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

Ion ABABII, 
rector,
profesor universitar, 
dr. hab. med., 
academician 
al AŞM
 

Miracolul anoti mpului, cu cel mai 
bogat spectru de culori, încântă și prin 
frumuseţea sărbătorilor autumnale – 
aniversări, omagieri, alte evenimente 
social-culturale. Al 68-lea inel adaugă în 
tulpina sa biografi că IP Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae 
Testemiţanu”, una din cele mai presti gi-
oase insti tuţii de învăţământ superior din 
ţară și nu numai. Tradiţional orice sărbă-
toare este un bun prilej de evidenţiere a 
succeselor înregistrate. Putem afi rma cu 
certi tudine că, încadrată în procesul de  re-
formare a învăţământului superior medical 
și a sistemului de sănătate în ansamblu, 
Universitatea a ati ns dimensiunile unui 
centru modern de instruire, cercetare, cu-
rati v, cultural. 

Transpunerea în fapt a Strategiei de 

Dezvoltare, relaţiile strânse de colaborare 
cu insti tuţii similare de peste hotare, vizite-
le reciproce, schimburile frecvente de opinii 
și experienţă – toate duc în albia moderni-
zării procesului didacti c, chezășie sigură a 
formării cadrelor de medici și farmaciști i de 
înaltă probă profesională, care, de fapt, este 
și principala misiune a insti tuţiei noastre.

USMF a dat Republicii Moldova 
adevărate somităţi, fi guri proeminen-
te, personalităţi notorii, care consti tuie 
mândria neamului: academicienii Nicolae 
Testemiţanu, fraţii Nicolae și Vasile An-
esti adi, Gheorghe Paladi, Diomid Gher-
man, Gheorghe Ghidirim și alţii, care au 
lăsat brazde adânci pe ogorul medici-
nei, înscriindu-și numele în Patrimoniul 
Naţional. Sunt un exemplu elocvent de de-
votament și dăruire profesiei, Alma Mater, 

exemplu demn pentru ti nerele generaţii, 
care conti nuă cauza nobilă a înaintașilor, 
urmând consecvent calea căutărilor, mun-
cii asidue și perfecţiunii. 

Am ferma convingere că toţi angajaţii, 
ti neretul studios și în conti nuare vor depu-
ne toate eforturile pentru prosperarea și 
sporirea imaginii Universităţii.

Sti maţi colegi, dragi 
studenţi și rezidenţi,

Sunt onorat și încerc aleasa sati sfacţie 
de a vă adresa cele mai sincere și cordiale 
felicitări cu ocazia aniversării Universităţii, 
dorindu-vă multă sănătate, energie crea-
toare, mari realizări la studii și în acti vita-
tea de toate zilele.

EditorialEditorial

Zilele Universităţii

Fiecare nou an universitar presu-
pune un nou început… Pentru studenţii 
înmatriculaţi în anul I de studii la Insti tuţia 
Publică Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 1 sep-
tembrie 2013 a marcat începutul unei noi 
etape în viaţa lor. La IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” există o tradiţie frumoasă, 
care face prima zi la Universitate să fi e 
una festi vă şi cu adevărat memorabilă. 

La evenimentul din acest an, care s-a 
desfăşurat în Sala Palatului Naţional Nico-

lae Sulac, au fost prezenţi: Vladimir Hoti n-
eanu, preşedinte al Comisiei Protecţie 
Socială, Sănătate şi Familie, Mihail Cio-
canu, viceministru al sănătăţii, Octavian 
Grama, viceministru al sănătăţii, Valenti na 
Stratan, deputat în Parlamentul Republi-
cii Moldova, precum şi prorectori, decani, 
prodecani, profesori, alături de studenţi şi 
părinţi, rude şi prieteni.

Rectorul IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, profesorul universitar, aca-
demicianul Ion Ababii, a vorbit despre 

strategiile de dezvoltare ale Universităţii 
pentru următorii ani, menţionând că 
în prezent Universitatea oferă servicii 
educaţionale de calitate la nivelul celor 
din ţările europene. Despre aceasta ne 
vorbeşte şi deschiderea recentă a Centru-
lui Universitar de Simulare, care va imple-
menta în curriculum universitar şi postuni-
versitar metode moderne bazate pe simu-
lare în instruirea medicală.
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Alma Mater 

Patrimoniu al tradiţiilor medicale 
basarabene

Crearea unei alei, de-a lungul căreia să fie plasate 
busturile unor savanţi şi medici renumiţi, a devenit, în 
timp, mai mult decât o idee - a devenit o necesitate. Pe 
parcursul mai multor ani, aici, în spaţiul dintre Nistru 
şi Prut, s-au format frumoase tradiţii medicale, pe care 
cu atâta demnitate profesorii de la Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” le 
transmit, an de an, noilor generaţii. 

Aleea busturilor savanţilor şi medicilor iluştri, care 
va fi amplasată pe str. Nicolae Testemiţanu din capitală, 
într-o regiune în care sunt concentrate mai multe 
instituţii medicale, va contribui la promovarea acestor 
tradiţii şi în afara comunităţii medicale.

