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Dragi elevi, viitori studenți!

Probabil trăiți în această perioadă mo-
mente de incertitudine și ezitare, pentru 
că  trebuie să alegeți domeniul și instituția în 
care să vă continuați studiile și să vă formați 
ca specialiști. Cu siguranță, aveți cu toții un 
vis pe care fie îl trăiți din copilărie, fie v-a fost 
alimentat de familie și de cei dragi, iar dacă 
veți urma acest vis, lucrurile nu vor fi deloc 
complicate. Dacă sunteți pasionat de biologie 
și chimie și aveți o dorință inepuizabilă de a 
cunoaște tainele organismului uman, de a 
supraveghea și a îmbunătăți sănătatea oame-
nilor, noi suntem aici pentru a vă susține și a 
vă ajuta să vă realizați visul Dumneavoastră. 
Fie că optați pentru medicină, medicină pre-
ventivă, stomatologie, farmacie, optometrie 
sau asistență medicală generală, cu certitudi-
ne veți face alegerea corectă. Sănătatea este 
un domeniu prioritar pentru om și societate, 
precum și unul foarte nobil. De aceea, prin 
tot ce veți face va trebui să corespundeți ce-
lor mai înalte standarde de calitate, profesio-
nale și umane.

Medicii și farmaciștii  
sunt membrii aceleiași echipe

Va fi ușor sau greu? Nimeni nu vă poate 
garanta… Dar, cu siguranță, va fi o experiență 
unică pentru fiecare dintre voi și una de ne-
uitat! Pentru a reuși, este important să nu 
renunțați niciodată să credeți, să creșteți, să 
vă dezvoltați în permanență și să deveniți cei 
mai buni. Perfecționarea profesională conti-

nuă pe parcursul întregii vieți este elementul 
cheie ce definește un medic specialist. Medi-
cina este o vocație și o provocare, care merită 
trăită din plin, iar medicul este pilonul unei 
societăți sănătoase. 

Un domeniu la fel de important, pen-
tru care puteți opta venind la universitatea 
noastră, este farmacia. Medicii și farmaciștii 
sunt membrii aceleiași echipe, care luptă 
pentru un scop comun - asigurarea sănătății 
populației. Unii identifică problema, ceilalți 
asigură soluționarea acesteia cu ajutorul me-
dicamentelor.

Tinerii sunt viitorul,  
iar viitorul este condus prin educație
Prin ce este deosebită Universitatea 

de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova? Prin 
faptul că tinde spre o dezvoltare continuă, 
în special prin implementarea standardelor 
educaționale internaționale de formare a 
cadrelor medicale, prin ajustarea progra-
melor de studii la cerințele europene și prin 
integrarea în spațiul mondial de instruire și 
cercetare medicală. Dar cea mai mare valoa-
re o constituie oamenii… Cadrele didactice 
manifestă un înalt profesionalism și asigură 
instruirea tinerilor specialiști prin aplicarea 
metodelor și tehnologiilor moderne de in-
struire medicală și de testare a cunoștințelor 
și a abilităților practice. Ei sunt cei care vă 
vor ghida pe parcursul anilor de studii și vor 
împărtăși cu mare ardoare din cunoștințele 
și experiențele lor. 

O nouă specialitate -  
Asistență medicală generală

În anul de studii 2018-2019, Universita-
tea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemițanu vine cu o nouă ofertă educațională 
- Asistență medicală generală, program nece-
sar pentru realizarea Obiectivelor de Dezvolta-
re Durabilă ale Mileniului și a direcțiilor strate-
gice de dezvoltare a specialiștilor în domeniul 
de formare profesională Asistență medicală și 
moașe. 

Absolvenții acestui program de studiu 
vor asigura: asistență medicală primară cu 
accent pe prevenție; îngrijirea medicală și 
asistență în diagnosticare, inclusiv îngrijirea 
intensivă în spitale; reabilitarea și îngrijirea 
medico-socială a bolnavilor cronici și a per-
soanelor cu dizabilități; furnizarea de îngrijiri 
paliative pentru pacienții incurabili; educația 
pentru sănătate a populației; instruirea 
asistenților medicali și participarea în activi-
tatea științifică; educația publicului cu privire 
la metodele de asigurare a îngrijirilor preme-
dicale și de asistență medicală a persoanelor 
bolnave și a celor cu dizabilități ș.a.

Gogol spunea: Tinerețea e fericită tocmai 
pentru că are în fața ei viitorul. Vă îndemnăm, 
dragi tineri absolvenți și viitori studenți, să fiți 
plini de entuziasm și să atingeți cele mai în-
alte culmi prin multă muncă și perseverență, 
iar noi vă punem la dispoziție toate resursele 
necesare pentru aceasta! 

Sunteți bineveniți în familia Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie

 „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova!

Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Universitatea de Stat  
de Medicină şi Farmacie
 „Nicolae Testemiţanu”  

din Republica Moldova în cifre
Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost 
fondată în anul 1945 și a reușit să creeze 
o istorie plină de experiențe și realizări. 
Aici au fost puse bazele și s-a consolidat 
învățământul superior medical și farma-
ceutic la noi în țară, fapt ce inspiră și în-
curajează atingerea noilor performanțe 
în activitățile de instruire, cercetare și 
asistență medicală. 

Cuvinte putem avea multe și frumoa-
se, cert însă este că cifrele sunt mai ilus-
trative și vorbesc de la sine, iar dacă am 
descrie Universitatea în cifre, aceasta ar 
arăta astfel:
	5 facultăți: Medicină nr. 1 (include 

specialitățile: Medicină, Medicină pre-
ventivă, Optometrie și Asistență medicală 
generală), Medicină nr. 2, Stomatologie, 
Farmacie și Rezidențiat;
	6000 de studenți și peste 1200 de 

rezidenți din Republica Moldova și din 
alte 38 de țări ale lumii;
	6000 de medici beneficiază anual 

de educație medicală continuă;
	4 limbi de instruire: română, rusă, 

engleză  și franceză;

	1150 de cadre profesoral-didactice 
și științifice, dintre care: 559  de doctori în 
științe, 166 de doctori habilitați în științe, 
14 academicieni și membri corespondenți 
ai Academiei de Științe a Moldovei și un 
membru de onoare al AȘM, 15 Laureați 
ai Premiului de Stat în domeniul științei și 
tehnicii, 37 de deținători ai titlului onori-
fic Om Emerit;

	peste 42 de mii de absolvenți me-
dici și farmaciști timp de 72 de ani;  

	2 departamente, 63 de catedre, un 
curs, 19 laboratoare și 2 centre științifice, 
amplasate în 86 de clinici din Chișinău și 
în incinta campusului universitar, unde se 
desfășoară activitatea didactică, clinică și 
cea științifică;

	142 de acorduri de colaborare cu 
instituții de profil din cca 23 de țări, care 
asigură mobilitatea academică a studenți-
lor, a rezidenților și a profesorilor;

	900 de mii de exemplare constituie 
colecția Bibliotecii Științifice Medicale;

	cca 70 de mii de reviste și cărți 
electronice de profil medical și farmace-
utic.
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Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (ISMC), astăzi Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  
Testemițanu” din Republica Moldova, a 
fost fondat în anul 1945, în baza institute-
lor de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2 și cel 
de Pediatrie din Leningrad (astăzi Sankt 
Petersburg), care, în timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial, au fost evacuate la 
Kislovodsk. Ulterior, instituția a fost trans-
ferată la Chișinău împreună cu studenții, 
profesorii și baza tehnico-materială. 

Institutul și-a început activitatea în 
data de 20 octombrie 1945, având o sin-

gură facultate - Medicină Generală, care 
întrunea 32 de catedre, 130 de profesori 
și cca 1000 de studenți. Treptat, au fost 
create mai multe facultăți: în 1954 – Pe-
diatrie; 1959 – Stomatologie; 1963 – Me-
dicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facul-
tatea de Farmacie. Necesitatea instruirii 
continue a specialiștilor după absolvire 
a determinat fondarea, în anul 1962, a 
Facultății de Perfecționare a Medicilor 
(astăzi Departamentul Educație Medicală 
Continuă). Pentru desfășurarea adecvată 
a activității științifice, în același an, a fost 
fondat Laboratorul Central de Cercetări 
Științifice. În anul 1992 se trece la o treap-
tă superioară de pregătire a viitorilor spe-
cialiști, și anume studiile prin rezidențiat, 
fapt pentru care, în anul 2002, se deschide 
Facultatea de Rezidențiat și Secundariat 
Clinic. În 2010 a fost creată Facultatea de 
Medicină nr. 2, unde sunt instruiți studen-
ții internaționali. 

Din 1990 Institutul poartă numele 
ilustrului medic, profesor și savant Nicolae  
Testemițanu. În anul 1991 ISMC a fost reor-
ganizat în universitate, iar în 1996 instituția 
a fost redenumită în Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova. 

De-a lungul timpului, instituția a 
fost condusă de mai mulți rectori (direc-
tori), care au contribuit semnificativ la 
dezvoltarea universității de astăzi: Ipatie 
Sorocean (1945-1948), Nikolai Harauzov 
(1948-1951), Leonid Ganul (1951-1953), 
Nikolai Starostenko (1953-1959), Nicolae  
Testemițanu (1959-1963), Vasile Anestiadi 

(1963-1986), Leonid Cobâleanschi (1986-
1994), Ion Ababii (1994 - prezent). 

Actualmente, USMF „Nicolae  
Testemițanu” este o instituție de învăță-
mânt superior de prestigiu internațional, 
care formează medici și farmaciști în con-
formitate cu  exigențele europene.

Pentru dezvoltarea abilităților practi-
ce și de cercetare ale cadrelor medicale și 
farmaceutice, pe lângă Universitate au fost 
instituite: Clinica Universitară de Asistență 
Medicală Primară, Clinica Stomatologică 
Universitară, Centrul Stomatologic Univer-
sitar, Farmacia Universitară, devenită, ulte-
rior, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasi-
le Procopișin”, Centrul Științific de Cultivare 
a Plantelor Medicinale, Centrul de Medici-
nă Tradițională Chineză, Centrul Univer-
sitar de Simulare în Instruirea Medicală, 
Centrul Universitar de Reabilitare Medicală 
ș.a. Pentru testarea cunoștințelor teoretice 
a studenților prin intermediul tehnologiilor 
informaționale moderne, în 2017 a fost in-
stituit Centrul de Evaluare Academică, iar 
în acest an a fost creat Centrul de Consili-
ere Psihologică și Ghidare în Carieră, care 
vine să ofere suport studenților în integra-
rea academică.

