat un 
nou nume - Universitatea de 
Stat de Medicin� �i Farmacie 
"Nicolae Testemi�anu" din 
Republica Moldova.

În anul 1992 se trece la 
o treapt� mai superioar� de 

preg��re a viitorilor specia-
li�� �i anume - studiile prin 
reziden�iat, fapt pentru care 
se deschide Facultatea de Re-
ziden�iat �i Secundariat Clinic.

Actualmente USMF 
"Nicolae Testemi�anu" este 
o ins�tu�ie de înv���mânt 
superior de pres�giu interna-
�ional, care preg�te�te cadre 
medicale �i farmaceu�ce în 
conformitate cu concep�iile 
moderne �i exigen�ele inter-
na�ionale de instruire �i edu-
care a viitorilor speciali��.

La nivel universitar, in-
struirea se realizeaz� în ca-
drul facult��ilor: Medicin� 
nr. 1 (inclusiv specialitatea 
S�n�tate Public�), Medici-
n� nr. 2 (pentru studen�ii 
interna�ionali), Stomatologie 
�i Farmacie. La nivel postuni-
versitar ac�veaz� facult��ile 
de Reziden�iat �i Secunda-
riat Clinic,  Educa�ie Con�-
nu� în Medicin� �i Farmacie, 
precum �i Sec�ia doctorat �i 
masterat, �coala de Manage-
ment în S�n�tate Public�.

În scopul e�cien�z�rii 
procesului de formare ��-
in�i�co-prac�c� a cadrelor 
medicale �i farmaceu�ce, pe 
lâng� Universitate func�io-
neaz� Clinica Stomatologic� 
Universitar� nr. 1 (1977), Cen-
trul Farmaceu�c Universitar 
(1982), Farmacia Universitar� 
(1982), Clinica Universitar� de 
Asisten�� Medical� Primar� 
(2001), Centrul ��in�i�c de 
Cul�vare a Plantelor Medici-
nale (2002),   Centrul de Me-
dicin� Tradi�ional� Chinez� 
(2011), Clinica Stomatologic� 
Universitar� nr. 2 (2012), Cen-
trul Universitar de Simulare 
în Instruirea Medical� CUSIM 
(2013), Centrul de Reu�it� 
Universitar� (2013). 

Studiile universitare în 
primii ani de studii se efectu-
eaz� în limbile român�, rus� 
�i englez�. Din 1998, în cadrul 
Filierei Francofone studiile se 
realizeaz� preponderent în 
limba francez�.

Universitatea dispune de 
o Bibliotec� ��in�i�c� Medi-
cal� modern�, care num�r� 
circa 900000 de publica�ii �i 

alte resurse informa�ionale 
de pro�l medical �i farma-
ceu�c.  În prezent, toate 
subdiviziunile universitare 
sunt conectate la Internet 
si sunt dotate cu tehnologii 
informa�ionale moderne.

Corpul profesoral-didac-
�c universitar reprezint� un 
valoros poten�ial intelectual. 
În cadrul a 2 departamente, 
60 catedre, 6 cursuri, 24 la-
boratoare �i 2 centre ��in�i-
�ce ac�veaz� circa 1100 de 
speciali��, inclusiv 17 acade-
micieni �i membri corespon-
den�i ai A�M, membri �tulari 
�i de onoare ai academiilor 
altor state, 161 doctori habi-
lita�i �i 566 doctori în ��in�e 
medicale, 14 Laurea�i ai Pre-
miului de Stat în domeniul 
��in�ei �i tehnicii.

Pe parcursul a 68 de ani 
de ac�vitate, Universitatea a 
preg��t mai mult de 38 mii 
de medici �i farmaci��, dintre 
care peste 5000 ac�veaz� în 
alte ��ri. Actualmente la USMF 
”Nicolae Testemi�anu” î�i fac 
studiile cca 6200 �neri �i �ne-
re din Republica Moldova �i 
din alte 32 de ��ri ale lumii.

Din 1 ianuarie 2013 In-
s�tu�ia Public� Universitatea 
de Stat de Medicin� �i Far-
macie „Nicolae Testemi�anu” 
func�ioneaz� în condi�ii de 
autonomie �nanciar�, con-
form documentelor interna-
�ionale (Magna Carta Univer-
sitar� 1989, Declara�ia de la 
Lisabona 2007, Procesul de 
la Bologna 1999). Aceast� 
schimbare ofer� Universit��ii 
o libertate mai mare în ges-
�onarea  resurselor proprii, 
ceea ce permite dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale �i a 
patrimoniului universitar.

Alinierea înv���mântului 
medical superior la exigen�e-
le interna�ionale moderne, 
dezvoltarea �i aprofundarea 
ac�vit��ilor de cercetare �i 
inovare în domeniul medi-
cinei �i farmaceu�cii, desf�-
�urarea ritmic� a ac�vit��ii 
clinice - sunt cele trei compo-
nente care determin� imagi-
nea de ast�zi a Universit��ii 
noastre.

FILE DIN ISTORIA 
Universit��ii de Medicin�

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical�Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical�

În scopul moderniz�rii procesului de înv���mânt 
medical �i sporirii siguran�ei actului medical 	i 
a pacientului, în 2013, a fost inaugurat Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Medical�, care 
implementeaz� metode moderne de educa�ie 	i 
prac�ci medicale bazate pe simulare. Aici studen�ii, 
începând cu anul II de studii, ob�in competen�e 	i 
abilit��i medicale corecte cu ajutorul unor simulatoare 

de �delitate înalt�, conform unui program bine 
structurat, f�r� riscuri asupra pacientului.

 Dup� gama de oferte în domeniul instruirii 
medicale 	i complexitatea echipamentului didac�co-
	�in�i�c, CUSIM este unul dintre cele mai performante 
centre de simulare din regiunea Europei de Est. 
Instruirea în CUSIM are loc în cadrul departamentelor 

Instruire prin simulare 	i Pacien�i standardiza�i 	i 
comunicare, atât în baza programelor curriculare, cât 	i 
cursurilor extra-curriculare, sistema�zate în mai multe 
module: Manopere medicale 	i tehnici chirurgicale de 
baz�, Pacient standardizat 	i comunicare, Medicina 
intern�, Chirurgie, Anesteziologie 	i reanimatologie, 
Urgen�e medicale, Mam� 	i copil, Endoscopie, 
Imagis�c�.
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Gheorghe PL�CINT�,
 decanul Facult��ii de Medicin� nr.1
doctor �t. med.,
conferen�iar universitar

h PL�CINT�

Facultatea de Medicină nr. 1

Dac� vrei s� cuno�� tainele orga-
nismului uman, vino la Universitatea de 
Stat de Medicin� �i Farmacie ”Nicolae 
Testemi�anu” din Republica Moldova!

Facultatea de Medicin� a USMF 
“Nicolae Testemi�anu” este prima faculta-
te fondat� în cadrul Ins�tutului de Stat de 
Medicin� din Chi�in�u, înc� în anul 1945. 

Misiunea Facult��ii este de a crea, a 
p�stra, a integra, a transmite �i a aplica 
cunoa�terea, în vederea ob�inerii excelen-
�ei profesionale a celor care �i-au ales una 
dintre cele mai pres�gioase �i responsabi-
le profesii de pe glob - cea de Medic.