Iniţiativa de creare a Aleii aparţine lui Ion Ababii, 
rectorul IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesor uni-
versitar, dr. hab. med., academician al AŞM, care, prin 
insistenţa de care a dat dovadă, a făcut posibilă tre-
cerea acesteia de la faza de proiect la cea de implemen-
tare. Astfel, Aleea savanţilor şi medicilor iluştri urmează 
a fi deschisă în luna mai 2014.

Până în prezent, au fost selectate, prin concurs, 
concepţiile-schiţă ale primelor 20 de busturi care vor 
fi amplasate pe Alee. Potrivit deciziei membrilor juri-
ului (31 la număr), care s-au întrunit la 6 septembrie 
2013 în incinta IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, trei 
dintre cei nouă participanţi care s-au înscris în concurs 
au fost desemnaţi câştigători: Valerian Doicov – locul I, 
Ion Zderciuc – locul II, Ion Grecu – locul III. În cadrul 

aceleiaşi şedinţe, s-a discutat despre un şir de criterii 
de selecţie: proporţia bustului, parametrii fiziometrici 
ai capului şi umerilor, tipul de patinare, parametrii so-
clului.

Printre membrii juriului s-a numărat şi Andrei Us-
atîi, ministru al sănătăţii, care a salutat ideea creării 
Aleii şi a consemnat că aceasta va contribui la educarea 
viitoarelor generaţii.

Gheorghe Postică, viceministru al culturii, membru 
al juriului, a ţinut să precizeze că obiectivul pe care şi l-a 
propus Universitatea este unul cu totul special şi speră 
că sculpturile vor deveni adevărate opere de artă.    

Zilele Universităţii şi 
Conferinţa ştiinţifi că anuală 
a colaboratorilor şi studenţilor 
IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”

16 octombrie 2013
Şedinţa Senatului - Sala Senatului, ora 
14:30

17 octombrie 2013 
Şedinţe în secţii şi subsecţii - 8:30 
Expoziţii – 8:00 - 16:00 
Manifestări cultural-sportive - 14:30 

18 octombrie 2013 
Şedinţa în plen – 14:30 
Expoziţii – 14:00 – 16:00 
Manifestări cultural-sportive – 14:00

La teatru de Zilele 
Universităţii
Consiliul de Administraţie şi Comitetul Sindi-
cal al Colaboratorilor vă invită la spectacole:
16 octombrie 2013, ora 18:00
„Очень простая история”, 
Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”

18 octombrie 2013, ora 18:00
„Cherchez la femme”, Teatrul de Revistă 
„Ginta Latină”, 17 octombrie 2013, ora 18:00
„Căderea zeilor”, Teatrul de Revistă „Ginta 
Latină”

Pentru detalii apelaţi: 
022 205 154

Competiţii sportive
16 octombrie 2013
pentru studenţi şi rezidenţi: 
Joc dame - Catedra Educaţie fi zică, ora 
16:30. 
Tenis de masă (B, F) - Complexul sportiv, 
ora 17:30.
pentru salariaţi:
Tenis de masă (B, F) - Complexul sportiv, 
ora 18:00. 

Balul bobocilor
16 octombrie 2013
Night Club Faraon 
(bd. Moscovei, 19), ora 20:00. 

Dezvelirea basoreliefului 
Eugen Popuşoi
18 octombrie, ora 11:00
str. Bogdan Voievod, 2

Săptămâna Internaţională 
a Accesului Deschis
21-27 octombrie 2013 
Biblioteca Ştiinţifi că Medicală vă invită să 
participaţi la activităţile organizate în cadrul 
Săptămânii Internaţionale a Accesului De-
schis. Pentru mai multe informaţii, accesaţi 
http://library.usmf.md

Expoziţia Internaţională 
Specializată Infoinvent
19-22 noiembrie
Expoziţia va găzdui cele mai noi realizări 
inovaţionale ale cercetătorilor şi inventa-
torilor din Republica Moldova, România, 
Ucraina, Federaţia Rusă. Totodată, va fi  
organizată o conferinţă inovaţională cu par-
ticipare internaţională. 

Agenda evenimentelor
În încheierea discur-

sului său, Ion Ababii a fe-
licitat studenţii cu ocazia 
înmatriculării în anul I de 
studii, urându-le multă 
insistenţă şi dragoste de 
muncă în vederea ati ngerii 
scopului propus – de a de-
veni medici specialişti  de 
valoare.

Cu cuvinte de felicitare 
pentru proaspeţii studenţi 
au venit şi Vladimir Hoti ne-
anu, Mihail Ciocanu, Val-
enti na Stratan. Invitaţii de 
onoare au specifi cat actu-
alele posibilităţi şi facilităţi 
ale studenţilor în realizarea 
visului de a deveni medici 
sau farmacişti   şi au îndemnat ti nerii 
să devină cetăţeni destoinici ai Re-
publicii Moldova.  Invitaţii de ono-
are au felicitat călduros studenţii cu 
prilejul începutului vieţii de student 
la medicină, care pe langă faptul 
că este foarte interesantă, nu este 
deloc uşoară, dar necesită multă 
străduinţă şi uneori, chiar sacrifi cii. 