Începând cu anul 2009, Universi-
tatea implementează Sistemul de Ma-
nagement al Calității, conform stan-
dardului ISO 9001:2008, și obține, în 
premieră, Certificatul de calitate, care, 
ulterior, este confirmat anual. USMF  
„Nicolae Testemițanu” a fost prima institu-
ție de învățământ din țară (în 2016) certifi-
cată conform standardului de calitate ISO 
9001:2015.

Din 2013 Universitatea funcționează 
în condiții de autonomie financiară, fapt 
ce-i oferă o mai mare libertate în gestiona-
rea resurselor proprii, în special în dezvol-
tarea bazei tehnico-materiale și a patrimo-
niului universitar. În 2015 a fost inaugurată 
Aleea savanților şi medicilor iluştri, pe care 
se află busturile personalităților proemi-
nente ale medicinei autohtone și ale celor 
care au pus bazele instruirii medicale și a 
școlilor științifice în țara noastră.  

Pentru activitate prodigioasă în forma-
rea medicilor și farmaciștilor, în anul 2005 
USMF „Nicolae Testemițanu a fost apreci-
ată și decorată cu Ordinul Gloria Muncii, 
iar în octombrie 2015 i s-a conferit cea mai 
înaltă distincție de stat - Ordinul Republicii. 

Alinierea învățământului superior 
medical la exigențele internaționale, dez-
voltarea continuă a activităților de cerce-
tare și inovare în domeniul medicinei și 
farmaciei, desfășurarea unei activități cli-
nice de calitate constituie cele trei direcții 
prioritare ale universității noastre, care-i 
determină prestigiul și recunoașterea la 
nivel mondial.

File din istoria 
Universităţii de Medicină

centrul Universitar de simulare în instruirea Medicală
Centrul Universitar de 

Simulare în Instruirea Me-
dicală al USMF „Nicolae 
Testemițanu”, creat în anul 
2013, implementează metode 
moderne de educație și prac-
tici medicale bazate pe simu-

lare. După gama de oferte în 
domeniul instruirii medicale și 
complexitatea echipamentului 
didactic, CUSIM este un cen-
tru performant din regiunea 

Europei de Est, care asigură 
sporirea calității actului me-
dical și creșterea siguranței 
pacientului.

Aici, începând cu anul II 
de studii, studenții obțin com-
petențe și abilități medicale 

corecte cu ajutorul diverselor 
metode de instruire prin si-
mulare (pacient standardizat, 
simulatoare de fidelitate înal-
tă, mulaje, manechine, skill-

trainers ș.a.), conform unui 
program bine stabilit, fără ris-
curi asupra pacientului.

Instruirea are loc în ca-
drul Departamentului Pacienți 
Standardizați și al celui de Si-
mulare prin Fidelitate Înaltă, 
atât în baza programelor curri-
culare, cât și în cea a cursurilor 
extracurriculare.

Programele pacienți 
standardizați contribuie la 
formarea aptitudinilor de 

comunicare, la dezvoltarea 
deprinderilor de examinare 
fizică și  instrumentală a unui 
pacient real, precum și de in-
terpretare a datelor obținute 
în vederea stabilirii unui dia-
gnostic corect. Departamen-
tul dispune de 20 de pacienți 
standardizați (actori instruiți) 
și de o bibliotecă bogată în 
scenarii tematice, iar activită-
țile se desfășoară în opt săli 
amenajate și dotate cu instru-

mentarul necesar pentru exa-
minare și diagnostic.

În cadrul celui de-al doi-
lea departament, instruirea 
este sistematizată în mai multe 
module (programe): Manopere 
medicale și tehnici chirurgica-
le de bază, Medicină internă, 
Chirurgie, Anesteziologie și re-
animatologie, Urgențe medica-
le, Mamă și copil, Endoscopie, 
Imagistică.

Modalitatea de instru-
ire practicată la CUSIM este 
complexă și inovativă, iar 

studenții care participă la  
cursuri manifestă un grad înalt 
de satisfacție.

Prin crearea Centrului 
Universitar de Simulare în 
Instruirea Medicală, USMF  
„Nicolae Testemițanu” a deve-
nit una dintre primele instituții 
de învățământ medical superi-
or din regiunea Europei de Est 
care a introdus în curriculum 
metodologia modernă ca par-
te indispensabilă și obligato-
rie în majoritatea domeniilor 
activității medicale.

Tinerii, care doresc să-şi continue studii-
le într-o instituţie de învăţământ superior, 
de ce ar trebui să opteze pentru Universita-
tea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu” din Republica Moldova?
Ion Ababii, rector: Universitatea noastră este 
singura instituție din republică care formează 
medici și farmaciști, este o universitate cu o bo-
gată experiență în domeniu și frumoase tradiții, 
care a reușit să devină una dintre cele mai pre-
stigioase școli de învățământ superior din țară, 
fiind recunoscută și peste hotare. Procesul de 
instruire a specialiștilor din domeniul medici-
nei și farmaciei se desfășoară conform celor 
mai înalte standarde de calitate și aprecierile 
experților în domeniul învățământului medical 
sunt o dovadă în acest sens. Programele de stu-
dii sunt elaborate în conformitate cu exigențele 
educaționale europene, iar viitorii specialiști 
sunt instruiți de cei mai buni și competenți pro-
fesori în domeniul medicinei și farmaciei.

Care sunt condiţiile de studii la USMF  
„Nicolae Testemiţanu”?
I.A: Universitatea are o bază tehnico-materială 
bine dezvoltată: aule și săli de studiu bine ame-
najate, dotate cu echipamente tehnice perfor-
mante, laboratoare de cercetare utilate modern, 
locuri de trai în cămine, cantine, complexuri 
sportive, parcuri și zone Wi-Fi gratuite ș.a. în-
treprindem acțiuni de dezvoltare și modernizare 
continuă a condițiilor de studii și de cercetare 
atât pentru studenți, cât și pentru cadrul profe-
soral-didactic.

În prezent, mobilităţile academice constituie o 
bună oportunitate de dezvoltare profesională 
pentru viitorii specialişti. Care sunt oportunită-
ţile pentru studenţii universităţii noastre?
I.A. Studenții de la Medicină care au o reușită 
academică bună și care cunosc limbile străine la 
un nivel înalt au posibilitatea să efectueze sta-
gii practice în universitățile și clinicile medicale 
de peste hotare, în cadrul a diverse programe 
internaționale de mobilitate academică. Cel mai 
mare program internațional este Erasmus+, care 
este un program al Uniunii Europene pentru 
educație, formare tineret și sport pentru peri-
oada 2014-2020. Un alt program este Erasmus 
Mundus, prin care studenții pot beneficia și de o 
bursă pentru schimb de experiență în universită-
țile partenere. 

Ce servicii le oferiţi studenţilor pentru a asigura 
suportul informaţional necesar în procesul de 
studiu şi cercetare?
I.A. Bibliotecile au avut întotdeauna un rol im-
portant în dezvoltarea  cunoștințelor, oferind 
un loc pentru refugiu și învățare pe tot parcur-
sul vieții. Un suport informațional substanțial 
este asigurat de Biblioteca Științifică Medica-
lă, una dintre cele mai moderne instituții info- 

documentare din țară, care prestează un spec-
tru larg de servicii. Aceasta dispune de o colecție 
impresionantă de manuale, cărți și reviste știin-
țifice medicale, baze de date de profil medical și 
farmaceutic, biblioteci electronice și programe 
interactive de învățare. Studenții pot împrumuta 
manuale la domiciliu, în sălile de lectură și pot 
accesa resursele electronice disponibile.

Ce ne puteţi spune la capitolul asigurarea 
condiţiilor de trai pentru medicinişti? 
Universitatea dispune de 17 cămine și oferă stu-
denților condiții bune de trai: odăi amenajate 
pentru una, două și trei persoane, și spații auxili-
are de uz comun: bucătărie, sală de lectură/bibli-
otecă, sală de calculatoare, baie, spălătorie, sală 
pentru activități de agrement, telefon, WI-Fi.  
În funcție de performanța academică, studenții 
au șansa de a-și alege singuri locul de cazare. Și 
acest proces se realizează automat prin interme-
diul unui Sistem Informațional de Management 
Universitar. Avem studenți din familii social-vul-
nerabile care, de asemenea, beneficiază de lo-
curi de trai.

Vorbiţi-ne despre acel proiect grandios ce ar pu-
tea fi realizat la USMF „Nicolae Testemiţanu”  
privind crearea spitalului universitar.
I.A. Într-adevăr, ne dorim și întreprindem toate 
acțiunile de rigoare în vederea creării unui spital 
universitar. Acest tip de instituție există peste tot 
în lume și este o structură care are trei direcții 
prioritare de activitate: instruirea, cercetarea 
științifică și acordarea asistenței medicale califi-
cate populației, la cel mai înalt nivel. Tindem să 
realizăm acest proiect, unde vom crea toate con-
dițiile pentru a forma medici specialiști compe-
tenți și profesioniști de care sistemul național de 
sănătate și societatea are mare nevoie. Potrivit 
experienței europene, spitalele universitare ofe-
ră cea mai calitativă asistență medicală primară. 

Cum pot fi convinşi tinerii să se înscrie la o specia-
litate de la USMF „Nicolae Testemiţanu”?
Un vechi proverb zice așa: Un medic adevărat nu 
ține la viața sa mai mult decât la cea a bolna-
vului. În acest sens, pe tinerii, care au aspirația 
de a deveni medici sau farmaciști, care sunt gata 
să se dedice sănătății oamenilor, îi îndemnăm 
să îmbrățișeze una din specialitățile oferite de 
instituția noastră. Iar noi vom munci asiduu ca ei 
să devină specialiști de valoare, care să ducă fai-
ma Universității în țară și departe de hotarele ei.

De vorbă cu rectorul 
Ion Ababii
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Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de Medicină nr. 1,
doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar

Facultatea de medicină nr. 1

Facultatea de Medicină nr. 1 a Universi-
tății de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova (prima 
facultate deschisă în anul 1945) are misiunea 
de a promova performanța academică în for-
marea specialiștilor medici competitivi, care 
să se integreze atât în sistemul național de 
sănătate, cât și în cele internaționale.