În cadrul Facult��ii de Medicin� se 
desf��oar� procesul de studii �i la spe-
cialitatea S�n�tate Public�, ce are drept 
scop preg��rea medicilor care vor ac�va 
în domeniul prevenirii maladiilor: igie-
ni��, epidemiologi, microbiologi, precum 
�i viitori manageri în sistemul de ocro�re 
a s�n�t��ii.

Curriculum-ul universitar, elaborat 
în corespundere cu standardele profesi-
onale �i cerin�ele sistemului medical, se 
axeaz�, înainte de toate, pe formarea de 
competen�e �i nu pe transmiterea de in-

forma�ii. Transparen�a studiilor este asi-
gurat� prin sistemul european de credite 
transferabile (ECTS), care ofer� studen�i-
lor �i oportunit��i de a par�cipa la diverse  
cali�c�ri prin mobilitate academic�, des-
chizând perspec�ve pentru instruirea pe 
parcursul întregii ac�vit��i profesionale.

În prezent, la Facultatea de Medi-
cin� au fost realizate �i sunt în curs de 
desf��urare mai multe ac�vit��i de mo-
dernizare a procesului de instruire:

�� A fost organizat procesul de in-
struire la disciplinele de specialitate (cli-
nice) printr-un ciclu-modul cu sus�inerea 
examenului la �nalizarea ciclului la unele 
discipline;

��În scopul asigur�rii mobilit��ii stu-
den�ilor, la Facultatea de Medicin� a fost 
implementat sistemul de credite transfe-
rabile prev�zut de procesul de la Bologna;

��În scopul integr�rii reale a discipli-
nelor fundamentale, preclinice �i clinice, 
Facultatea face eforturi pentru aplicarea 
modelului de instruire prin modul inter-
disciplinar;

�� În procesul de instruire se u�li-
zeaz�, pe larg, programe virtuale la disci-
plinele fundamentale, preclinice, clinice;

�� Se implementeaz� înv���mântul 
medical prin simulare în cadrul Centrului 
Universitar de Simulare în Instruirea Me-

dical� (CUSIM). În curriculum-ul discipli-
nelor de specialitate s-au introdus anexe 
de competen�e; 

�� A fost perfec�ionat �i implemen-
tat sistemul de evaluare a cuno��n�elor 
la examenele de promovare în trei etape: 
partea prac�c�, examenul prin test con-
trol �i interviu oral;

��A fost pus� în prac�c� elaborarea 
�i sus�inerea tezei de licen�� la absolvire;

�� Au fost operate moderniz�ri în 
planurile �i programele de studii, �ind 
incluse noi discipline cum ar �: meto-
dologia cercet�rii ��in�i�ce, sistemul 
informa�ional medical etc.;

�� S-au cristalizat disciplinele op�io-
nale: medicina regenera�v�, chirurgia re-
construc�v�, tratamentul durerii, îngrijiri 
palia�ve etc.

Procesul de înv���mânt la Faculta-
te este asigurat de 607 profesori, dintre 
care 87 de�in �tlul ��in�i�c de doctor ha-
bilitat în ��in�e medicale, 316 – doctor în 
��in�e medicale, 252 dintre ei – �tlul di-
dac�c de conferen�iar universitar. Instru-
irea studen�ilor din anii I-III se realizeaz� 
la catedre �i laboratoare dotate cu u�laj 

modern, care ofer� posibilit��i de aplicare 
a medicinei experimentale �i a tehnicilor 
virtuale de studiu. Pentru studen�ii anilor 
III-VI lec�iile prac�ce se desf��oar� în spi-
talele municipale, republicane �i în ins�-
tu�iile de cercet�ri ��in�i�ce în domeniu.

Stagiile prac�ce sunt un component 
indispensabil al educa�iei medicale, �ind 
organizate în toate spitalele din republic� 
�i peste hotarele ��rii. În acest an, 22 de 
studen�i din anul V vor efectua un stagiu 
în clinicile de medicin� din Fran�a �i Bel-
gia, 2 în Germania, 4 în Polonia, 10 în Ro-
mânia etc.

În cadrul programelor de mobilitate 
interuniversitar�, pe parcursul anului cu-
rent de înv���mânt,  123 de studen�i de 
la Universitatea noastr� au avut ocazia s� 
efectueze stagii peste hotare, iar la USMF 
”Nicolae Testemi�anu” au venit s� studie-
ze, pentru o perioad�, studen�i din Româ-
nia �i Ucraina. 

Facultatea de Medicin� ofer� toa-
te condi�iile necesare pentru a�ngerea 
performan�ei. Un rol deosebit în sporirea 
calit��ii �i e�cien�zarea înv���mântului 
medical le revin metodelor �i tehnicilor 
moderne de instruire. Pe lâng� discipline-
le obligatorii, studen�ii pot alege dintr-o 
gam� variat� de discipline op�ionale, în 
vederea dezvolt�rii unor abilit��i supli-
mentare. 

Pentru formarea �i dezvoltarea ca-
pacit��ilor de cercetare medical�, �e-
care student î�i alege o tem�, împreun� 
cu mentorul s�u, pe care o studiaz� �i o 
dezvolt� într-o tez�. La �nal, ca un com-
ponent obligatoriu pentru etapa de absol-
vire, studentul sus�ine public teza sa de 
licen��. 

Pe toat� perioada studiilor, la Fa-
cultate sunt for��cate componentele 
educa�ionale ce �in de comunicare, lucrul 
în echip�, adaptarea la tot ce e inova�v în 
domeniul înv���mântului medical. 

Studen�ii sunt parte component� a 
comunit��ii academice, cu ac�iuni par�-
cipa�ve, inclusiv la etapele decisive. În 

prezent, la Facultate î�i fac studiile 3820 
studen�i, inclusiv studen�i interna�ionali, 
majoritatea �ind din Israel, Siria, India, 
Iordania, România, Ucraina, Rusia, Bulga-
ria. Instruirea se face în 4 limbi (român�, 
rus�, francez� �i englez�).

Dup� absolvirea Facult��ii de Me-
dicin� �nerii trec la urm�toarea eta-
p� a form�rii lor profesionale - studi-
ile prin înv���mântul postuniversitar 
(reziden�iat), la una din specializ�rile se-
lectate prin concurs: pro�l chirurghical,  
internis�c,  pediatric etc.

Majoritatea dintre cei circa 33000 de 
absolven�i ai Facult��ii î�i onoreaz� obli-
ga�iunile de medic în toate structurile sis-
temului de ocro�re a s�n�t��ii din �ar�. 
O parte ac�veaz� cu succes în România, 
Ucraina, Belarus, Rusia, Iordania, Pales�-
na, Israel, Canada, SUA, Spania, Portugalia, 
Italia, Siria, Yemen, Sudan �.a. Formarea 
profesional�, în conformitate cu exigen�ele 
interna�ionale, a permis multor absolven�i 
ai Facult��ii s� devin� renumi�i organizatori 
�i manageri ai ocro�rii s�n�t��ii, mini�tri ai 
s�n�t��ii, medici-�e�/directori ai spitalelor 
raionale, municipale, republicane.