Cu un cuvânt de salut pentru 
studenţii a. I a venit şi Marcel Abraş, 
preşedintele Asociaţiei Studenţilor 
şi Rezidenţilor în Medicină, care a 
vorbit despre structura şi direcţiile 

de acti vitate ale Asociaţiei, cât şi de-
spre viaţa diversifi cată a studentului 
de la medicină.

Profesorii universitari şi medi-
cii renumiţi - Minodora Mazur şi 
Nicolae Caproş, au felicitat ti nerii 
studenţi cu începutul anului uni-
versitar de studii şi le-au înmânat, 
în mod simbolic, halatul alb şi 
bisturiul. Flacăra cunoşti nţelor a 
fost transmisă studenţilor a. I, cu 
mândrie, de către studenţii a. VI la 
medicină.

În cadrul festi vităţii, potri-
vit tradiţiei, a avut loc depune-

rea jurământului studentului la 
medicină. Plini de emoţie şi entu-
ziasm, studenţii au promis că vor 
depune toate eforturile pentru a 
deveni buni specialişti  în domeniu şi 
vor demonstra că sunt demni de a-şi 
face studiile la Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Mol-
dova. Cei mai emoţionaţi au fost 
părinţii, care s-au arătat mândri de 
alegerea copiilor lor.

Le urăm studenţilor mari suc-
cese şi cât mai multă perseverenţă!   

(Urmare din pag. 1)
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Insti tuţia Publică Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a 
conferit ti tlul onorifi c de Doctor Honoris Causa 
profesorilor Gabriel Gurman și Iurie Acalovschi 
pentru aportul deosebit în dezvoltarea serviciu-
lui de anesteziologie și reanimatologie din Repu-
blica Moldova. 

La prezenta solemnitate, ce a avut loc la 23 
septembrie 2013, au parti cipat: membri ai Sena-
tului, reprezentanţi ai Societăţii de Anesteziologie 
și Reanimatologie din Republica Moldova, șefi  de 
catedre și subdiviziuni, profesori, doctoranzi, re-
zidenţi, studenţi.

Festi vitatea a fost deschisă printr-o scurtă 
prezentare de către Ion Ababii, rectorul IP USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, a profesorilor emeriţi. 
Domnul rector a vorbit despre rădăcinile basara-
bene ale acestor personalităţi notorii, precum și 
despre acti vitatea lor în Republica Moldova, pe o 
perioadă de peste două decenii.

Serghei Șandru, șef catedră Anesteziolo-
gie și reanimatologie nr. 1 “V. Ghereg”, a men-
ţionat despre colaborarea fructuoasă dintre 
Gabriel Gurman și regretatul Valeriu Ghereg, 
care au pus împreună bazele anesteziologiei 
din ţară, iar în prezent se văd performanţele 
acestor eforturi. “Profesorul Gabriel Gurman, 
după părerea mea, este unul dintre cei mai 
mari autori-anesteziști  în limba română”, a 
mai adăugat Serghei Șandru. Totodată, dum-
nealui a adus mulţumiri Universităţii pentru 
posibilitatea de a organiza cursuri de aneste-
zie în Centrul Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală, inaugurat recent.

Victor Cojocaru, șef catedră  Anestezi-
ologie și reanimatologie nr. 2, a vorbit des-

pre aportul lui Iurie Acalovschi atât pentru Soci-
etatea anesteziști lor, cât și pentru întreaga ţară. 
Dumnealui a ţinut să sublinieze: “Profesorul Aca-
lovschi are o cheiţă fermecată la rezidenţi, me-
dici. Pentru ei toţi, el este o legendă vie”.

Gabriel Gurman s-a arătat mândru că are oca-
zia să dăscălească pe același tărâm pe care a fă-
cut-o și bunicul său cândva. În acest context, prof. 

Gurman a precizat: “Elevii pe care i-ai 
lăsat în urma ta sunt cei care rămân”.

Remarcând progresele înregis-
trate pe parcursul ti mpului în do-
meniul anesteziologiei, profesorul 
a menţionat: “Dacă în Universitate 
toate merg ca în anesteziologie și 
reanimatologie – aveţi cu ce să vă 
mândriţi, Domnule Rector”.

Iurie Acalovschi și-a exprimat 
grati tudinea pentru ti tlul onorifi c 
conferit: “Mă simt onorat și emoţi-
onat, pentru că acesta este cel mai 
important moment al carierei mele”. 
Cât despre calitatea instruirii în anes-
teziologie și reanimatologie, profe-
sorul a menţionat că aceasta a ati ns, 

într-un ti mp foarte scurt, standardele europene.
Dragostea pentru meserie, rădăcinile comune și 

o strânsă prietenie, sunt doar câteva dintre lucrurile 
care i-au adus  pe profesorii Gurman și Acalovschi 
împreună la Chișinău. Personalităţi notorii, cu auto-
ritate incontestabilă în Israel și România, binecunos-
cuţi și înalt apreciaţi în Moldova și în alte ţări – Gabri-
el Gurman și Iurie Acalovschi, sunt dispuși să susţină 
și să contribuie la realizarea și exti nderea planurilor 
de perspecti vă în domeniile instruirii,  schimbului de 
profesori, studenţi și rezidenţi,  cercetărilor comune 
și alte proiecte în domeniul anesteziei și terapiei in-
tensive.                                                                          

Joi, 10 octombrie 2013, IP 
Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie «Nicolae Teste-
miţanu» i-a conferit ti tlul Doctor 
Honoris Causa doamnei Ulrike 
Flach, secretar parlamentar de 
stat al Republicii Federale Ger-
mania. La eveniment au parti ci-
pat: administraţia Universităţii, 
profesori, studenţi, rezidenţi și 
delegaţia ofi cială de la Ministe-
rul Federal al Sănătăţii din Ger-
mania, printre care și Piter Pom-
pe, șef protocol, care a devenit 
un adevărat prieten al comuni-
tăţii universitare și medicale din 
Moldova. 