Procesul de studii este asigurat de cca 
500 de cadre științifico-didactice, cei mai 
mulți dintre ei deținând titlul științific de 
doctor sau doctor habilitat în științe. Un 
rol deosebit în sporirea calității și în efici-
entizarea învățământului superior medical 
revine metodelor și tehnicilor moderne de 
instruire. În procesul de studii se utilizea-
ză pe larg programe virtuale la discipline-
le fundamentale, preclinice, clinice și de 
profil. În vederea dezvoltării unor abilități 
suplimentare, studenții pot alege dintr-o 
gamă variată de discipline opționale, cum 
ar fi: medicina regenerativă, chirurgia re-
constructivă, tratamentul durerii, îngrijiri 
paliative ș.a. Astfel, Facultatea de Medicină  

nr.1 oferă toate condițiile necesare pentru 
obținerea performanțelor academice. 

De asemenea, mediciniștii au posibili-
tatea să-și aprofundeze cunoștințele parti-
cipând la diverse cercuri științifice organi-
zate la catedre, iar rezultatele obținute pot 
fi prezentate la Conferința ştiințifică anua-
lă, precum și la diverse forumuri republica-
ne și internaționale, inclusiv la Congresul 
studenților și tinerilor medici MedEspera.

Grație acordurilor de colaborare cu 
instituții de profil de peste hotare, studenții 
și profesorii beneficiază de schimb de 
experiență și mobilitate academică. Faculta-
tea menține relații de colaborare în domeniul 
științific cu cercetători din București, Cluj,  

Timișoara, Iași, Nantes, Rennes, Moscova, 
Sankt Petersburg, Kiev ș.a.

În 2005, facultatea a fost evaluată și acredi-
tată de către Consiliul de Evaluare a Conferinței 
Internaționale a Decanilor de Medicină de Ex-
presie Franceză (CIDMEF), organizație care in-
clude peste 130 de universități din 40 de țări. 
Membrii Consiliului, experți din Canada, Franța, 
Belgia, România și Tunisia, au confirmat buna 
pregătire a cadrelor științifico-didactice și a 
studenților, corespunderea programelor de 
studii cu standardele internaționale pentru 
învățământul superior medical. Totodată, în 
2000 și în 2006, Facultatea de Medicină a fost 
evaluată și acreditată de către Consiliul Națio-
nal de Acreditare și Evaluare.

Programul MEDICINĂ are mi-
siunea de a organiza învățământul 
superior medical și de a susține cer-
cetările științifice în conformitate cu 
exigențele contemporane și realizări-
le în domeniul profesional, în scopul 
formării specialiștilor de înaltă califi-
care în Medicină, competitivi pentru 
sistemul de sănătate național și inter-
național. 

Programul de studiu se axează nu 
doar pe transmiterea de cunoștințe, 
dar și pe formarea de competențe. 
Instruirea studenților din anii I-III se 
realizează la catedrele Universității, 
care, fiind dotate cu utilaj modern, 
oferă posibilitatea de a aplica medi-
cina experimentală și tehnicile virtu-

ale de studiu. Deosebit de captivan-
te sunt orele de anatomie, care se 
desfășoară la Muzeul de anatomie a 
omului, unde sunt expuse cca 3000 
de articole anatomice pe o suprafață 
totală de 400 m2.  

Pentru studenții din anii III-VI 
lecțiile practice se desfășoară în ba-
zele clinice universitare, amplasate în 
spitalele municipale, republicane, în 
instituțiile medico-sanitare și de cer-
cetări științifice în domeniu din capi-
tală. O componentă indispensabilă a 
educației medicale reprezintă stagiile 
practice, organizate atât în spitalele 
din republică, cât și în cele de peste 
hotarele țării. 

 Sistemul de evaluare a cunoș-
tințelor la examenele de promovare 
constă din trei etape: partea practică, 

examenul prin test control și interviul 
oral.

După absolvirea Facultății de Me-
dicină nr. 1, tinerii trec la următoarea 
etapă a formării lor profesionale - 
studiile prin rezidențiat, realizate la 
una dintre specialitățile selectate prin 
concurs: profil chirurgical, medicină 
internă, pediatrie ș.a. 

Cei mai mulți dintre absolvenții 
facultății își desfășoară activitatea 
în structurile sistemului național de 
sănătate. Absolvenții internaționali 
profesează în România, Ucraina, 
Belarus, Rusia, Iordania, Palestina, 
Israel, Canada, SUA, Spania,  
Portugalia, Italia, Sudan ș.a. Formarea 
profesională, realizată în conformitate 
cu standardele internaționale, a per-
mis multor absolvenți ai Facultății de 
Medicină nr. 1 să devină miniștri, ma-
nageri ai instituțiilor medico-sanitare 
publice și private,  medici-șefi, direc-
tori de spitale și centre de sănătate ș.a.

Programul MEDICINĂ PREVEN- 
TIVĂ are scopul de a forma 
profesioniști în domeniul Sănătă-
ții publice pentru monitorizarea 
sănătății populației, elaborarea și 
realizarea politicilor și programelor 
naționale de sănătate publică, pre-
venirea morbidității prin informarea 
societății și promovarea modului să-
nătos de viață.

Ca rezultat, licențiatul în medici-
nă preventivă va deține cunoștințe 
profunde și abilități de acumulare, 
procesare și analiză a indicatorilor 
sănătății, precum și de elaborare, 
implementare și monitorizare a mă-
surilor de ordin social, economic și 
medical, care influențează pozitiv, în 
mod direct sau indirect, sănătatea 
populației. 

Absolvenții specialității Medicină 
preventivă vor activa ca medici igie-
niști, epidemiologi sau microbiologi 
în cadrul centrelor de sănătate publi-

că (naționale, municipale și raionale), 
precum și ca manageri în domeniul 
sănătății. 

Programul OPTOMETRIE, lansat 
la USMF „Nicolae Testemițanu” în 
anul 2017, are misiunea de a pre-
găti specialiști pentru asigurarea 
asistenței oftalmologice. Domeniul 
este orientat spre promovarea și uti-
lizarea tehnologiilor moderne, pre-
ponderent în managementul eficient 
al viciilor de refracție oculară, scree-
ningul afecțiunilor oculare, precum și 
întru prevenirea acestora. 

În luna martie a.c., programul 
a fost evaluat și acreditat provi-
zoriu (pentru un termen de 5 ani) 
de Agenția Națională de Asigurare 
a Calității în Educație și Cercetare 
(ANACEC).

Optometristul este cel care desci-
frează în fază inițială primele aspecte 
ale viciilor de vedere, le evaluează 
și le poate corecta, iar în caz de ne-
cesitate face trimitere la medicul 
oftalmolog. Specialistul contribuie 
la efectuarea screeningului patolo-
giilor oculare: prescrierea, ajustarea, 
confecționarea, adaptarea, reparația 
și vânzarea echipamentului opto-

metric (ochelari, lentile de contact). 
Activitatea optometrică se înscrie 
în cadrul activităților de asigurare 
a asistenței oftalmologice primare 
populației.

Licențiatul în optometrie poate 
deveni organizatorul și conducătorul 
propriului cabinet optometric, maga-
zin de comercializare, atelier de pre-
lucrare și de montare a ochelarilor; 
poate activa în unitățile producătoa-
re de echipament optic și medical, în 
laboratoarele pentru testarea capaci-
tăților vizuale, în instituții specializate 
care oferă asistență socială populați-
ei și asigură profilaxia (școli, instituții 

speciale ș.a.), în organizațiile care 
comercializează și asigură întreține-
rea aparaturii și a echipamentelor 
optometrice.

Cunoașterea limbii engleze este 
o condiție obligatorie pentru admi-

terea la această specialitate, deoare-
ce studenții își vor desfășura stagiul 
practic în Norvegia, în cadrul unui 
proiect moldo-norvegian. 

Programul ASISTENȚĂ MEDI-
CALĂ GENERALĂ – o nouă ofer-
tă educațională a USMF „Nicolae 
Testemițanu” – are misiunea de a 
forma mai multe asistente medicale 
licențiate, fapt care va contribui la 
acoperirea universală cu servicii de 
sănătate, la sporirea calității servicii-
lor de promovare a sănătății, preve-

nirea bolilor, tratamentul și reabilita-
rea. 

În luna aprilie a.c., programul de 
studiu a fost evaluat și acreditat pro-
vizoriu (pentru un termen de 5 ani) 
de ANACEC.

Primul an se bazează primordi-
al pe studierea disciplinelor funda-
mentale, precum anatomia, biologia, 
biochimia, nursingul, iar în următorii 
ani vor fi introduse disciplinele clini-
ce. Studenții vor obține experiența 
necesară prin utilizarea metodelor 
moderne de predare-învățare la ore-
le de curs, seminare, lucrări de labo-
rator, lucru individual și în echipe. Un 

punct forte al acestui program este 
faptul că studenții vor beneficia de 
stagii practice în instituțiile medico-
sanitare, iar instruirea teoretică se va 
realiza în mod echilibrat și coordonat 
cu cea clinică.

Absolvenții vor obține titlul de 
licențiat în asistență medicală gene-
rală, având o pregătire teoretică în 
științe fundamentale și sociale, pre-
cum și instruire clinică în medicină 
generală și alte specialități medicale: 
chirurgie generală și specialități chi-
rurgicale, îngrijirea copiilor și pedi-
atrie, igiena și îngrijirea mamei și a 
nou-născutului, sănătate mintală și 
psihiatrie, îngrijirea persoanelor în 
vârstă și geriatrie, îngrijire la domici-
liu ș.a. Asistentul medical va cunoaște 
mai profund științele ce stau la baza 
îngrijirilor medicale, va avea suficien-
te date despre structura organismu-

lui, funcțiile fiziologice și comporta-
mentul organismului uman în diverse 
stări fiziologice și patologice, precum 
și despre relațiile existente între sta-
rea de sănătate, mediul fizic și cel so-
cial. Acesta va putea elabora un plan 
individual de îngrijiri în diverse situ-
ații patologice, va efectua procedee 
terapeutice și va aplica procedurile 
prescrise de medic, inclusiv va acorda 
asistență medicală de urgență. 