Planurile �i programele de studii sunt 
racordate la cele ale universit��ilor din 
��rile europene, ceea ce permite depla-
sarea liber� a studen�ilor peste hotarele 
��rii pentru efectuarea stagiilor prac�ce 
sau con�nuarea studiilor. În anul 2005, 
Facultatea a fost evaluat� �i acreditat� de 
c�tre Consiliul de Evaluare a Decanilor Fa-
cult��ilor de Medicin� de Expresie France-
z�, organiza�ie care include peste 130 uni-
versit��i membre din 40 ��ri. Evaluarea a 
durat un an de zile, �ind supuse veri�c�rii 
toate etapele ce �in de instruirea medica-

sens. Actualmente, Facultatea a întocmit 
raportul de autoevaluare, conform stan-
dardelor Federa�iei Mondiale de Înv���-
mânt Medical �i este preconizat� evalu-
area efectuat� de exper�ii interna�ionali. 

Profesorii Facult��ii de Medicin�, siste-
ma�c, î�i perfec�ioneaz� cuno��n�ele pro-
fesionale în universit��ile de medicin� din 
România (Ia�i, Cluj, Bucure��, Timi�oara, 
Târgul-Mure�), Fran�a (Nantes, Grenoble, 
Paris), Rusia (Moscova, Sankt-Petersburg), 
Ucraina (Kiev, Harkov, Cern�u�i), Belgia, 
Anglia, Germania, Olanda, SUA �.a.

Deosebit de strânse sunt rela�iile ��-
in�i�ce ale membrilor Facult��ii cu savan-
�ii din Bucure��, Cluj, Timi�oara, Ia�i, Nan-
tes, Rennes, Moscova, Sankt-Petersburg, 
Kiev etc.

Studen�ii au posibilitatea s�-�i apro-
fundeze cuno��n�ele par�cipând la cercu-
rile ��in�i�ce din cadrul �ec�rei catedre, 
prezentând rezultatele acestora la Con-
ferin�a ��in�i�c� anual� a studen�ilor �i 
colaboratorilor Universit��ii, precum �i la 
conferin�e republicane �i interna�ionale, 
inclusiv la Congresul studen�ilor �i �neri-
lor medici MedEspera.

Pe parcursul instruirii, studen�ii be-
ne�ciaz� gratuit de serviciile Bibliotecii 
��in�i�ce Medicale a Universit��ii, care 
de�ine o colec�ie de circa 900 000 volume 
în diferite limbi, trei s�li de lectur� �i trei 
s�li dotate cu tehnologii informa�ionale; 
Muzeul de Anatomie cu 3000 de expona-
te �i o suprafa�� total� de 400 m2, c�mine 
bine amenajate, dou� complexuri spor�-
ve moderne.

La Universitate vei avea la dispozi�ie 
u�laj performant �i tehnologii informa�i-
onale, care î�i vor facilita procesul de stu-
diu �i de cercetare. Vei înv��a s� dirijezi 
procesele imune, vei studia codul gene�c. 
Vei deveni martor �i par�cipant ac�v la 
descoperirea multor procese ce se des-
f��oar� în organismul uman. Vei opune 
rezisten�� factorilor ce duc la îmb�trânire. 
Genera�ia ta de medici va con�nua pro-
cesul de avansare în mul�ple specialit��i 
medicale.

l�. Cei �ase membri ai comisiei cu prove-
nien�� din Canada, Fran�a, Belgia, Româ-
nia, Tunisia au con�rmat buna preg��re a 
profesorilor �i studen�ilor, corespunderea 
planului �i programelor de studii, conform 
cerin�elor interna�ionale actuale pentru 
înv���mântul medical.

În 2000 �i 2006, Facultatea de Medi-
cin� a fost evaluat� �i acreditat� de c�tre 
Consiliul Na�ional de Acreditare �i Evalu-
are, ins�tu�ie na�ional� abilitat� în acest 

Important este îns�, chiar �i atunci 
când vei deveni un specialist recunoscut 
- s� �ii cont de individualitatea �ec�rui pa-
cient.

Noi î�i transmitem principalul postu-
lat al medicilor din toate �mpurile:

PRIMAM NON NOCERE - PRINCIPA-
LUL E S� NU FACI R�U PACIENTULUI.

Sper�m c� te-am convins. Te a�tep-
t�m la Facultatea de Medicin� nr. 1!

Decanii despre facult��i
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Facultatea de Stomatologie Decanii despre facult��i

Facultatea de Stomatologie a USMF 
”Nicolae Testemi�anu” are un rol cheie în 
formarea medicilor stomatologi, în dez-
voltarea cercet�rii ��in�i�ce medico-den-
tare, cât �i în asigurarea asisten�ei medi-
cale stomatologice calita�ve popula�iei. 

Facultatea de Stomatologie este or-
ganizat� conform unor principii moderne, 
devenind una dintre cele mai pres�gioase 
facult��i cu pro�l medical la nivel na�ional 
�i interna�ional. Mul�i dintre absolven�ii 

Facult��ii reprezint� ast�zi nume impor-
tante în stomatologia na�ional� �i mondi-
al�. Fiind evaluat� în cadrul  programului 
DentEd de Comisia de Înva�amânt Medi-
cal Stomatologic din cadrul Directoratului 
pentru Educa�ie �i Cultur� al UE, Facul-
tatea de Stomatologie a primit aprecieri 
pozi�ve �i a fost înscris� în re�eaua euro-
pean� a facult��ilor de pro�l. În 2008, Fa-
cultatea a fost acreditat� de Comisia spe-
cializat� de evaluare academic� �i acredi-
tare a ins�tu�iilor de înv���mînt superior 
din Republica Moldova.   

Actualmente, la Facultatea de Stoma-
tologie a USMF ”Nicolae Testemi�anu” î�i 
fac studiile 986 de studen�i, dintre care 
398 studen�i interna�ionali din: Israel,  
Bulgaria, Rusia, Ucraina, România, Por-
tugalia. Pentru op�mizarea proceselor 
de instruire �i cercetare, ac�vit��ii cura-
�ve �i metodice,  Facultatea colaborea-
z� cu ins�tu�ii de pro�l din SUA, Fran�a, 
Cehia, Rusia, Ucraina, România, Belarus, 
Siria �.a. Viitorii stomatologi sunt instru-
i�i în limbile român�, rus�, �i englez� în 
conformitate cu cerin�ele interna�ionale 
moderne.

Instruirea prac�c� se realizeaz� în cele 
dou� clinici universitare de pro�l: Clinica 
Stomatologic� Universitar� nr. 1 (1977) 
�i Clinica Universitar� Stomatologic� nr.2 
(2012) - dotate cu u�laj �i instrumentar 
stomatologic modern, manechine, mula-
je, unde viitorii stomatologi î�i dezvolt� 
abilit��ile �i deprinderile prac�ce.  

În scopul îmbun�t��irii con�nue a 
calit��ii serviciilor educa�ionale, în anul 
2008, Facultatea de Stomatologie a im-
plementat Sistemul de Management al 
Calit��ii, conform Standardului interna�io-
nal ISO 9001:2008, ob�inând  cer��catul 
de calitate.

În 2007, la Ia�i a fost semnat un acord 
de colaborare interna�ional� între AO 

Asocia�ia Studen�ilor Stomatologi din Re-
publica Moldova �i Societatea Studen�ilor 
Stomatologi din Ia�i. As
el, pe parcursul a 
5 ani, câteva grupuri de studen�i împreu-

n� cu profesori au par�cipat la Congresul 
Interna�ional al Tinerilor Medici, Studen�i 
�i Reziden�i „Stomis”, cu par�cipan�i din 

Romania, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slove-
nia, Macedonia.