Rectorul, Ion Ababii, profesor universitar, dr. hab. med., acade-
mician al AȘM, a ţinut să mulţumească părţii germane pentru supor-
tul necondiţionat în privinţa remanierilor și reformelor din Republica 
Moldova, inclusiv în sistemul naţional de sănătate și învăţământul me-
dical superior. Ion Ababii a adus un șir de aprecieri pentru Ulrike Flach, 
care prin acti vitatea sa, la nivel naţional și internaţional, susţine stabi-
litatea și promovează relaţiile de colaborare ale Ministerului Sănătăţii 
din Republica Moldova cu Ministerul Federal al Sănătăţii din Germa-
nia, ale Universităţii cu insti tuţiile și centrele medicale germane.

La rândul său, secretarul german a ţinut să mulţumească adminis-
traţiei IP USMF “Nicolae Testemiţanu” pentru ospitalitate, și le-a vor-
bit studenţilor și profesorilor afl aţi în sală despre celulele embrionare 
stem, dar și despre iniţiati va legislati vă privind diagnosti cul la etapa 
de preimplantare a embrionilor, înaintată de către Domnia Sa înPar-
lamentul German și care a fost susţinută de majoritatea deputaţilor.

Valenti n Friptu, șef catedră Obstetrică și ginecologie, a mulţu-
mit doamnei Flach pentru informaţiile prezentate, a menţionat că 
Republica Moldova mai are mult de învăţat în acest domeniu de la 

partenerii europeni și s-a ară-
tat deschis pentru viitoarele 
colaborări  între partea mol-
dovenească și cea germană, 
inclusiv privind schimbul de 
experienţă între studenţii.

La fi nal, parti cipanţii au 
avut ocazia să-i pună întrebări 
doamnei Ulrike Flach, unde cei 
mai acti vi s-au dovedit a fi  stu-
denţii. Domnia Sa a rămas plă-
cut impresionată de germana 
perfectă pe care o posedă stu-
denţii de la medicină, cât și de 
interesul manifestat de acești a 
faţă de subiectul discutat.

În ajunul Zilei Independenţei Repu-
blicii Moldova, în data de 26 august a.c., 
în incinta Palatului Naţional a avut loc 
ceremonia de decernare a Premiului Na-
ţional 2013.

În cadrul festi vităţii au fost acordate 
zece premii celor mai remarcabile perso-
nalităţi din diverse domenii, cinci dintre 
care au fost conferite oamenilor de cul-
tură și artă, trei disti ncţii revenind pen-
tru performanţe în ști inţă, unul pentru 
rezultate deosebite în tehnologie și unul 
în sport. Premianţii au fost selectaţi de 

o Comisie specială, prin vot secret, la 19 
august 2013, iar Premiul Naţional a con-
sti tuit suma de 100 de mii de lei.

Unul dintre premiile, decernate pen-
tru performanţe în ști inţă, i-a revenit co-
lecti vului de autori al IP Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu”, în componenţa:  Ion Aba-
bii, prof. univ., dr. hab. med., academi-
cian  al AȘM,  Pavel Ciobanu, prof. univ., 
dr. hab. med., Viorel Nacu, prof. univ., 
dr. hab. med., Filip Gornea, prof. univ., 
dr. hab. med., Boris Topor, prof. univ., dr. 

hab. med. Premiul Naţional a fost conferit 
pentru studiul ști inţifi c “Transplantarea 
de ţesuturi și celule”. În premieră au fost 
elaborate tehnici operatorii de aplicare a 
transplantelor ti sulare morfoinducti ve în 
clinica de otorinolaringologie. 

Laureaţi ai Premiului Naţional 2013 
au devenit și colecti vul de autori - acad. 
Ion Toderaș, dr., prof. Andrei Munteanu, 
dr. hab. med., prof. Tudor Cozari, dr. hab. 
med., prof. Marin Usatâi, dr., Gheorghe 
Prini – pentru colecţia de lucrări ști inţifi -
ce „Diversitatea, protecţia și valorifi carea 

lumii animale”; Maria Goncearuc, dr. 
hab., Insti tutul de Geneti că, Fiziologie și 
Protecţie a Plantelor al AȘM, care a des-
coperit și a studiat pentru prima dată la 
Salvie sclarea un nou ti p de androsterili-
tate – pisti lloidia.

Lista laureaţilor Premiului Naţio-
nal a fost completată de acad. Gheor-
ghe Mustea, director arti sti c și dirijor 
al Orchestrei Simfonice a Companiei 
Teleradio Moldova, pictoriţa Eleonora 

Romanescu, arti stul Mihail Munteanu, ci-
neastul și regizorul Victor Bucătaru (post-
mortem), scriitorul Spiridon Vangheli, dr. 
hab. Nicolae Eremia, antrenorul principal 
al lotului naţional de box - Petru Caduc.