Licențiatul în asistență medicală 
generală va fi pregătit și autorizat să 
se angajeze în domeniul general al 
practicii de îngrijire medicală, inclu-
siv în promovarea sănătății, preve-
nirea bolilor și îngrijirea bolnavilor 
și a persoanelor cu dizabilități de 
toate vârstele, să participe pe deplin 
în calitate de membru al echipei de 
profilaxie și de educație pentru sănă-
tate, să supravegheze și să instruiască 
asistenții medicali și să fie antrenat în 
cercetare.

Avem speranța că și tu poți face 
parte din noua generație de medici, 
care va presta servicii medicale de ca-
litate oamenilor, va asigura progresul 
sistemului național de sănătate și va 
contribui la sporirea prestigiului Alma 
Mater în întreaga lume.

Facultatea de Medicină nr. 1  
te așteaptă! Cu noi visul tău  

devine realitate!

Titlul conferit/
Calificarea

Durata 
studiilor

Nr. total 
de credite

Programul de studiu/ 
Specialitatea

Domeniul de formare profesională

Licenţiat în medicină6 ani360MedicinăMedicină

Licenţiat în medicină6 ani360Medicină preventivăSănătate publică

Licenţiat în optometrie4 ani240OptometrieDiagnostic medical şi tehnologii de 
tratament

Licenţiat în asistenţă 
medicală generală

4 ani240Asistenţă medicală generalăAsistenţă medicală şi moaşe
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Facultatea de Stomatologie

Sergiu Ciobanu, 
decanul Facultăţii de Stomatologie, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar

Facultatea de Stomatologie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” are un rol fundamental 
în formarea medicilor stomatologi pentru 
sistemul național de sănătate, în dezvoltarea 
cercetării ştiințifice medico-dentare, precum 
şi în prestarea asistenței medicale calitative 
populației.

Facultatea de Stomatologie activează 
în baza unor principii moderne, membrii 
acesteia fiind deschişi şi orientați spre progres 
şi dezvoltare continuă. Acest fapt contribuie la 
creşterea prestigiului facultății, care se numără 
printre cele mai cunoscute şi apreciate entități 
de profil la nivel regional, şi a interesului 
tinerilor pentru programul/specialitatea 
Stomatologie. 

Programul de studiu Stomatologie are 
misiunea de a pregăti specialişti de înaltă 
calificare, multilateral dezvoltați, capabili să 
asigure starea de sănătate orală a populației 
şi prevenirea maladiilor stomatologice în 
rândul populației. Acesta este orientat spre 
promovarea noilor metode şi concepte 
moderne în asigurarea stării de sănătate orală 
a populației, utilizarea unui management 
eficient în diagnosticarea, tratamentul şi 
prevenția afecțiunilor stomatologice.

În prezent, la Facultatea de Stomatologie 
a USMF „Nicolae Testemițanu” îşi fac studiile 
peste 870 de studenți, dintre care cca 380 sunt 
din România, Ucraina, Rusia, Israel, Turcia, 
Germania, SUA, Marea Britanie, Suedia, 
Portugalia, Italia, Grecia ş.a. Viitorii stomatologi 
sunt instruiți în limbile română, rusă şi 
engleză. Se preconizează în curând predarea 
programului şi în limba franceză. Studenții au 
posibilitatea de a-şi dezvolta abilitățile practice 

în cadrul Clinicii Stomatologice Universitare şi 
în Centrul Stomatologic Universitar, ambele 
fiind dotate cu echipament performant şi utilaj 
modern.

Facultatea de Stomatologie a inițiat 
un proces de reorganizare curriculară prin 
revizuirea programelor de studii şi racordarea 
acestora la standardele internaționale 
ale învățământului superior medical. Un 
succes considerabil îl constituie revizuirea 
programului de studiu şi implementarea 
metodelor moderne de instruire. Astfel, pe 
parcurs, curricula universitară a fost modificată 
şi diversificată prin introducerea unor noi 
discipline de specialitate. 

Pentru îmbunătățirea procesului de 
instruire şi a celui de cercetare, a activităților 
metodice şi curative, facultatea colaborează 
cu instituții de profil din SUA, Franța, Cehia, 
Rusia, Ucraina, România, Belarus, Siria ş.a. 
De asemenea, odată cu aplicarea sistemului 
de credite transferabile, au fost lansate 
noi oportunități de mobilitate academică 
interuniversitară pentru studenți şi cadrele 
ştiințifico-didactice.

Facultatea de Stomatologie a fost 
înscrisă în rețeaua europeană a facultăților 
de stomatologie, fiind evaluată în cadrul 
Programului DentEd de Comisia de Învățământ 
Medical Stomatologic din cadrul Directoratului 
pentru Educație şi Cultură al Uniunii Europene. 

Grație acestei evaluări externe, din toamna 
anului 2017,  diplomele ce vor fi eliberate 
absolvenților americani vor fi recunoscute la 
ei acasă, în SUA.

La dezvoltarea continuă a Facultății de 
Stomatologie contribuie substanțial şi relațiile 
de cooperare menținute şi consolidate pe 

prin intermediul mobilităților academice ale 
profesorilor, studenților şi rezidenților în mai 
multe şcoli de medicină dentară din SUA.

Membrii facultății participă, cu rapoarte 
ştiințifice, la diverse forumuri republicane şi 
internaționale din  România, Rusia, Bulgaria, 
Germania, Franța, Olanda, SUA ş.a. Viitorii 
stomatologi participă şi în diverse activități 
extracurriculare: competiții sportive, 
manifestări culturale, concursuri ş.a. Totodată, 
tinerii sunt activi în acțiuni de voluntariat, 
un exemplu fiind consultațiile stomatologice 
gratuite oferite populației de Ziua Mondială 
a Sănătății Orale şi distribuirea materialelor 
informative privind igiena orală.

Facultatea de Stomatologie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” şi-a confirmat prestigiul 
în timp, prin specialiştii pe care i-a format 
şi continuă să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru a creşte calitatea studiilor 
şi performanța actului medical. Un accent 
deosebit se pune pe modernizarea clinicilor de 
profil prin dotarea corespunzătoare a acestora 
în conformitate cu cerințele contemporane, 
pe instruirea continuă a cadrelor ştiințifico-
didactice, precum şi pe fortificarea relațiilor 
de colaborare cu instituții de profil. 

parcursul anilor cu instituții de profil din mai 
multe țări. Un exemplu este Facultatea de 
Medicină Dentară a Universității de Medicină 
şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, România, 
împreună cu care s-a organizat primul Congres 
Iaşi-Chişinău, la care au participat profesori, 
studenți şi rezidenți din România, SUA, Franța, 
Marea Britanie, Belarus, unde au fost abordate 
metode noi de diagnostic şi tratament al  
afecțiunilor stomatologice.

În cadrul unui parteneriat dintre Asociația 
Studenților Stomatologi din Republica 
Moldova şi Societatea Studenților Stomatologi 
din Iaşi, mediciniştii, ghidați de profesori, 
participă la Congresul Internațional al Tinerilor 
Medici, Studenți şi Rezidenți „Stomis”, alături 
de tineri din România, Ucraina, Ungaria, Cehia, 
Slovenia, Macedonia.

O colaborare la fel de frumoasă este şi 
cea dintre Facultatea de Stomatologie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” şi Şcoala de Medicină 
Dentară de la Universitatea din Chapel Hill din 
statul Carolina de Nord, SUA. Acest parteneriat 
prevede schimb de experiență, organizarea 
cursurilor, seminarelor, videoconferințelor 
pentru studenți, rezidenți şi profesori. 
Cu suportul stomatologilor voluntari din 
SUA, pe parcursul ultimilor 17 ani, au fost 
acordate servicii stomatologice copiilor 
orfani şi persoanelor din familii nevoiaşe din 
Republica Moldova. De asemenea, Facultatea 
de Stomatologie a obținut o experiență vastă 

În 2008 facultatea a fost acreditată şi de 
Comisia specializată de evaluare academică 
şi acreditare a instituțiilor de învățământ 
superior din Republica Moldova. În  luna mai 
curent, Facultatea de Stomatologie a fost 
acreditată pentru 7 ani de Consiliul Dental din 
California,  fapt ce confirmă că programele de 
studii corespund standardelor internaționale. 

Mulți dintre absolvenții facultății 
au devenit personalități notorii atât în 
stomatologia autohtonă, cât şi în cea 
internațională, iar reuşitele lor reprezintă o 
recunoaştere a efortului depus de întreaga 
echipă a Universității în formarea lor ca 
specialişti.

Vino să-ți realizezi visul  
alături de noi!

Titlul conferit/
Calificarea

Durata 
studiilor

Nr. total 
de credite

Programul de studiu/ 
Specialitatea

Domeniul de formare profesională

Licenţiat în stomatologie5 ani300StomatologieStomatologie
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Facultatea de Farmacie

Nicolae Ciobanu, 
decanul Facultăţii de Farmacie,
doctor în ştiinţe farmaceutice, 
conferenţiar universitar

Domeniul de formare 
profesională

Programul de studiu/ 
Specialitatea

Nr. total 
de credite Durata studiilor Titlul conferit/

Calificarea

Farmacie Farmacie 300 5 ani Licenţiat în farmacie

Organizația Mondială a Sănătății 
definește farmacistul ca fiind ,,principa-
lul specialist în domeniul medicamentu-
lui”, care depune toate eforturile necesa-
re pentru a veni în ajutorul omului, să-i 
diminueze durerea și să-i asigure o stare 
bună a sănătății.

Nu există niciun domeniu al medici-
nei care s-ar putea lipsi de medicamente. 
Ce este un medicament? Din ce este com-
pus? Cum se prepară și cum se distribuie 
acesta? Cum acționează? Răspunsurile la 
aceste și multe alte întrebări le vei obține 
alegând profesia de farmacist.

 
Marele fiziolog rus I. P. Pavlov scria: 

,,Primul procedeu de tratament universal 
este introducerea substanțelor medica-
mentoase în organismul omului”.

 Tot ce ține de obținerea, prelucrarea, 
prepararea, păstrarea, eliberarea și con-
trolul medicamentelor constituie obiec-
tul de studiu al farmaciei, iar rolul de 
bază în aceste activități este atribuit far-
macistului – specialist cu responsabilități 
majore în actul terapeutic, care nu poate 
fi considerat un comerciant. Farmacistul 
este singurul care deține controlul asupra 
medicamentului, pentru că printre multi-
plele atribuții și responsabilități pe care le 
îmbină această profesie, el stăpânește to-
xicologia și securitatea medicamentului.