În perioada 2009-2012, Facultatea de 
Stomatologie a USMF ”Nicolae Testemi�a-

nu” �i Facultatea de Medicin� Dentar� a 
Universit��ii de Medicin� �i Farmacie “Gr. 
T. Popa” din Ia�i,  împreun� cu asocia�iile 
de pro�l din cele dou� ��ri, au organizat 
primul Congres Ia�i-Chi�in�u cu par�ci-
parea profesorilor, studen�ilor �i reziden-

considerabil îl cons�tuie implementarea 
celor mai moderne standarde curriculare 
din experien�a universit��ilor europene. 
Curriculum-ul universitar a fost modi�cat 
�i diversi�cat prin introducerea unor dis-
ciplini noi de specialitate. Sistemul de cre-
dite transferabile a deschis perspec�va 
unor mobilit��i interuniversitare. Desigur, 
acest lucru nu ar � fost posibil f�r� men-
�inerea unor rela�ii strânse de colaborare 
cu cele mai pres�gioase ins�tu�ii de pro�l 
din Europa. 

Colaborarea fructuoas� între Facul-
tatea de Stomatologie a USMF ”Nicolae 
Testemi�anu” �i �coala Dentar� de la Uni-
versitatea din Carolina de Nord, SUA, a 
oferit posibilitatea de a efectua schimburi 
de experien�� privind organizarea de cur-
suri, seminare, videoconferin�e, pentru 

studen�ii, reziden�ii �i profesorii Facult�-
�ii. Cu suportul stomatologilor voluntari 
din SUA, a devenit posibil� acordarea ser-
viciilor medicale stomatologice orfanilor 
�i persoanelor din familii social-vulnera-
bile din Republica Moldova. 

Pe parcursul ul�milor 5 ani, Faculta-
tea de Stomatologie a ob�inut o experi-
en�� vast� privind mobilitatea academi-
c� - prin schimbul de studen�i, reziden�i, 
profesori, cu scopul de instruire �i perfec-
�ionare con�nu� în diferite �coli dentare 
din SUA.

 La 55 de ani de la fondare, Facultatea 
de Stomatologie a USMF ”Nicolae Teste-
mi�anu” traverseaz� o etap� de reorgani-
zare calita�v� �i can�ta�v�, prin deschi-
derea �i modernizarea clinicilor stoma-
tologice universitare, dotarea corespun-
z�toare a acestora conform exigen�elor 
celui de-al treilea mileniu, perfec�ionarea 
profesional� con�nu� a cadrelor pro-
fesoral-didac�ce, dezvoltarea rela�iilor 
de colaborare, cre�terea num�rului de 
studen�i etc. Toate acestea au contribuit 
ca Facultatea s� reprezinte un exemplu 
demn de urmat pentru înv���mântul me-
dical stomatologic.

cular� important�  pentru înv���mântul 
stomatologic, prin revizuirea programelor 
de studii �i racordarea acestora la cerin-
�ele sistemului de la Bologna. Un succes 

Ion LUPAN, 
decanul Facult��ii de Stomatologie, 
doctor habilitat, 
profesor universitar

�ilor din Romania, SUA, Fran�a, Marea 
Britanie, Belarus, unde s-au discutat 
metodele contemporane de diagnos�c �i 
tratament ale afec�iunilor stomatologice. 
În 2009, a fost semnat un acord de cola-
borare transfrontalier între Facultatea de 
Stomatologie �i cea de la Ia�i. 

Pân� în anul 2013, în cadrul catedre-
lor de pro�l stomatologic au fost sus�inu-
te 11 teze de doctor habilitat �i 79 de teze 
de doctor în ��in�e medicale. Membrii 
Facult��ii par�cip�, cu rapoarte ��in�i�-
ce, la diverse foruri republicane �i inter-
na�ionale din Rusia, România, Bulgaria, 
Germania, Fran�a, Olanda, SUA �.a.

În 2011, la Facultatea de Stomato-
logie a fost ini�iat� o reorganizare curri-
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Facultatea de Farmacie

Nicolae CIOBANU,  
decanul Facult��ii de Farmacie, 
doctor în  farmacie,
conferen�iar universitar 

Nicolae CIOBANU

Farmacia, ca ins�tu�ie organizat�, a 
ap�rut înc� acum 1800 de ani, la Bagdad, 
iar numele provine de la cuvântul „far-
makon” din greaca veche �i înseamn� re-
mediu. Farmacistul este singurul slujitor 
al acestei ins�tu�ii, cons�n�it prin hrisoa-
ve domne�� �i, mai târziu, prin legi ale 
guvernelor ��rilor civilizate.

 ...Un medicament - un remediu 
pentru a u�ura o suferin��… Oare cine-�i 
poate imagina azi via�a, în veacul progre-
selor �i al realiz�rilor, f�r� ele? ��m cu 
to�ii c� nu exist� nici un domeniu al me-
dicinei, care s-ar � lipsit de medicamente. 
Ce este un medicament? Din ce se com-
pune? Cum ac�ioneaz�? Cum se prepar� 
�i cum se distribuie? R�spuns la acestea 
�i la multe alte întreb�ri vei ob�ine, dac� 
vei veni s� îmbr��i�ezi cea mai frumoas� 
profesie – de Farmacist.

Marele �ziolog rus I. P. Pavlov scria: 
”Primul procedeu de tratament universal 
este introducerea substan�elor medica-
mentoase în organismul omului”.

Toate problemele legate de ob�inerea, 
prelucrarea, prepararea, p�strarea, elibe-
rarea �i controlul medicamentelor cons�-
tuie obiectul de studiu al farmaciei. Aceste 
opera�ii sunt executate de far macist – spe-
cialist cu studii superioare �i cu responsa-
bilit��i majore în actul terapeu�c �i nu poa-
te � considerat un comerciant.

Farmacistul este singurul specialist 
care a de�inut dintotdeauna monopolul 
medicamentului, pentru c�, printre mul-
�plele atribu�ii �i responsabilit��i pe care 
le îmbin� aceast� profesie, el st�pâne�te 
toxicologia �i securitatea medicamentului. 

În contextul reformelor din sistemul 
de înv���mânt superior din Republica 

Moldova, axate pe recomand�rile de la 
Bologna (1999) �i Berlin (2003), înv���-
mântul farmaceu�c desf��urat la USMF 
„Nicolae Testemi�anu” corespunde exi-
gen�elor europene.

Facultatea de Farmacie a USMF ”Nico-
lae Testemi�anu” din Republica Moldova a 

fost în�in�at� în anul 1964. Pe parcursul 
ac�vit��ii, Facultatea a preg��t �i a lansat 
44 de promo�ii de speciali�� farmaci��, în 
num�r total de 3553 de absolven�i, dintre 
care 3078 din Republica Moldova �i 529 – 
din alte ��ri.

Absolven�ii Facult��ii ac�veaz� în di-
ferite direc�ii ale sistemului farmaceu�c 
din Republica Moldova – în farmacii co-
munitare �i farmacii ale ins�tu�iilor me-
dicale, laboratoare de microproducere, 
companii de distribu�ie, laboratoare de 
control al calit��ii �i standardizare a medi-
camentelor, în �rme farmaceu�ce str�ine 
etc. O parte dintre absolven�ii Facult��ii 
ac�veaz� în multe ��ri ale lumii: România, 
Rusia, Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel, 
Siria, Turcia, Iordania �.a.