Premiile au fost înmânate de prim-
ministrul Iurie Leancă, care a venit cu cor-
diale felicitări pentru câști gători. 

În numele întregii comunităţi univer-
sitare, avem onoarea să  aducem since-
re urări de bine laureaţilor noștri și să le 
urăm performanţe în viitor.                   

Colecti vul de autori al 
       IP USMF “Nicolae Testemiţanu” 
                              - laureat al Premiului Naţional

Noi deţinători ai titlului onorifi c 
Doctor Honoris Causa a IP USMF “Nicolae Testemitanu”

Ulrike Flach, secretar 
parlamentar de stat al 

Republicii Federale Germania

Profesorii
Iurie Acalovschi și Gabriel Gurman
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Inovare în instruirea medicalã

CUSIM și calea spre acreditarea europeană

Instruirea medicală din Re-
publica Moldova a trecut la o 
nouă etapă de dezvoltare odată 
cu inaugurarea Centrului Uni-
versitar de Simulare în Instruirea 
Medicală (în conti nuare CUSIM), 
eveniment care a avut loc la 29 
august 2013. CUSIM este o sub-
diviziune a Insti tuţiei Publice 
Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie “Nicolae Teste-
miţanu”, care are drept misiune 
sporirea calităţii actului medical 
și creșterea siguranţei pacien-
tului prin implementarea meto-
delor moderne de educaţie și a 

practi cilor medicale bazate pe 
simulare. Acestea permit obţine-
rea competenţelor și abilităţilor 
medicale corecte, într-un cadru 
organizat, după un program bine 
structurat și contribuie, într-un 
fi nal, la reducerea erorilor și îm-
bunătăţirea calitati vă a asistenţei 
medicale prestate populaţiei.

La festi vitatea de deschide-
re a Centrului au parti cipat: Dirk 
Schuebel – ambasador al Uniunii 
Europene în Republica Moldova, 
Thomas Ilka – secretar de stat al 
Ministerului Federal al Sănătăţii 
din Germania, Iurie Leancă – 
prim-ministru al Republicii Mol-
dova, Andrei Usatî i – ministru al 
sănătăţii, reprezentaţi ai minis-

terelor de resort, parteneri din 
insti tuţiile similare de peste ho-
tare, reprezentanţi ai subdivizi-
unilor universitare și insti tuţiilor 
medicale din ţară.

Iniţiati va de creare a Centru-
lui vine ca răspuns la progresele 
înregistrate în domeniul instru-
irii medicale în insti tuţiile de 
învăţământ superior cu renume 
mondial din SUA, Canada, Isra-
el, Japonia, Germania, Franţa, 
Maria Britanie și alte ţări, unde 
noile tehnologii educaţionale 
aduc avantaje net superioare 
metodologiilor clasice în instrui-

rea medicală. În lume există deja 
peste 300 de centre de simulare, 
numărul acestora fi ind în creș-
tere conti nuă – tendinţă expli-
cabilă prin efi cacitatea înaltă a 
metodei, fapt demonstrat atât 
prin studii specializate, cât și prin 
practi ca de aproximati v două de-
cenii de existenţă a domeniului 
dat.

În Republica Moldova, in-
struirea medicală prin simulare 
este practi cată de mai bine de 
10 ani. În anul 2003, în cadrul 
Clinicii Universitare de Asistenţă 
Medicală Primară, a fost creat 
Centrul de Instruire și Testare a 
Deprinderilor Practi ce (CITDP), 
ca parte componentă a proiec-

tului dezvoltat prin parteneriatul 
Asociaţiei Americane Internaţio-
nale a Sănătăţii (AIHA), Univer-
sitatea de Medicină din Virginia 
de Est Norfolk/Portsmouth, SUA 
și USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Având ca scop principal instru-
irea studenţilor și medicilor de 
familie în domeniul medicinii 
interne, Centrul a implementat 
metoda pacientului standardi-
zat, devenind, în acest sens, una 
dintre primele insti tuţii de în-
văţământ medical superior din 
regiunea Europei de Est, care a 
implementat metoda respecti vă. 
Evoluţia educaţiei medicale la ni-
vel naţional conti nuă cu insti tu-
irea CUSIM, care prin absorbţia 
CITDP și prin dezvoltarea ulte-
rioară a metodei pacientului 
standardizat își pune ca scop să 
completeze lista domeniilor de 
instruiri medicale, acoperind 
marea lor majoritate.

CUSIM este fondat în depli-
nă corespundere cu Programul 
de dezvoltare a învăţământului 
medical și farmaceuti c din Repu-
blica Moldova pentru anii 2011-
2020,  cu suportul fi nanciar al 
Uniunii Europene, întru edifi ca-
rea și afi rmarea unui spaţiu eu-
ropean al cunoașterii și asigurării 
calităţii educaţiei și practi cii me-
dicale moderne.