În contextul reformelor din sistemul 
de învățământ superior din Republica 
Moldova, axate pe recomandările de la 
Bologna (1999) și Berlin (2003), învăță-
mântul farmaceutic desfășurat la USMF 

specialiști lansate de-a lungul timpului vin 
să confirme calitatea studiilor efectuate 
aici. Absolvenții activează în diferite di-
recții ale sistemului farmaceutic din țara 
noastră: în farmacii comunitare și farmacii 

ale instituțiilor medicale, laboratoare de 
microproducere, companii de distribuție, 
laboratoare de control al calității și stan-
dardizare a medicamentelor, în firme 
farmaceutice străine ș.a. O altă parte 
dintre farmaciștii formați la universitatea 

macie, chimie, biologie, științe medica-
le), care se dedică cu abnegație formării 
specialiștilor - efectuând, în același timp, 
cercetări științifice în domeniul medica-
mentului și în activitatea farmaceutică.

Grație deschiderii către tot ce este 
nou, Facultatea de Farmacie tinde să 
mențină și să dezvolte relații de colabora-
re cu instituții de profil de peste hotare. În 
prezent, aceasta este membră a Asociației 
Europene a Facultăților de Farmacie și a 
celei din România, cooperează cu firme 
producătoare de medicamente, instituții 
de cercetări științifice din SUA, Germania, 
Polonia, Bulgaria, Israel, Franța, Ungaria, 
Slovacia, Austria, România, Rusia, Ucraina 
ș.a. Din anul 2003, studenții facultății 
participă în programul de mobilitate aca-
demică „Interfarma”, iar din 2006 efectu-
ează un schimb de stagii practice în Poz-
nan, Polonia. Începând cu anul 2015, în 
cadrul facultății își desfășoară stagiul de 
vară studenți de la Universitatea Chapel 
Hill din statul Carolina de Nord, SUA și din 
Kazahstan.

La Centrul Farmaceutic Universitar 
„Vasile Procopișin” studenții se famili-
arizează cu etapele de producere și de 
comercializare a medicamentelor, parti-
cipând nemijlocit și în procesele de pre-
parare și de control al calității acestora. 
Totodată, viitorii farmaciști își dezvoltă 
abilitățile de comunicare cu pacienții 
care procură produsele farmaceutice. În 
plus, Facultatea de Farmacie dispune de 
un Centru Științific de Cultivare a Plante-
lor Medicinale, unde sunt cultivate peste 
200 de specii de plante, iar studenții își 
desfășoară aici stagiile practice de vară.

Perioada de instruire a farmaciștilor 
este de 5 ani, iar planul de studii este 
adaptat la cerințele internaționale, în ve-
derea echivalării diplomei de farmacist în 
spațiul european și cel mondial.

Pentru a deveni specialist de perfor-
manță, cu un vast orizont de cunoștințe, 
pe parcursul anilor de studii, tinerii ur-
mează un șir de discipline socio-umane 
(limbi moderne, psihologie, filosofie ș.a.) 
și medico-biologice (biologie moleculară, 
anatomie și fiziologie a omului, micro-
biologie, fiziopatologie, biochimie ș.a.). 
Dintre disciplinele fundamentale se studi-
ază biofizica, chimia anorganică, organică, 
analitică, fizică și coloidală, metodele fi-

zico-chimice de analiză. O atenție deose-
bită se acordă disciplinelor farmaceutice, 
cum ar fi farmacognozia, tehnologia me-
dicamentelor, limba latină și bazele termi-
nologiei farmaceutice, chimia farmaceu-
tică și controlul calității medicamentelor, 
farmacologia și farmacoterapia, bazele 
activității farmaceutice și managementul 
farmaceutic, biofarmacia și analiza biofar-
maceutică. Pe lângă disciplinele obligato-
rii, în planul de studii sunt incluse și unele 
opționale.

Așadar, studiind disciplinele men-
ționate și efectuând stagiile de practi-
că didactică și practica de licență cu o 
durată de șase luni în mai multe unități 
farmaceutice, viitorul specialist poate 
activa în diverse structuri farmaceutice, 
care îndeplinesc funcția de asigurare a 
pacienților cu medicamente eficiente și 
de bună calitate. În acest fel, farmacis-
tul contribuie la îmbunătățirea sănătății  
populației.

Studenții facultății noastre sunt activi 
și în viața socială prin intermediul Asoci-
ației Studenților Farmacişti din Moldova 
(ASFM), care este parte a Asociației Far-
maciștilor din Republica Moldova și 
membră a Asociației Studenților Farma-
ciști din România și a Asociației Europe-
ne a Studenților Farmaciști, astfel fiind 

extinsă aria de colaborare și de parti-
cipare a studenților în diverse proiecte 
internaționale.

În perioada studenției, tinerii iau 
parte la cercurile științifice organizate la 
catedrele facultății, înregistrând succe-
se remarcabile și în cadrul congreselor și 
conferințelor naționale și internaționale, 
de unde se întorc, tradițional, cu diplome 
și mențiuni. Oportunitatea de a partici-
pa la diverse activități extracurriculare și 
proiecte de mobilitate academică le oferă 
studenților mai multe șanse de afirmare 
ca specialiști și ca personalități.

 Și tu poți deveni unul dintre cei care, 
zi de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sâr-
guință și abnegație, adună cunoștințe și 
dezvoltă aptitudini pentru a-i ajuta pe 
oameni să-și mențină și să-și restabileas-
că sănătatea. Dacă ești pregătit pentru 
acest maraton – te așteptăm cu drag la 
Facultatea de Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”!

noastră activează în diferite țări ale lumii, 
printre care: România, Rusia, Ucraina, 
Canada, SUA, Italia, Israel, Siria, Turcia, 
Iordania ș.a.

Facultatea de Farmacie dispune de 
o bază tehnico-materială modernă, care 
asigură instruirea farmaciștilor în confor-

mitate cu standardele internaționale. Pro-
cesul de instruire este asigurat de cadre 
științifico-didactice și științifice bine pre-
gătite (doctori și doctori habilitați în far-

„Nicolae Testemițanu” este ajustat la 
exigențele europene.

Facultatea de Farmacie a fost înființa-
tă în anul 1964, iar zecile de promoții de 



     Mai  20186 Admitere-2018    
Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Științifică Medicală (BȘM) a 
Universității de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemițanu” din Republica 
 Moldova reprezintă un centru modern de 
informare și documentare de profil medi-
cal și farmaceutic cu impact direct asupra 
calității serviciilor educaționale prestate. 
Asigurarea informațională a proceselor 
de instruire, cercetare, formare și educare 
continuă a medicilor și farmaciștilor este 
preocuparea constantă a Bibliotecii.

Biblioteca Științifică Medicală deține 
un fond de documente de circa 900 de mii 
de exemplare (cărți, reviste, teze de doc-
tor, autoreferate, documente electronice 
ș.a.), în limbile: română, rusă, engleză, 
franceză, germană ș.a. Biblioteca dispu-
ne de trei săli de lectură cu o capacitate 
totală de 394 de locuri. Anual, Biblioteca 
Științifică Medicală înregistrează circa 400 
de mii de vizite ale utilizatorilor, efectu-
ează peste 580 de mii de împrumuturi 
de publicații pentru un număr de peste 
11 mii de utilizatori unici, printre care: 
studenți, rezidenți, cadre didactice, mas-
teranzi, doctoranzi, secundari clinici, me-

nale dintr-un singur punct de acces, indi-
ferent de format sau locație (http://primo.
libuniv.md/);

•	 Repozitoriul Instituțional (RM) 
în domeniul științelor medicale al USMF 
„Nicolae Testemițanu” - o arhivă electro-

nică de publicații, în vederea acumulării, 
stocării, conservării și diseminării rezulta-
telor activității științifice. Dezvoltarea RI 
urmărește scopul susținerii procesului de 
cercetare la USMF „Nicolae Testemițanu”, 
promovarea rezultatelor cercetărilor în 
spațiul virtual global. În prezent, în RI sunt 
arhivate peste 4450 de articole (http://li-
brary.usmf.md:8080/jspui/).

•	 Biblioteca Electronică Didactică 
(http://library.usmf.md), care oferă uti-
lizatorilor posibilitatea de a consulta și a 

descărca gratuit versiunea electronică a 
manualelor și a materialelor metodice (în 
format PDF).

Totodată, accesând site-ul Bibliotecii, 
utilizatorii pot beneficia și de alte servicii 
informaționale, cum ar fi: întreabă biblio-
tecarul, expoziții virtuale, împrumut inter-
bibliotecar internațional ș.a.

Biblioteca Științifică Medicală exercită 
și funcția de bibliotecă depozitară a Orga-
nizației Mondiale a Sănătății (OMS), având 
în structura sa Centrul de Informare și Do-
cumentare al OMS, care are drept scop 

în baza unui Acord de colaborare dintre 
USMF „Nicolae Testemițanu” și Delegația 
Uniunii Europene în Moldova, cu scopul 
de a promova valorile europene și de a 
asigura accesul utilizatorilor la informații 
privind istoricul, instituțiile, valorile, poli-

„Nicolae Testemițanu” colaborează și 
efectuează schimb de publicații cu bibli-
otecile universităților de medicină din  
România, Belarus, Lituania ș.a. Totodată, 
Biblioteca menține relații de parteneriat cu 
12 biblioteci medicale din statul Carolina 
de Nord, SUA, beneficiind de un suport in-
formațional și documentar considerabil în 
domeniul medicinei și farmaciei. Partenerii 
americani au donat Bibliotecii mii de cărți 
și reviste medicale în limba engleză, con-
tribuind astfel la asigurarea informațională 
a proceselor de instruire, cercetare și prac-
tică medicală. Grație acestui parteneriat, 
utilizatorii Bibliotecii Științifice Medicale 
au acces la articole științifice prin transfe-
rul electronic de documente, realizat prin 
intermediul platformei DOCLINE.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF 
„Nicolae Testemițanu” colaborează cu 
Agenția de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală a Republicii Moldova, în sco-
pul promovării potențialului științific al 
Universității și a rolului proprietății intelec-
tuale în dezvoltarea țării noastre.