Facultatea de Farmacie dispune de o 
baz� tehnico-material� bun�, u�laj �i apa-
rataj, care permite instruirea farmaci��lor 
în corespundere cu standardele interna�i-

onale. Procesul de instruire este asigurat 
de cadre profesoral-didac�ce �i ��in�i�ce 
bine preg��te (doctori �i doctori habilita�i 
în farmacie, chimie, biologie, medicin�), 
care se consacr� cu abnega�ie form�rii 
speciali��lor, efectuând în acela�i �mp, 
cercet�ri ��in�i�ce în domeniul medica-
mentului �i ac�vit��i farmaceu�ce. 

Facultatea de Farmacie este membr� 
a Asocia�iei Europene a Facult��ilor de 
Farmacie �i  a Asocia�iei Facult��ilor de 
pro�l din România. Colec�vul Facult��ii 
de�ine rela�ii de colaborare cu facult��i 
similare ale multor ins�tu�ii de înv���-
mânt su perior din diferite ��ri, cu �rme 
produc�toare de medicamente, ins�tu�ii 
de cercet�ri ��in�i�ce din SUA, Germania, 
Polonia, Bulgaria, Israel, Fran�a, Un garia, 
România, Rusia, Ucraina �.a.

cist în spa�iul european �i cel mondial.
Pentru a deveni specialist de perfor-

man��, cu un vast orizont de cuno��n�e, 
pe parcursul anilor de înv���mânt, �nerii 
studiaz� un �ir de discipline: socio-uma-
nis�ce (o limb� modern�, limba la�n� �i 
bazele terminologiei farmaceu�ce, psi-
hologia, �loso�a); medico-biologice (bi-
ologia molecular�, anatomia �i �ziologia 
omului, microbiologia, �ziopatologia, 
biochimia �.a.). Dintre disciplinele funda-
mentale se studiaz� bio�zica, chimia an-
organic�, organic�, anali�c�, �zic� �i colo-
idal�, metodele �zico-chimice de analiz�.

O aten�ie deosebit� se acord� disci-
plinelor farmaceu�ce, cum ar � farmacog-
nozia, tehnologia medicamentelor, chimia 
farmaceu�c� �i controlul calit��ii medica-
mentelor, farmacologia �i farmacoterapia, 
bazele ac�vit��ii farmaceu�ce �i manage-
mentul farmaceu�c, biofarmacia �i anali-
za biofarmaceu�c�. Pe lâng� disciplinele 
obligatorii, în planul de studii sunt incluse 
�i o serie de discipline op�ionale.

A�adar, studiind disciplinele men�iona-
te �i efectuând stagiul prac�c în mai multe 
întreprinderi farmaceu�ce, viitorul specia-
list poate ac�va în diverse structuri farma-
ceu�ce care îndeplinesc func�ia de asigura-
re a bolnavilor cu medicamente e�ciente, 
inofensive �i de bun� calitate. Ac�vând în 
acest sistem, farmacistul contribuie la îm-
bun�t��irea s�n�t��ii popula�iei.

La Facultate ac�veaz� Asocia�ia Stu-

den�ilor Farmaci�� – �lial� a Asocia�iei 
Farmaci��lor din Republica Moldova �i 
este membr� a Asocia�iei Studen�ilor Far-
maci�� din România. Aceasta ofer� posi-
bilit��i de a par�cipa la diverse ac�vit��i 
extracurriculare �i proiecte de mobilitate 
a studen�ilor.

 
Po�i deveni �i tu unul dintre cei, care 

zi de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sâr-
guin�� �i abnega�ie, adun� cuno��n�e �i 
dezvolt� ap�tudini pentru a-i ajuta pe oa-
meni s�-�i p�streze �i s�-�i restabileasc� 
s�n�tatea.

Dac� e�� preg��t s� te încadrezi în 
acest maraton – vino la Facultatea de Far-
macie!  

parea nemijlocit� a acestora în procesele 
de preparare �i controlul calit��ii medica-
mentelor, �i comunicarea cu pacien�ii care 
procur� produsele farmaceu�ce. 

 Totodat�, Facultatea de Farmacie dis-
pune de un Centru ��in�i�c de Cul�vare 
a Plantelor Medicinale, unde se cul�v� 
peste 200 de specii de plante medicinale. 
În cadrul Centrului, studen�ii Facult��ii î�i 
desf��oar� stagiile de var� la botanica far-
maceu�c� �i farmacognozie.

Perioada de instruire a viitorilor far-
maci�� este de 5 ani, dup� care urmeaz� 
obligatoriu 2 ani de studii prin reziden�iat. 
Planul de studii la Facultatea de Farmacie 
este adaptat cerin�elor interna�ionale, în 
vederea echival�rii diplomei de farma-

Facultatea dispune de o farmacie di-
dac�c� �i de producere. Unul din obiec-
�vele de baz� ale Farmaciei Universitare 
este instruirea studen�ilor prin par�ci-

Decanii despre facult��i
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Biblioteca ��in�i�c� Medical� 
(B�M) a Universit��ii de Stat de Medicin� �i 
Farmacie „Nicolae Testemi�anu” reprezin-
t� un centru de informare �i documentare, 
care de�ine o colec�ie de circa 900 mii de 
publica�ii. Colec�ia Bibliotecii include: c�r�i, 
reviste, teze de doctor, autoreferate, docu-
mente electronice etc., în limbile român�, 
rus�, englez�, francez�, german�. Anual, 
la Bibliotec� sunt înregistrate peste 300 
mii de vizite, efectuându-se peste 500 mii 
de împrumuturi de publica�ii pentru circa 
11 mii de u�lizatori, dintre care: studen�i, 
reziden�i, cadre profesoral-didac�ce, doc-
toranzi, magi�tri, secundari clinici, medici, 
asisten�i medicali �i alte categorii. La dis-
pozi�ia u�lizatorilor sunt puse dou� servicii 
de împrumut publica�ii la domiciliu: Servi-
ciul Împrumut Publica�ii Didac�ce �i  Ser-

viciul Împrumut Publica�ii ��in�i�ce. Cu un 
program ex�ns de servire documentar�, în 
cadrul Bibliotecii ac�veaz� trei s�li de lec-
tur�, amplasate comod pentru u�lizatori. 
Biblioteca ofer� spa�ii �i condi�ii op�me de 
lectur�, punând la dispozi�ia u�lizatorilor 
411 locuri de �edere.

În vederea op�miz�rii accesului 
la informa�ia didac�c�, B�M a cons�tu-
it Biblioteca Electronic� Didac�c�, care 
ofer� acces on-line u�lizatorilor la publi-
ca�ii. La momentul actual, aceasta con-
�ine 173 �tluri  ale celor mai solicitate 
publica�ii didac�ce. Biblioteca Electroni-
c� Didac�c�, cât �i catalogul electronic 
al Bibliotecii (Web OPAC) pot � accesate 
pe site-ul Bibliotecii ��in�i�ce Medicale - 
h�p://library.usmf.md. Totodat�, acce-
sând site-ul Bibliotecii, u�lizatorii pot 
bene�cia �i de alte servicii electronice (re-

ferin�e e-mail, împrumut interbibliotecar 
interna�ional, expozi�ii virtuale, întreab� 
bibliotecarul etc.)