Programul curricular ofe-
ră cursuri la toate nivelele de 
formare și educaţie conti nuă a 
specialiști lor din medicină și a 
paramedicilor, prin care se pot 
obţine: cunoști nţe fundamen-
tale și avansate de specialitate, 
abilităţi de comunicare cu paci-
entul, deprinderi practi ce me-
dicale și chirurgicale de bază, 
dexterităţi individuale de per-
formanţă, capacităţi de lucru și 
comunicare în echipă, abilităţi 
de „leadership”, cunoști nţe pri-
vind managementul resurselor și 
situaţiilor de criză.

Instruirea în CUSIM are loc 
atât în baza programelor curricu-
lare, cât și a cursurilor extra-cur-
riculare, în cadrul Departamen-
tului Instruire prin Simulare și a 
Departamentului Pacienţi Stan-
dardizaţi și Comunicare, fi ind sis-
temati zate în mai multe module:
· Programe Instruiri preclinice;
· Programe Manopere medicale 
și tehnici chirurgicale de bază;
· Programe Medicina internă;
· Programe Pacient standardizat 
și comunicare;
· Programe Chirurgie;
· Programe Anesteziologie și rea-
nimatologie;
· Programe Urgenţe medicale;
· Programe Mamă și copil;
· Programe Endoscopie;
· Programe Imagisti că.

Benefi ciari ai CUSIM sunt: 
studenţi medici, rezidenţi și se-
cundari clinici, medici la etapa 
educaţiei medicale conti nue, 
cercetători ști inţifi ci, asistenţi 
medicali, felceri, moașe, precum 
și specialiști  antrenaţi în acor-
darea asistenţei medicale de 
urgenţă la etapa prespital – pa-
ramedici, angajaţi ai Serviciului 
Protecţiei Civile și Situaţiilor Ex-
cepţionale, membri ai echipelor 
de descarcerare, colaboratori ai 
poliţiei, militari, lucrători ai ser-
viciilor cu desti naţie specială și 
de pază, pompieri, însoţitori de 

transport public (terestru, acva-
ti c și aerian), conducători auto 
ș.a.

Practi ca internaţională de-
monstrează că metodele de 
instruire virtuale și prin simu-
lare sunt indispensabile pentru 
procesul de instruire în dome-
niul medicinii. Simularea are 
un rol esenţial în dezvoltarea 
cunoști nţelor și a competenţelor 
profesionale, fi ind cea mai efi ci-
entă și inofensivă modalitate de 
dezvoltare a abilităţilor practi ce. 
Simularea este procesul de pro-
iectare a modelului unui sistem 
real, pentru a putea prognoza și 
studia modul de funcţionare a 
acestuia în diferite condiţii.

Cu siguranţă, CUSIM optea-
ză să devină unul din cele mai 
performante centre de simulare 
în regiunea Europei de Est, după 
oferta multi plă în domeniul in-
struirii medicale și complexitatea 
echipamentului didacti co-ști inţi-
fi c.
Adresa:  str. 31 august 1989, 137 A, 
MD-2012, Chișinău, 
Republica Moldova
Tel.: 022 205-695
Fax: 022 205-626
E-mail: cusim@usmf.md
Web: www.cusim.md

Andrei ROMANCENCO, 
director CUSIM

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
SIMULARE-N INSTRUIRE – SIGURANŢĂ-N ACŢIUNI !

Fiind curioși să afl ăm des-
pre realizările Centrului Uni-
versitar de Simulare în Instru-
irea Medicală, dar și despre 
felul în care decurg lucrurile 
aici, la o lună de la deschide-
rea ofi cială, am discutat cu 
Andrei Romancenco, director 
CUSIM.  

Domnule Romancenco, presupunem că instruirea în CUSIM nu este posibilă fără 
a avea instructori bine pregăti ţi. Aţi iniţiat sau aţi planifi cat pentru viitorul apropiat 
instruirea cadrelor profesoral-didacti ce, cu scopul obţinerii cunoști nţelor și formării 
abilităţilor de lucru cu simulatoarele de ulti mă generaţie?

-  Acest deziderat este unul din cele mai primordiale. Instruirea cadrelor a înce-
put odată cu iniţierea proiectului Centrului Universitar de Simulare în Instruire Me-
dicală, încă din 2010. Primii pași au fost – vizitarea de către reprezentanţii grupului 
de iniţiati vă a centrelor de simulare de peste hotare și parti ciparea la conferinţe te-
mati ce în SUA, Israel, Anglia, Polonia, Germania, Norvegia, Austria, România, Franţa, 
Rusia etc., unde au avut posibilitatea nu doar să acumuleze experienţă în domeniu, 
dar și să benefi cieze de diverse instruiri. O altă etapă de pregăti re a cadrelor didacti ce 
și tehnico-inginerești  ale Centrului a început pas cu pas, odată cu procesul de dotare. 
Mai mult ca atât, în fi ecare contract de achiziţionare a simulatoarelor este sti pulat 
procesul de instruire a reprezentanţilor benefi ciarului, adică a personalului tehnic și 
didacti c. La moment suntem în plin proces de formare a instructorilor, instruiri care 
se desfășoară atât în ţară (cu invitarea specialiști lor de peste hotare), cât și în afara 
ţării.

Care este capacitatea Centrului? Câte persoane vor fi  instruite zilnic în cadrul 
CUSIM?