Formarea culturii informației a utiliza-
torilor este un obiectiv prioritar în activita-
tea Bibliotecii Științifice Medicale. Pregăti-
rea viitorilor specialiști în medicină privind 
utilizarea eficientă a informației, orienta-
rea în sistemele informaționale (locale, 

diseminarea informației privind direcțiile 
de activitate ale acesteia în rândul specia-
liștilor din domeniile: medicină, farmacie, 
sănătate publică.

În cadrul BȘM funcționează Cen-
trul de Informare Europeană (CIE), creat 

ticile și programele Uniunii Europene. CIE 
pune la dispoziția celor interesați diverse 
publicații (cărți, broșuri, ediții periodice) și 
resurse electronice pe subiecte europene.

Biblioteca Științifică Medicală deține 
colecții valoroase de carte rară și veche. 
Colecția care a aparținut medicului ger-
man Richard Koch cuprinde 2628 de vo-
lume de medicină, biologie, fiziologie, 
istorie ș.a., dintre care 150 de exempla-
re sunt cărți deosebit de rare, datate din 
sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor so-
mități în medicină: Hippocrates, Ibn-Sina,  
Galenus, Paracelsus, Caelius ș.a. Cele 66 
de volume din opera lui Voltaire, editate în 
timpul vieții autorului dau o semnificație 
aparte colecției. De asemenea, în fondul 
Bibliotecii se păstrează colecțiile perso-
nale de carte veche și rară ale mai mul-
tor personalități notorii: V. Kossakovski,  
A. Koțovski, A. Molohov, N. Burdilă, 
D. Gherman, B.Perlin, V. Covaliu, D. Șcerbatiuc.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF 

•	 Catalogul partajat al Consor-
țiumului bibliotecilor universitare din  
Republica Moldova, care asigură accesul la 
colecțiile acestora prin intermediul platfor-
mei PRIMO - un instrument de regăsire a 
informației în diverse resurse informațio-

naționale, globale), în fluxul informațional 
modern se realizează prin predarea cursu-
lui Bazele culturii informației, destinat stu-
denților anului I.

Prin activitatea sa complexă, Bibliote-
ca Științifică Medicală contribuie la spori-
rea calității formării continue a medicilor și 
farmaciștilor din Republica Moldova.

dici, asistenți medicali și alte categorii de 
beneficiari.

Biblioteca Științifică Medicală oferă 
acces la o gamă largă de produse informa-
ționale electronice: baze de date, colecții 
de cărți și reviste electronice, biblioteci 
virtuale, ghiduri și protocoale clinice, re-
surse axate pe medicina bazată pe dovezi 
ș.a. Pentru a facilita accesul utilizatorilor 
la informația electronică de profil medical 
și farmaceutic, în Bibliotecă funcționează 
trei centre de informare INFOMEDICA, 
dotate cu 70 de computere conectate la 
Internet, Wi-Fi, echipament tehnic perfor-
mant: imprimante alb-negru și color, sca-
nere, copiatoare, proiector ș.a.

Biblioteca pune la dispoziția utilizatori-
lor săi și propriile produse informaționale, 
care pot fi accesate pe site-ul Bibliotecii Ști-
ințifice Medicale - http://library.usmf.md:

Catalogul on-line al BȘM, care ofe-
ră acces la resursele informaționale din 
colecțiile Bibliotecii (http://libuniv.md/);

Mâine voi fi ceea ce am ales ieri să fiu
Odată admis la Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova, 
Facultatea de Medicină nr. 1, întâlnești 
profesori extraordinari, dornici de a 
crea viitori medici. Chiar din primul 
an de studiu, conducerea Universității 
și Asociația Studenților și Rezidenților 
în Medicină organizează diverse eve-
nimente extracurriculare (sociale, 
sportive și culturale), cu scopul de a 
ajuta mediciniștii să interacționeze 
între ei, să se afirme, să se dezvolte 
multidirecțional și să se integreze mai 
ușor în marea familie universitară.

Dacă alfabetul începe cu ,,A”, 
atunci medicina - cu Anatomia. Sâr-
guincios poți savura fiecare prelegere. 
Fiecare lecție practică oferă ocazia de 
a analiza minuțios tot felul de mușchi 
și nervi, și te faci un bun prieten cu mi-
croscopul. Primești o plăcere extraordi-
nară atunci când studiezi corpul uman 
după atlas și, în același timp, îl poți pal-
pa și cerceta în realitate.

Ce poate fi mai interesant și mai 
captivant decât propriul tău corp și 
minunatele procese ce au loc în el? 
Studiind cu atenție științele funda-
mentale, cu ușurință poți călători prin 
propriul  tău organism. Să studiezi Me-
dicina la USMF „Nicolae Testemițanu” 
e cea mai bună oportunitate pe care 

o poate avea un viitor chirurg, trauma-
tolog, cardiolog sau ginecolog. Trecând 
prin facultate, obții cele mai nobile și 
deosebite calități: responsabilitate, 
ambiție, perseverență... Aici ai parte 
de cea mai bună pregătire teoretică 
și practică. Profesorii și staff-ul ad-
ministrativ motivează studentul să-și 
autodepășească limitele și să facă față 
tuturor provocărilor. 

Bazele clinice ale Universității sunt 
mereu deschise pentru cei interesați 
de cercetare și dezvoltare profesională 
continuă. Aflându-te între pacienți, vă-
zând și analizând diverse cazuri clinice, 
pe zi ce trece, iubești tot mai mult și mai 
mult profesia de medic. Colaborarea cu 
partenerii externi fortifică formarea ta 
profesională prin schimb de experiență 
și mobilitate academică în clinicile uni-
versitare de peste hotare. 

Un medic e mereu pregătit pentru 
pacient, pentru familie, pentru viață. 
Desigur, e nevoie de multă muncă, răb-
dare și devotament...

Iuliu Hațieganu spunea: „Medicina 
este știința și conștiința încălzite de iubi-
re față de oameni”. Dacă ai suflet mare, 
iubești omul, halatul alb și corpul uman, 
alege Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Op-
tează pentru Medicină deoarece sănă-
tatea este prioritară!

Mihai Savin, student în anul V,  Facultatea de Medicină nr. 1 
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De șapte decenii, studenții USMF „Nicolae 

Testemițanu” se fac remarcați nu doar prin 
cunoștințe vaste în domeniul medicinei și 
farmaciei, dar și prin calitățile lor umane,  or-
ganizatorice și sportive, pe care le etalează 
periodic, participând la diferite activități ex-
tracurriculare. Astfel, la universitatea noas-
tră, pe lângă posibilitatea de a studia și a 
deveni un profesionist în domeniu, tinerii au 
ocazia să trăiască din plin romantismul anilor 
de studenție.

Mediciniștii organizează și participă la 
multiple acțiuni, flashmoburi de sensibilizare 

și solidaritate și activități de informare prin 
care promovează modul de viață sănătos în 
rândul populației, în special al tinerilor. În 
plus, participă la nenumărate acțiuni sociale, 
cum ar fi: Donează sânge - fii erou! Dăruieș-
te o picătură de viață!; Oprim tuberculoza 
în timpul generației noastre; ABC - bazele 

ajutorului medical de urgență pentru liceeni; 
Împarte o carte, împarte sănătate, inclusiv 
acțiuni de  susținere și ajutor pentru persoa-
nele nevoiașe ș.a.

 Sunt încurajate, în special, inițiativele de 
cercetare în rândul tinerilor de la USMF „Nicolae 
Testemițanu”. Aceștia participă la diverse 
congrese, conferințe, forumuri științifice na-
ționale și internaționale. Cel mai important 
eveniment în acest context este Congresul 
internațional al studenților și tinerilor medici 
MedEspera, organizat de Asociația Studenților 
și Rezidenților în Medicină (ASRM), unde sunt 
prezentate noile realizări în domeniul medi-
cinei și farmaciei. Participanții au ocazia să-și 
dezvolte atât cunoștințele teoretice, cât și 
abilitățile practice, să facă schimb de experi-
ență cu tineri cercetători din țară și de peste 
hotare.

În baza unor acorduri de colaborare, 
studenții noștri beneficiază de mobilitate 
academică în universitățile de medicină și so-
cietățile studențești de peste hotarele țării. 
Cel mai cunoscut program în acest sens este 
TransMed, proiect care prevede participarea 
la lecții practice, cursuri și alte activități curri-
culare și extracurriculare, timp de o săptămâ-
nă, în una dintre cele unsprezece universități 
și facultăți de medicină din România, membre 
ale Federației Asociațiilor Studenților în Medi-

cină din România. Programe similare se desfă-
șoară și în universitățile de profil din Ucraina, 
programele ViaMedica cu Universitatea din 
Vinița și Medeea cu Universitatea din Cernăuți 
și schimbul Twinning cu Munich și Bonn în ca-
drul parteneriatului EMSA.

Un eveniment foarte important în viața 
mediciniștilor USMF „Nicolae Testemițanu” 
este Gala Studenților Laureați, ce presupune 
premierea celor mai sârguincioși și mai activi 
tineri. Nominalizările se efectuează la urmă-
toarele categorii: studii, știință, abilități orga-
nizatorice, cultură, voluntariat, sport ș.a.

De curând, ASRM a devenit membră 
a Federației Internaționale a Asociațiilor 
Studenților în Medicină (IFMSA) și a Asociației 
Europene a Studenților în Medicină (EMSA).

Distracția este și ea parte din viața 
studenților de la USMF „Nicolae Testemițanu”. 
Ani la rând mediciniștii organizează cele 
mai atractive concursuri: Balul Bobocilor,  
Med Games, Campionatul Intrauniversitar 
TVC, jocul intelectual Ce? Unde? Când?, pre-
cum și festivitățile de Revelion, Med Party, 
care au devenit foarte populare și îndrăgite de 
întreaga comunitate universitară.

USMF „Nicolae Testemițanu” oferă 
studenților, care nu au domiciliul în mun. 
Chișinău, locuri de cazare în Campusul stu-
denţesc, amplasat în regiunea Mălina Mică. 
Căminele studențești sunt bine amenajate și 
dotate cu mobilier funcțional, grupuri sanita-

re, bucătării moderne, mașini de spălat. Re-
partizarea locurilor în cămine este un proces 
transparent, realizat prin intermediul Sistemu-
lui Informațional de Management Universitar, 
în baza unor criterii prestabilite. În plus, tinerii 
din familii social-vulnerabile, beneficiază de 
mai multe facilități: abonamente gratuite pen-
tru călătorii cu troleibuzul, cadouri de sărbă-
tori, excursii la prețuri reduse atât pe teritoriul 
țării, cât și peste hotare.