În vederea asigur�rii accesului u�li-
zatorilor la resursele informa�ionale elec-
tronice de pro�l medical �i farmaceu�c, 
în Bibliotec� func�ioneaz� trei Centre de 
Informare INFOMEDICA, care sunt dotate 
cu 93 de computere conectate la Internet 
�i echipament tehnic adiacent (printere, 
scannere, aparate xerox). Biblioteca pune 
la dispozi�ia tuturor categoriilor de u�liza-
tori un spectru larg de resurse informa�io-

nale electronice: baze de date, colec�ii de 
c�r�i �i reviste electronice, biblioteci virtu-
ale, ghiduri �i protocoale clinice, resurse 
axate pe medicina bazat� pe dovezi etc.

CI INFOMEDICA presteaz� urm�-
toarele servicii informa�ionale:
� acces la Internet;
�  consultarea Bibliotecii Electronice Di-

dac�ce;         
�  acces la baze de date de pro�l medical 

�i farmaceu�c �i alte resurse informa-
�ionale;

� c�utarea, selectarea �i livrarea informa-
�iei medicale la cererea bene�ciarului;

� scanarea textelor �i imaginilor;

�  împrumut interbibliotecar interna�io-
nal de ar�cole medicale;

�  imprimarea informa�iei pe hâr�e (alb-
negru, color);

� servicii de procesare a informa�iei (Mi-
croso� Word, Access, Excel, Power-
Point etc.);

�  culegerea computerizat� de texte, la 
cererea u�lizatorului (în limba româ-
n� �i lb. rus�, englez�, francez�);

� expedierea informa�iei pe e-mail, la 
solicitarea bene�ciarului, din compu-

ter/memorie extern� (CD, DVD, me-
morie USB);

�  copierea informa�iei pe memorie ex-
tern�: memorie USB, CD-ROM, DVD-
ROM;

�  rec��carea textelor în limba român�.

Biblioteca ��in�i�c� Medical� exer-
cit� func�ia de bibliotec� depozitar� a 
Organiza�iei Mondiale a S�n�t��ii, având 
în structura sa un Centru de Informare �i 
Documentare al OMS, care are drept scop 
conservarea �i organizarea colec�iei de do-
cumente �i diseminarea informa�iei referi-
toare la direc�iile principale de ac�vitate ale 
Organiza�iei Mondiale a S�n�t��ii, în rândul 
speciali��lor din domeniul medicinei �i far-
maciei. Colec�ia Centrului integreaz� pes-
te 3000 de �tluri de publica�ii OMS (c�r�i, 
bro�uri, edi�ii periodice, rapoarte sta�s�ce 
anuale, sinteze etc.) �i ofer� acces la resurse 
informa�ionale electronice (biblioteci elec-
tronice, baze de date etc.).

În cadrul Bibliotecii ��in�i�ce Me-
dicale ac�veaz� Centrul de Informare Eu-
ropean� (CIE). Fiind în�in�at în baza unui 
Acord de colaborare între USMF „Nicolae 

Testemi�anu” �i Delega�ia Uniunii Euro-
pene în Moldova, CIE are drept obiec�v 
promovarea valorilor europene �i asigu-
rarea accesului u�lizatorilor la informa�ii 
privind istoricul, ins�tu�iile, valorile, po-
li�cile �i programele Uniunii Europene. 
Centrul de Informare European� pune la 
dispozi�ia celor interesa�i diverse publica-

�ii (c�r�i, bro�uri, edi�ii periodice) �i resur-
se electronice pe teme UE.

Biblioteca ��in�i�c� Medical� de�i-
ne o colec�ie de carte rar� �i veche, care a 
apar�inut medicului german Richard Koch. 
Colec�ia num�r� peste 2700 de volume de 
medicin�, biologie, �ziologie, istorie etc. 
Dintre acestea, 150 de exemplare sunt 
c�r�i rare, care dateaz� din sec. XVI-XVIII, 
opere ale adev�ratelor somit��i în medici-
n�: Hippocrates, Ibn-Sina, Galen, Paracel-
sus, Caelius �.a. Prezen�a operei lui Voltaire 
(66 volume), ap�rut� în �mpul vie�ii auto-
rului, d� o str�lucire aparte colec�iei.

Biblioteca ��in�i�c� Medical� a 
USMF „Nicolae Testemi�anu” de�ine rela-
�ii de colaborare �i efectueaz� schimb de 
publica�ii cu bibliotecile universit��ilor de 
medicin� din România (Bucure��, Craiova, 
Cluj-Napoca, Târgu-Mure�, Ia�i, Sibiu, Ti-
mi�oara etc.), Belarus, Lituania, Germania 
�.a. Încheierea acordurilor de colaborare 
dintre B�M �i bibliotecile universit��ilor de 
medicin� din str�in�tate contribuie la coo-
perarea reciproc avantajoas� �i la promo-
varea rela�iilor bilaterale.

Totodat�, Biblioteca are un parte-
neriat cu 12 biblioteci medicale din Statul 
Carolina de Nord, SUA, bene�ciind de un 

suport informa�ional �i documentar con-
siderabil în domeniul medicinei �i farma-
ceu�cii. Partenerii americani au venit cu 
dona�ii de c�r�i �i reviste medicale, circa 
20.000 de publica�ii, care  completeaz� 
golurile informa�ionale din colec�ia Bibli-
otecii privind publica�iile în limba englez�, 
as
el contribuind la asigurarea procesului 
de instruire, cercetare �i prac�c� medica-
l� în Republica Moldova. Gra�ie acestui 
parteneriat, u�lizatorii Bibliotecii ��in�i�-
ce Medicale bene�ciaz� de acces la baze 
de date medicale �i informa�ie medical� 
solicitat� la cerere prin transferul electro-
nic de documente (realizat prin interme-
diul programului DOCLINE).

Din anul 2013, Biblioteca ��in�i�-
c� Medical� este lider na�ional în cadrul 
Proiectului Tempus „Servicii informa�io-
nale moderne pentru studii de calitate”. 
Realizarea acestui proiect va contribui la 
modernizarea tehnologic� a Bibliotecii �i 
la diversi�carea serviciilor informa�ionale 
prestate u�lizatorilor.

Prin ac�vitatea sa complex�, Bibli-
oteca ��in�i�c� Medical� asigur� infor-
ma�ional procesele de instruire, cercetare 
�i prac�c� medical�, as
el contribuind la 
ridicarea calit��ii form�rii speciali��lor din 
domeniul medicinei �i farmaceu�cii.

Biblioteca Știinţifică Medicală – Biblioteca Știinţifică Medicală – 
templu al templu al cunoștinţelorcunoștinţelor
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Asocia�ia Studen�ilor �i Reziden�ilor 
în Medicin� (ASRM) este organul de au-
toguvernare studen�easc� din cadrul Uni-
versit��ii de Stat de Medicin� �i Farmacie 
„Nicolae Testemi�anu”. 

Din ASRM fac parte �neri entuzia��, 
plini de ini�ia�v�, care încearc� s� aduc� 
ceva nou �i u�l în via�a studen�ilor univer-
sit��ii.