- Teoretic, Centrul poate instrui aproximativ 100-120 persoane pe zi. Însă, 

luând în consideraţie faptul că încă nu activăm în plin volum, capacitatea de fac-
to variază mult. Concretizări în acest sens vor fi elocvente doar după 1-2 ani de 
activitate.

Dispune Centrul  de personal califi cat capabil să presteze servicii educaţionale 
uti lizând simulatoare de ulti mă generaţie (tehnica și uti lajele din dotare)?

- Dispunem de personal califi cat, îndeosebi pentru componenta de sisteme bio-
medicale și informaţionale, însă pentru a asigura procesul educaţional la capacitate 
maximă sunt necesare mai multe cadre didacti ce. În prezent, lucrăm la acest capitol, 
după cum am menţionat anterior, prin instruiri și formare a personalului.

De la ce an de studii vor putea benefi cia studenţii de noile tehnici și metode de 
instruire prin simulare?

- În concordanţă cu Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2011-2020 și  a Regulamentului 
CUSIM este prevăzut ca noile metode de instruire virtuală și prin simulare să fi e in-
troduse în programele curriculare ale disciplinelor fundamentale, începând cu anul 
întâi de studii.

Cât de entuziasmaţi sunt studenţii/rezidenţii/medicii de formele și metodele mo-
derne de instruire medicală oferite de Centrul de Simulare?
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Proiectul TEMPUS “Programe de 
Masterat în Sănătate Publică și Servicii 
Sociale” a fost implementat la Insti tuţia 
Publică Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
începând cu anul 2010, în cadrul celui 
de-al IV-lea Program, apelul 3. 

Proiectul a avut un buget total de 
690.044,98 euro, iar consorţiumul aces-
tuia a fost format din nouă insti tuţii, 
atât din ţările Uniunii Europene, cât și 
din ţări terţe. În calitate de coordonator 
al proiectului a parti cipat Universitatea 
Cumbria din Marea Britanie, iar în cali-
tate de benefi ciari:  IP Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” și Universitatea de Stat 
din Moldova, Universitatea Babeș Bolyai 
(România), Kungliga Tekniska Högskolan 
(Suedia), Universitatea de Stat de Medi-
cină și Universitatea de Stat din Yerevan 
(Armenia), Universitatea de Stat din Tbi-
lisi (Georgia).

Scopul Proiectului a fost de a elabora 
programe de masterat în sănătate publică și 
servicii sociale conform standardelor și prin-
cipiilor European Credit Transfer and Accu-
mulati on System (ECTS) și a procesului de la 
Bologna – în Moldova, Armenia și Georgia.

Pentru etapa fi nală a Proiectului au 
fost preconizate 2 acti vităţi ști inţifi co-
practi ce cu parti cipare internaţională. La 
16-20 septembrie 2013, Universitatea de 
Stat din Moldova a organizat un Atelier de 
lucru Înţelegerea și aplicarea cercetării în 
practi că, cu scopul de a ajuta studenţii să 
înţeleagă conceptele și practi ca cercetă-
rii. În perioada 23-25 septembrie 2013, 
în incinta Insti tuţiei Publice Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” s-a desfășurat Conferinţa in-
ternaţională Programe de masterat în să-
nătatea publică și serviciile sociale: viziu-
ne internaţională și implementare locală. 

La deschiderea Conferinţei, Ion Aba-
bii, rectorul Universităţii, a mulţumit pen-
tru prezenţă oaspeţilor de la Universitatea 
de Stat din Moldova și de la insti tuţiile de 
învăţământ superior din Marea Britanie, 
România, Suedia, Georgia și Armenia. “As-
tăzi, în Universitate, au fost implementate 
sau sunt în curs de implementare - 6 pro-
iecte TEMPUS, care au drept scop forti fi -

carea capacităţilor Universităţii noastre și 
care acoperă diferite segmente importan-
te de acti vitate” a precizat rectorul.

Potrivit ministrului sănătăţii, Andrei 
Usatî i, obiecti vele Programului se în-
scriu  în cele pe care le conţine Politi ca 
Naţională de Sănătate a Republicii Mol-
dova (2007-2021), în care sănătatea pu-
blică reprezintă un domeniu deosebit de 
important. “Acest Proiect poate să asigu-
re numărul necesar de specialiști  pentru 
a conti nua reformele din domeniul să-
nătăţii iniţiate în ţara noastră”, a menţio-
nat ministrul. Ministrul a ţinut să mulţu-
mească Uniunii Europene pentru suportul 
acordat Republicii Moldova în domeniile 
prioritare ale sănătăţii.

Valenti na Buliga, ministru al muncii, 
protecţiei sociale și familiei,  a felicitat, în 
numele Ministerului, cele 6 universităţi 
benefi ciare ale Proiectului. “De fi ecare 
dată când pășesc în această Universitate 
îmi amintesc de decizia luată în 1977, de a 
deveni medic-farmacist”, a menţionat mi-
nistrul, iar dat fi ind domeniul prezent de 
acti vitate, Domnia Sa a ţinut să evidenţieze 
cât de apropiate sunt cele două domenii: al 
sănătăţii și cel social. Ministrul a vorbit des-
pre parteneriatul dezvoltat cu Facultatea de 
Sociologie și Asistenţă Socială de la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, care are drept 
scop formarea calitati vă a specialiști lor care 

urmează să acti veze în domeniul social.
Dianne Mardell, manager de proiect, 

a menţionat că este mulţumită și mândră 
de succesele înregistrate de insti tuţiile 
benefi ciare, și s-a arătat interesată de fe-
lul în care o viziune internaţională urmea-
ză a fi  implementată la nivel local.