În Campusul studențesc sunt amplasate 
două săli de lectură și două centre de informa-
re Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medica-
le, care activează cu program prelungit (până 
la ora 22:00). Astfel, studenții se pot pregăti 
pentru lecții, având la dispoziție toate resurse-
le informaționale necesare.

Totodată, în această zonă sunt concentra-
te cele mai importante instituții medicale din 
republică, unde se regăsesc mai multe baze 
clinice ale Universității, în care se desfășoară 
atât prelegeri, cât și lecții practice.

Asociația Studenților și Rezidenților în 
Medicină este organizația de autoguverna-
re studențească care mediază relațiile dintre 
mediciniști și oricare alte instituții. Membrii 
ASRM sunt tineri entuziaști, plini de inițiativă, 
care încearcă să aducă tot ce este inovativ și 
util în viața studenților. Asociația are o structu-
ră bine definită, care include 9 departamente 
funcționale: Studii, Relații externe, Tehnologii 
informaționale și Mass-media, Proiecte, Știin-
țe, Social, Trai, Sport, Cultură.

 
 Te invităm să faci parte din marea familie  

a USMF „Nicolae Testemițanu”,  
cu îndemnul de a deveni membru ASRM  

și de a participa în toate proiectele noastre!
Simte pulsul vieții de student 

 împreună cu ASRM!

Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

Până în prezent, Universitatea a sem-
nat 142 de acorduri de colaborare cu 
instituții de profil din 23 de țări, care asi-
gură mobilitatea academică a studenților, 
rezidenților și a cadrelor-didactice, oferin-
du-le posibilitatea de a efectua stagii de 
documentare și specializare, de a partici-
pa în proiecte comune și de a studia limbi-
le moderne. USMF „Nicolae Testemițanu” 
este parteneră în peste 10 proiecte de 
mobilitate ERASMUS+, finanțate din fon-
duri europene.

Pentru a fi mereu informat despre 
posibilitățile de mobilitate academică, 
accesează categoria Burse, stagii, gran-
turi de pe pagina principală a portalului 

informațional universitar (http://dreie.
usmf.md/burse-stagii-granturi/) și aplică 
la programe internaționale. O experiență 
peste hotarele țării reprezintă o oportuni-
tate unică de dezvoltare personală și pro-
fesională, care este încurajată pe larg la 
USMF „Nicolae Testemițanu”!

Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu” din Republica 
Moldova este membră cu drepturi depli-
ne a mai multor organizații naționale și 
internaționale, printre care: Agenția Uni-
versitară a Francofoniei, Asociația Școlilor 
Medicale din Europa, Asociația Internați-
onală a Universităților, Asociația pentru 
Educație Medicală din Europa ș.a.

Un rol aparte în viața de student revi-
ne activităților sportive, mediciniștii noștri 
înregistrând performanțe la numeroase 
competiții, de la care s-au întors cu premii 
și trofee. Complexul Sportiv Universitar, 
care cuprinde mai multe săli sportive și un 

teren de fotbal în aer liber, oferă condiții 
optime pentru desfășurarea orelor de 
educație fizică, a secțiilor sportive și a 
competițiilor. La lecțiile de educație fizică 
se obțin cunoștințe și deprinderi în dome-
niul culturii fizice, se dezvoltă abilități im-

portante pentru viitoarea activitate profe-
sională.

În Universitate se practică 10 pro-
be de sport, printre care: baschet, volei, 
fotbal, badminton, shaping, sală de forță 
și lupte. Cele 11 grupe sportive existente  

întrunesc peste 240 de studenți și 
rezidenți, care pe parcursul anilor au evo-
luat cu succes la diverse competiții repu-
blicane și internaționale: box, canotaj, lup-
te, volei, baschet, handbal, atletism. De 
câteva decenii sunt tradiționale meciurile 
amicale și turneele la diverse probe sporti-
ve cu studenți-medici din Cernăuți, Odesa, 
Ivano-Frankovsk, Lvov, Kiev, Vinița, Minsk, 
Riga, Kaunas, Vitebsk, Sankt Petersburg, 
Moscova, Baku, Tbilisi, Cluj-Napoca ș.a.

USMF PromoShop
Universitatea dispune și de un maga-

zin de materiale promoționale, unde sunt 
comercializate produse marca USMF „Ni-
colae Testemițanu”: pixuri, carnete, agen-
de, tricouri ș.a., destinate studenților și 
angajaților. Un produs deosebit, care vine 
să sublinieze apartenența instituțională, 
este halatul alb și costumul chirurgical 
personalizat, pe care, odată devenit me-
dicinist, vei avea onoarea să le porți pe 
parcursul anilor de studenție. 

Fii mândru că ești student la USMF 
„Nicolae Testemițanu”, poartă halat per-
sonalizat instituțional! 

Mobilitatea academică

Activitatea sportivă



Mai   20188 Admitere-2018     

Materialele pub li cate re flectă 
opinia au to rilor, care 

nu întotdeauna co in cide  
cu cea a redacţiei.

Adresa redacţiei: 
bd. Ştefan cel Mare, 165

mun. Chişinău, 
MD 2004

Redactor:  Galina ŢURCAN
Ziarul este înregistrat la Ministerul Justiţiei al RM cu nr. 184 din 18.03.2005

Tipografia 
Editurii UNiveRsUl
Tipar ofset, com. 717

Tiraj 1500 ex.

Telefoane de contact: 
022/ 205 235, 205 355,  

237 653 
E-mail: relatiipublice@usmf.md 

Colegiul De ReDaCţie:
silvia CiUBRei   Daniela ŞTiRBU   inga MUsTeAŢĂ

 Antonela CANTARAJiU   Natalia ŢiBUH   irina PAsNiCeNCO

Fotografii: Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice

cine cunosc mai multe despre viaţa de student de la Universitatea de stat de Medi-
cină şi Farmacie „nicolae testemiţanu” din republica Moldova, dacă nu mediciniştii? 
sunt activi şi trăiesc zi de zi noi experienţe, tind să devină mai buni pentru a reuşi în 
toate şi trăiesc la maximum fiecare clipă... 

vă invităm să cunoaşteţi şase ambasadori ai UsMF „nicolae testemiţanu”, care nu 
au fost aleşi după note sau după chip, dar ei îţi pot oferi informaţiile de care ai ne-

voie şi îţi pot împărtăşi mai multe despre cum este să fii student la UsMF „nicolae  
testemiţanu”. ei au descris Universitatea prin 3 calificative, şi-au făcut publice im-
presiile şi cea mai frumoasă experienţă trăită aici şi au argumentat de ce tinerii ar 
trebui să opteze pentru UsMF „nicolae testemiţanu”. dacă ai întrebări, le poţi scrie 
pe pagina de Facebook sau pe e-mail şi ei cu drag îţi vor răspunde şi te vor ajuta să 
faci alegerea potrivită!  

PASIUNE. VIGILENȚĂ. 
DEMNITATE...

Dintotdeauna am avut 
un respect aparte pentru cul-
tivarea continuității profesio-
nale în cadrul unei familii. În 
arborele meu genealogic re-
prezint deja a treia generație 
de studenți la USMF „Nicolae 
Testemițanu”. Sunt fericită 
că moștenesc credința în 

umanismul profesiei medi-
cale, conștiința responsabili-
tății ce o implică Jurământul 
lui Hippocrates. Alma Mater 
pentru mine este, în primul 
rând, un bastion al tradiției 
familiale, garantul științei și 
obârșia artei medicale și far-
maceutice.

Primele experiențe în La-
boratorul de chimie analitică 
cu reacții pline de culoare, 

inițial incredibile și inexpli-
cabile; sutele de ierbare și 
produse vegetale inedite la 
botanica farmaceutică; pre-
gătirile interminabile zi și 
noapte pentru examenul de 
anatomie au fost printre pri-
mele trăiri intense din viața 
de student ce și-au lăsat am-
prenta.

Universitatea se apropie 
cu pași grăbiți și siguri de ci-
fra impunătoare și elocven-
tă ce desemnează un secol. 
În cadrul instituției noastre 
acest statut echilibrează 
atât tradiția academică bo-
gată, cât și răspunsul ferm 
și progresiv adus provocă-
rilor moderne. Tinerii vor 
opta pentru obținerea unor 
studii temeinice în profesii 
mereu actuale, încadrarea 
în mediul intelectualității, 
competiția sănătoasă în 
vederea remarcării merite-
lor și sentimentul unic de a 
îmbrățișa o meserie absolut 
necesară.

Viaţa de student la  
Facultatea de Farmacie o 
caracterizăm prin fraza: 
dacă te deprinzi cu greul, e 
greu fără el. Treptat a deve-
nit aidoma reacțiilor chimi-
ce, activă, deseori imprevi-
zibilă, expresivă în nuanțe, 
atrăgătoare, dar și-a păstrat 
atomul de mister. E nevoie 
de o prioritizare riguroasă 
a lucrurilor, o gestiune în-
țeleaptă a timpului, de un 
umor optimist și o doză de 
atac de răbdare.

OPTIMISM. AMBIȚIE. 
PROGRES...

Am ales Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, pen-
tru că aici sunt cele mai ca-
litative studii din Republica 
Moldova, fiind cea mai pre-
stigioasă universitate din țară 
și una dintre cele mai bune 
instituții de învățământ su-
perior medical din Europa. 
Nu-mi imaginam să activez în 
alt domeniu, departe de casă 
și de cei dragi.

Viața de student la Medici-
nă este pe cât de grea, pe atât 
de interesantă. Dacă îți place 
ceea ce faci, treci peste toate 
obstacolele cu entuziasm și 
perseverență. Pot afirma cu 
certitudine că mediciniștii sunt 
cei mai talentați și mai sârguin-
cioși tineri!