ASRM are o structur� bine ierarhiza-
t�, care include 9 departamente func�i-
onale: Studii, Rela�ii Externe, Tehnologii 
Informa�ionale �i Mass-media, Proiecte, 
��in�e, Social, Trai, Sport, Cultur�.  

Membrii Departamentului Studii 
par�cip�, împreun� cu decanatele, la ela-
borarea programelor anali�ce a discipli-
nelor. În plus, prin delegarea observato-
rilor din rândul studen�ilor �i reziden�ilor,  
departamentul asigur� transparen�a des-

f��ur�rii procesului de admitere �i exame-
nelor la disciplinele clinice �i preclinice.  
Departamentul Studii este responsabil �i 
de evaluarea calit��ii de predare a prele-
gerilor, negocierea unui orar �exibil pen-
tru stagiul prac�c de var�, organizarea �i 
monitorizarea cercurilor ��in�i�ce la ca-
tedre, organizarea cursurilor gratuite de 
limba german� pentru studen�ii USMF 
”Nicolae Testemi�anu”. 

Departamentul Rela�ii Externe are 
scopul de a stabili rela�ii de colaborare 
�i schimb de experien�� cu universit��ile 
de medicin� �i societ��ile studen�e�� de 
peste hotarele ��rii. Cel mai cunoscut pro-
gram în acest sens este TransMed, proiect 
care prevede par�ciparea la lec�ii prac�-
ce, cursuri �i alte ac�vit��i curriculare �i 
extracurriculare, �mp de o s�pt�mân�, în 
una dintre cele unsprezece universit��i �i 
facult��i de medicin� din România, mem-
bre FASMR. Programe similare se desf�-
�oar� �i cu universit��ile de medicin� �i 
farmacie din Ucraina, Federa�ia Rus�, Po-
lonia, Fran�a, Belgia, SUA. 

Departamentul TI �i Mass-media 
este responsabil de a aduce la cuno��n�a 
publicului larg cele mai recente informa�ii 
ce �in de ac�vitatea ASRM, de a media�za 
proiectele noi �i de a realiza sondaje de 
opinie privind modul de organizare a ac�-
vita�ii Asocia�iei. Departamentul adminis-
treaz� site-ul o�cial al ASRM h�p://usmf.
md/asr, precum �i  conturile Asocia�iei 
pe re�elele de socializare www.facebook.
com/pages/Asocia�ia-Studen�ilor-�i-Re-
ziden�ilor-ASR-USMF, încurajând, as
el, 
studen�ii USMF ”Nicolae Testemi�anu” s� 
�e ac�vi atât în procesul de studii, cât �i în 
diversele ac�vita�i extracurriculare. 

Departamentul Proiecte este orien-
tat spre promovarea ac�iunilor sociale la 
care par�cip� studen�ii. As
el, în �ecare 
prim�var� �i toamn�, ASRM desf��oar� 
campania „Doneaz� sânge - �i erou! D�-
ruie�te o pic�tur� de via��”! - prin care 
încurajeaz� popula�ia s� doneze benevol 
sânge.  “Oprim Tuberculoza în �mpul ge-
nera�iei noastre” �i „S�n�tatea �i dreptu-
rile sexual reproduc�ve”  sunt  alte dou� 
proiecte de sensibilizare a opiniei publice 
privind prevenirea acestor maladii. O alt� 
ac�iune cu r�sunet larg în rândurile stu-
den�ilor este organizat�, anual, în data de 
1 decembrie, de Ziua interna�ional� de 
comemorare a persoanelor decedate de  
HIV/SIDA. Întru sus�inerea lor, studen�ii 
USMF ,,Nicolae Testemi�anu” organizeaz� 

�ashmob-uri de solidaritate.  „Cu Mintea 
Treaz�” este proiectul desf��urat de me-
dicini�� în localit��ile rurale cu scopul de a 
reduce num�rul consumatorilor de alcool 
�i a fum�torilor în rândul popula�iei.

Proiectele de acest fel, au scopul de a 
promova modul s�n�tos de via�� în rândul 
popula�iei, în special al �nerilor.

Pentru sus�inerea studen�ilor din 
familii social-vulnerabile a fost ins�tuit 
Departamentul Social. As
el, se ofer� 
abonamente gratuite la troleibuz, diferite 

cadouri de s�rb�tori, excursii pe teritoriul 
��rii, cât �i peste hotare, la pre�uri reduse. 

Ci�us, Al�us, For�us este mo�o-ul 
Departamentului Sport, care ne înva�� 
c� mi�carea este via��, iar sportul în-
seamn� s�n�tate. Studen�ii �i reziden�ii 
au ocazia s� frecventeze urm�toarele 

sec�ii spor�ve pentru b�ie�i �i fete: judo; 
baschet; volei; triatlon-for��; fotbal; 
atle�sm; badminton; �ah �i joc de dame; 

tenis de mas�. Pe parcursul anului uni-
versitar 2013-2014, au fost organizate 
numeroase compe��ii spor�ve, la care 
studen�ii USMF „Nicolae Testemi�anu” 
�i-au demonstrat abilit��ile spor�ve, 
ob�inând premii �i trofee.

Pentru cei mai înseta�i de cercetare 

exist� Departamentul ��in�e, care medi-
az� par�ciparea studen�ilor Universit��ii 
noastre la diverse congrese, conferin�e, 
forumuri medicale na�ionale �i interna-
�ionale. Cel mai important eveniment 
din domeniul dat este Congresul Inter-
na�ional pentru studen�i �i �neri medici 
“MedEspera”, organizat de ASRM, la care 
par�cipan�ii au ocazia s� a�e cele mai 
noi realiz�ri în domeniul medicinei �i 
farmaciei, s� fac� schimb de experien�� 
cu �neri cercet�tori din �ar� �i de peste 
hotare, s� se bucure de un bogat pro-
gram distrac�v �i s� ob�in� cer��catul 
de par�cipare, important pentru aplica-
rea cererilor de cazare în camin �i pentru 
concursul de reziden�iat. Departamentul 
��in�e organizeaz�, în �ecare sâmb�t�, 
seminare pe diferite teme, alese de stu-
den�i, care vin s� le deschid� noi orizon-
turi, în special prin dezbaterea mai mul-
tor cazuri clinice. 

USMF „Nicolae Testemi�anu” asigu-

r� studen�ii s�i cu cele mai bune condi�ii 
de trai. C�minele studen�e�� sunt bine 
amenajate �i dotate cu mobilier func�i-
onal, grupuri sanitare curate, buc�t�rii 
moderne, ma�ini de sp�lat. Acest fapt 
este posibil datorit� unei conlucr�ri între 
administra�ia USMF „Nicolae Testemi�a-

nu” �i ASRM, Departamentul Trai. În c�-
mine pot � caza�i  studen�ii, masteranzii 
�i doctoranzii înmatricula�i la zi, care nu 

au domiciliul stabil în mun. Chi�in�u. Pro-
cesul de repar�zare a locurilor în c�mine 
este unul corect �i transparent, realizat 
de ASRM prin intermediul Sistemului 
Informa�ional de Management Universi-
tar, în baza unor criterii stabilite.