Cea mai frumoasă expe-
riență trăită la Universitate 
a fost prima vizită la pacient. 
Până atunci îmi era frică și 
chiar nu-mi imaginam acest 
proces, iar odată ce am pă-
șit pragul salonului de spital 
m-am văzut cufundată în 
medicină, am căpătat o nouă 
motivație pentru a studia și a 
mă dezvolta continuu. Un rol 
semnificativ în dezvoltarea 
competențelor de comunica-
re cu pacientul o are Centrul 
Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală, unde avem 
ocazia să simulăm diverse 

cazuri clinice și să exersăm cu 
pacienții standardizați. Toto-
dată, aici beneficiem meto-
de noi de instruire medicală, 
învățăm pe simulatoare de 
fidelitate înaltă, care ne ajută 
să ne formăm deprinderi de 
lucru în echipă și de luare a 
deciziilor clinice. 

Îndemn tinerii să aleagă 
USMF „Nicolae Testemițanu”, 
deoarece aici sunt cele mai 
profesioniste cadre didactice, 
care implementează meto-
de moderne de predare, și 
cele mai performante săli de 
studiu și lucrări practice. Și, 
nu în ultimul rând, la USMF  
„Nicolae Testemiţanu” sunt 
cei mai străduitori şi compe-
tenţi studenţi, care urmează 
să devină medici şi farmacişti 
de excepţie!

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 1,  
specialitatea Medicină: Olga Clipii, anul III

ABILITATE. 
PERSEVERENȚĂ. 

EXCELENȚĂ...
Mereu am fost sigură că 

unicul domeniu în care mi-aș 
putea realiza toate ambițiile 
este stomatologia. Am ales 
USMF „Nicolae Testemița-
nu”, deoarece este unica uni-
versitate de medicină de la 
noi și deși am avut ocazia să 
învăț în altă țară - am rămas 
aici, cu gândul că voi obține 
tot ce-mi doresc acasă, ală-
turi de părinți.

De când am devenit 
student la USMF „Nicolae  
Testemiţanu” viaţa mea a 
prins alte culori. Am cunos-
cut oameni minunați, care 
pot îmbina perfect studiile și  

hobby-urile lor. Astfel am 
învățat că nu există „nu am 
timp”. Dacă vrei - le reușești 

pe toate, în plus obții o doză 
de bună-dispoziție și amintiri 
valoroase.

Universitatea noastră se 
deosebește mult de celelalte 
universități de la noi. Începând 
cu contingentul de studenți, 
pregătirea profesorilor și con-
dițiile oferite. De când învăț 
aici, am observat că Universi-
tatea este în continuă dezvol-
tare. Se investește mult, se 
elimină factorul uman în cazul 
examenelor - evoluează la toa-
te capitolele. Nu cred că USMF 
Nicolae Testemițanu cedează 
universităților de peste Prut, 
iar cu ajutorul studenților care 
vizitează și alte instituții de 
profil în cadrul schimbului de 
experiență putem implemen-

ta și aici idei noi, astfel contri-
buind cu toții la îmbunătățirea 
calității învățământului superi-
or medical.

Stomatologia este dome-
niul perfect pentru cei care 
sunt pasionați de medicină, 
au spirit de artist, au mâini di-
bace și multă răbdare. Nu-mi 
imaginez cariera mea în alt 
domeniu, cu siguranță. Viața 
de student la Stomatologie 
nu se deosebește prin mul-
te de cea a studentului de la 
alte facultăți de la Medicină. 
Mult timp pentru învățat, 
puțin pentru odihnă și somn, 
însă comunitatea studenților 
stomatologi este una specia-
lă. Mă bucur mult că fac par-
te din ea!

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 1, 
specialitatea Optometrie: 

Ecaterina Taran, anul I

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE: Galina Panus, anul III

FACULTATEA DE FARMACIE:
Valeria Grigoriev, anul V

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 2: Haig Manuel, anul III

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 1, specialitatea Medicină preventivă: Ion Scai, anul VI

 ATITUDINE. EXIGENȚĂ. 
PERFORMANȚĂ...
Despre USMF „Nicolae  

Testemițanu” din Republica 
Moldova am auzit de la un pri-
eten de familie, care este român 
și are prieteni care au absolvit 
aici Facultatea de Stomatologie.

Îmi place să văd aici mai 
multe culturi împreună. Din  
Israel vine modul acesta de 
viață mai relaxant. Ei se bucură 
mai mult de viață, gătesc îm-
preună… Noi, germanii, suntem 
diferiți - gătim de sine stătător, 
facem totul singuri… Aici poți 
vedea cum trăiesc alții și te des-
chizi. Te maturizezi, devii mai 
tolerant la diferite moduri de 
viață, îți îmbunătățești abilități-
le de comunicare și îți înnoiești 
prieteniile. Spre exemplu, de 
când am învățat limba româna 
mi-am făcut mulți prieteni ro-
mâni și în Germania.

Procesul de instruire este 
foarte bine structurat. De exem-
plu, între disciplinele studiate 
în anul I există interconexiune, 
astfel încât informația despre un 
anumit subiect se completează 
reciproc, ceea ce permite o mai 
bună asimilare a materialului 
didactic. Aici primesc studii de 
calitate!

În opinia mea, profesorii 
sunt foarte motivați. Relația 
student-profesor este mult mai 
apropiată decât în Germania, 
unde nu avem acest lux. Dacă 

ești dornic să studiezi, ei te vor 
ajuta. Profesorii sunt foarte 
deschiși - le poți adresa orice 
întrebare, iar ei încearcă să-și 
facă timp pentru toate, sunt 
foarte consacrați.

Eu locuiesc la cămin, unde 
există întotdeauna o fluctuație 
de oameni cu care interacțio-
nez. Încerc să merg de trei ori pe 
săptămână cu prietenii la Com-
plexul Sportiv Universitar, care 
se află în campusul studențesc. 
Uneori, sâmbăta și duminica ie-
șim în oraș, pentru că suntem, 
totuși, tineri. Pe lângă aceasta, 
avem parte de o varietate de 
programe culturale. Împreună  
cu prietenii mergem la teatru și 
la balet. Dar cea mai mare parte 
din timp o petrecem studiind. În 
general, viața universitară este 
foarte interesantă...

DEVOTAMENT. 
PROFESIONALISM. 

CALITATE...
Am optat pentru USMF 

„Nicolae Testemițanu” deoa-
rece aceasta este una dintre 
cele mai prestigioase universi-
tăți la nivel național și singura 
instituție de învățământ supe-
rior din țară, unde sunt instru-
iți viitori medici și farmaciști. 
Aici avem parte de profesori 
experimentați, dispunem de 
o bază tehnică modernă și 
de bogate resurse didactice 
direcționate spre crearea spe-
cialiștilor capabili să facă față 
provocărilor din sistemul de 
sănătate. Transparența și dis-
ciplina m-au motivat să aleg 
această Universitate.

Fiecare modul din cadrul 

procesului de instruire repre-
zintă o cale spre cunoaștere. 
De asemenea, o experiență 
utilă pentru noi,  studenții,  
constituie conferințele ști-
ințifice anuale și Congresul 
internațional MedEspera, 
care ne oferă ocazia de a di-
semina rezultatele propriilor 
cercetări, de a afla cele mai 
recente realizări medicale, de 
a participa la workshopuri și 
de a face schimb de experi-
ență cu tinerii cercetători din 
țară și din străinătate.

La USMF „Nicolae  
Testemițanu” ai șansa să obții 
rezultatul dorit. Nu poți deve-
ni bun dacă nu ai avut ocazia 
să înveți de la cei mai buni. 
Universitatea noastră îți oferă 
această oportunitate. Pe par-
cursul studiilor, mediciniștii au 
posibilitatea de a petrece ore-

le teoretice și practice în cele 
mai dotate săli de studii, labo-
ratoare performante, benefi-
ciază de o bibliotecă modernă, 
săli de calculatoare, programe 
interactive, care îi ajută să în-
sușească la maxim materialul 

necesar. Toți cei care pășesc 
pragul Universității își doresc 
să obțină rezultate remarcabi-
le – aici acest vis este realizat 
pe deplin.

 Viața de student la Medi-
cină este diversă. Diversitatea 
constă în îmbinarea utilului 
cu plăcutul. Odată ce îmbraci 
„halatul alb” devii un promo-
tor al valorilor medicinei, de-
vii responsabil, cu atitudine și 
perseverență. Nicio zi nu va 
mai fi una obișnuită, deoare-
ce pentru un student la USMF 
„Nicolae Testemițanu” fiecare 
zi este diferită, plină de noi 
cunoștințe, noi aptitudini și în-
cercări. Dificultatea, dar și re-
ușita se regăsesc în intenția de 
a fi cel mai bun. A fi student 
la Universitatea de Medicină 
te face să fii din start un învin-
gător.

PERSPECTIVĂ. 
ABNEGAȚIE. 
PRESTIGIU…

De mic copil am știut 
că medicina este pentru 
mine, iar Optometria am 
ales-o din mai multe mo-
tive, dar cel mai impor-
tant este faptul că înveți 
doar patru ani și poți con-
tribui la îmbunătățirea 
vederii oamenilor.

O experiență fru-
moasă trăită aici, la USMF 
„Nicolae Testemițanu”, a 
fost când pentru prima 
dată am privit ochiul unui 
pacient prin microscop. 
Am văzut atât de aproa-
pe ochiul uman și chiar 
am depistat un ulcer. 
Pot spune cu certitudine 
că din acel moment am 
rămas profund impresi-
onată de acest organ al 
văzului.

Viața de student 
este interesantă, dacă 
ești activ, sârguincios și 
depui efort pe parcursul 
semestrului. Profesorii 
sunt foarte buni și recep-
tivi și acesta este încă un 
motiv care mă face să vin 
cu plăcere la universitate. 

Dacă optezi pen-
tru specialitatea Opto-
metrie, alegi să faci o 
investiţie în viitor, deoa-
rece este un domeniu în 
continuă dezvoltare, iar 
țara noastră are nevoie 
de asemenea specialiști. 
Un optometrist știe totul 
de la A la Z despre oche-
lari și lentile, acest lucru 
facilitând procesul de di-
agnostic și de corecție a 
problemelor de vedere și, 
respectiv, de prescriere a 
ochelarilor potriviți pen-
tru pacient.

olga.clipii96@gmail.com

panus.galina@gmail.com

 leria.lv@gmail.com

haigo@gmx.net

 ionskai1993@mail.ru 

ecaterina@gmail.com

Faceţi cunoştinţă cu ambasadorii UsMF „nicolae testemiţanu”