Dac� noii absolven�i ai liceelor consi-

der� c� odat� admi�i vor � nevoi�i doar s� 
studieze, Departamentul Cultur� al ASRM 
este orientat tocmai s� sparg� aceste ste-
reo�puri, aducând acea pic�tur� de dis-
trac�ie necesar� pentru a dilua ru�na de 
zi cu zi. Balul Bobocilor, Tezaurul Studen-
�esc, Campionatul Intrauniversitar TVC, 
Ce?Unde?Când?, precum �i fes�vit��ile 
de Revelion, Ziua Îndr�gos��ilor �i Drago-
betele - sunt câteva dintre ac�vit��ile �i 
evenimentele organizate de reprezentan-
�ii acestui departament, devenite foarte 
populare printre studen�i.

Un alt eveniment important în 
via�a studen�ilor de la USMF ”Nicolae 
Testemi�anu” este Gala Studen�ilor Lau-
rea�i. Evenimentul are drept scop mo�va-
rea studen�ilor prin premierea celor mai 
sârguincio�i �i mai ac�vi. Nominaliz�rile 
�i clasamentele studen�ilor laurea�i se fac 
în baza categoriilor: Abilit��i organizatori-
ce, Studii, ��in��, Cultur�, Studen�i Inter-
na�ionali, Sport.

Asocia�ia Studen�ilor �i Reziden�ilor în Medicin�

Condi�ii de cazare
Universitatea de Medicin� �i Farmacie „Nicolae Testemi�anu” ofer� studen-

�ilor locuri de cazare în c�mine, amplasate în Campusul studen�esc, în regiunea nu-
mit� M�lina Mic�.

C�minele Universit��ii sunt renovate �i dotate cu: grupuri sanitare, elec-
trocasnice moderne (aragaze, ma�ini automate de sp�lat, ma�ini de uscat rufele 
�.a.), ap� cald� (pe parcursul întregului an), mobilier nou, televiziune prin cablu 
�i Internet.

În Campusul studen�esc sunt amplasate dou� sali de lectur� �i centre 
de informare INFOMEDICA ale Bibliotecii ��in�i�ce Medicale, care ac�veaz� cu 
program de lucru prelungit, unde studen�ii se pot preg�� pentru ore, având la 
dispozi�ie toate resursele informa�ionale necesare.  Un avantaj important îl prezint� 
amplasarea c�minelor în regiunea în care sunt concentrate cele mai importante 

ins�tu�ii medicale din republic�, 
unde sunt concentarte bazele clinice 
ale Universit��ii. Aici studen�ii î�i 
desf��oar� atât cursurile teore�ce, 
cât 	i lec�iile prac�ce.

De asemenea, în zona re-
spec�v� exist� �i dou� complexuri 
spor�ve universitare, dotate mo-
dern, unde se desf��oar� lec�iile de 
educa�ie �zic�, dar �i sec�iile spor-
�ve (baschet, volei, fotbal, badmin-
ton, shaping, sala de for��, lupte). 
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De ce s� alegi USMF ”Nicolae Testemi�anu”?
� Calitate înalt� a studiilor
� Recunoa�tere la nivel interna�ional 
�� Instruire în corespundere cu cerin�ele 
 educa�ionale interna�ionale 
��Metode �i tehnici moderne de instruire
�� Cadre profesoral-didac�ce înalt cali�cate 
�� Condi�ii op�me pentru instruire universitar�, 
 postuniversitar� �i con�nu�
�� Infrastructur� bine dezvoltat� 
�� Bibliotec� modern� �i bine dotat�
�� Posibilitatea de a efectua stagii peste hotare
�� Condi�ii op�me de trai în c�mine
�� Ac�vit��i extracurriculare diverse

ALEGE USMF ”Nicolae Testemi�anu” 
pentru calitate, performan�� �i excelen��!

Aici ai �ansa de afirmare �i dezvoltare continu�! 
Fii parte a comunit��ii medicale!

Condi�ii de studiu 

USMF ”Nicolae Testemi�anu” î�i axeaz� ac�vitatea pe 
formarea �i dezvoltarea cuno��n�elor �i competen�elor vi-
itorilor speciali�� în domeniul medicinei �i farmaciei, ofe-
rind oportunit��i de a�rmare pentru �ecare student. Uni-
versitatea de�ine o baz� tehnico-material� bine dezvoltat� 
�i pune la dispozi�ia studen�ilor: aule �i s�li de studiu bine 
amenajate �i dotate cu echipamente tehnice moderne, 
u�laje performante în laboratoare, �i condi�ii op�me de 
studiu în c�mine �.a. 

Colaborare interna�ional�
USMF ”Nicolae Testemi�anu” este axat� pe inter-

na�ionalizarea procesului de instruire �i cercetare, care 
se realizeaz� prin implementarea 
standardelor interna�ionale, as
el 
devenind compe��v� la nivel mon-
dial. 

Universitatea are acorduri de 
colaborare cu peste 90 de ins�tu�ii 
de pro�l din cca 30 de ��ri, care asi-
gur� mobilitatea academic� a stu-
den�ilor �i reziden�ilor, oferindu-le 
posibilitatea de a efectua stagii de specializare �i do-
cumentare, de a par�cipa în proiecte comune �i de a 
studia limbile moderne.

Centru 
de Reu�it� Universitar�

Centrul de Reu�it� Universitar� este 
un spa�iu de formare con�nu� �i schimb de 
experien�� prin întruniri ��in�i�ce, mese 
rotunde, videoconferin�e, concursuri, ex-
pozi�ii etc. Centrul pune la dispozi�ia stu-
den�ilor �i profesorilor mijloace moderne 
pentru desf��urarea cursurilor (sistem 
pentru video-conferin�e, tabl� interac�-
v� �.a.) �i resurse informa�ionale în limba 
francez� (c�r�i, baze de date, reviste etc.).

Complexuri Spor�ve Universitare

Mens Sana in Corpore Sano este o alt� direc�v� 
a USMF “Nicolae Testemi�anu”, care prin Complexuri-
le Spor�ve Universitare create, încurajeaz� studen�ii, 
reziden�ii, precum �i angaja�ii s�i s� prac�ce diverse 
ac�vit��i spor�ve �i s� organizeze compe��ii între in-
s�tu�ii. Complexurile pun la dispozi�ia bene�ciarilor 
s�li de jocuri spor�ve, de �tness, de for��, de lupte,  
cabinete metodico-didac�ce, cabinete medicale, du-
�uri, ves�are �i cabine sanitare. 

Centru de Medicin� 
Tradi�ional� Chinez�

În cadrul Universit��ii de Stat de Medicin� �i Farmacie 
„Nicolae Testemi�anu» func�ioneaz� Centrul de Medicin� 
Tradi�ional� Chinez�, primul de acest fel din Europa de 
Sud-Est. Centrul este conceput cu trei direc�ii de ac�vita-
te: acupunctura, terapia manual�, �toterapie chinez� �i 
autohton� �i serve�te ca o baz� clinic�  de instruire univer-
sitar�, postuniversitar� �i con�nu�.

Agrement

Infrastructura USMF “Nicolae 
Testemi�anu” ofer� studen�ilor �i 
reziden�ilor, pe lâng� condi�iile op-
�me de studiu, spa�ii pentru recre-
ere. În preajma blocurilor didac�ce 
�i c�minelor sunt amenajate zone 
verzi cu  b�nci �i havuzuri. Alimen-
ta�ia studen�ilor este asigurat� la 
can�nele, terasele �i bufetele uni-
versitare. 
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