Acest proiect este de o importanţă 
majoră pentru IP USMF „Nicolae Teste-

miţanu”, întrucât implementarea acestuia 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii învă-
ţământului în domeniul sănătăţii publice 
prin introducerea unor noi discipline, si-
milare celor din ţările UE și prin ajusta-
rea curriculum-ului în sănătate publică la 
cerinţele europene. Acestea s-au realizat 
prin intermediul mobilităţii academice a 
profesorilor între insti tuţiile partenere din 
ţările UE (Marea Britanie, Suedia și Româ-
nia), care au avut loc pe durata implemen-
tării Proiectului.

Pe parcursul Proiectului au fost orga-
nizate mai multe conferinţe, în cadrul că-
rora au fost desfășurate ședinţe de lucru 
cu reprezentanţii insti tuţiilor partenere 
din ţările terţe, care au prezentat necesi-
tăţile privind noile discipline care urmea-
ză a fi  incluse în curriculum, domeniile pe 
care să fi e axate mobilităţile academice 
ale profesorilor, cerinţele privind regula-
mentele și legislaţia în domeniul sănătă-
ţii publice și serviciilor sociale, precum și 
alte necesităţi din aceste două sisteme.

În rezultatul Proiectului, la IP USMF 
“Nicolae Testemiţanu” și  Universitatea 
de Stat din Moldova, au fost elaborate 
și implementate noi programe de studii 
postuniversitare în masterat/rezidenţiat, 
în domeniile  sănătate publică și servicii 
sociale. Programele au fost elaborate în 
cadrul consorţiului Proiectului, în confor-
mitate cu baza legală și normati vă a RM 
și ajustate la standardele educaţionale 
europene.

Finalizarea Proiectului TEMPUS 
“Programe de Masterat în Sănătate Publică și Servicii Sociale”

În primele zile ale lunii septembrie, 
specialiști i în endoscopie au benefi ciat 
de un curs practi c privind uti lizarea teh-
nologiilor avansate în domeniu, la care 
au parti cipat specialiști  de peste hotare.  

Workshop-ul explorator Tehnologii 
avansate în endoscopie s-a desfășurat în 
incinta Insti tuţiei Publice Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu”, și a fost deschis de pre-
ședintele de onoare al conferinţei - Ion 
Ababii, rector IP USMF ”Nicolae Teste-
miţanu”,  profesor universitar, dr. hab. 
med., academician al AȘM. Domnia Sa 
a îndemnat audienţa să benefi cieze din 
plin de posibilităţile de instruire pe care 
le oferă acest workshop, dar și de alte ac-
ti vităţi organizate în Universitate.

La eveniment a fost prezent și Andrei 
Usatî i, ministru al sănătăţii, care a vorbit 
despre actualitatea acestei conferinţe, 
menţionând că, în prezent, sistemul de 
sănătate din Republica Moldova se afl ă 
într-un proces de consolidare tehnologi-
că și informaţională. Potrivit ministrului 
sănătăţii, implementarea tehnologiilor 
endoscopice a devenit o necesitate im-
perioasă. “Este important a sincroniza 
instruirea personalului care va mani-
pula echipamentele performante”, a 
mai menţionat ministrul. Andrei Usatî i 
a ţinut să salute deschiderea Centrului 
Universitar de Simulare în Instruirea Me-
dicală, care a avut loc recent, și care de 

asemenea reprezintă un pas important 
în instruirea endoscopică.

Despre importanţa implementării 
tehnologiilor avansate în endoscopie a 
vorbit și Gheorghe Ghidirim, șef catedră 
Chirurgie nr. 1 “N. Anesti adi”, profesor 
universitar, dr. hab. med.,  academician 
al AȘM, care alături de Anatol Ghereg 
(prezent la eveniment) a contribuit la 
fondarea unei ramuri noi în medicina din 
Republica Moldova – chirurgia endosco-
pică.

Helmut Neumann, profesor la Uni-
versitatea Erlangen-Nuremberg din Ger-
mania, dr. med, a prezentat actualităţile 
din domeniul supravegherii endoscopice 
în tratamentul maladiilor infl amatorii și a 
formaţiunilor polipoide ale colonului.

Alexandr Smirnov, dr. med., și Ruslan 
Lukianciuk, specialiști  de la Dispensarul 
Oncologic Regional din Sankt Petersburg, 
Rusia, au vorbit despre justi fi carea mor-
fologică și metodele endoscopice de tra-
tament pentru neoplaziile epiteliale ale 
colonului.

Parti cipanţii la workshop, specialiști  
din ţară și din străinătate, au efectuat un 
schimb de experienţă în domeniul endo-
scopiei și au avut posibilitatea să teste-
ze o serie de echipamente endoscopice 
performante.

Conferinţa a fost organizată de com-
paniile Global Biomarketi ng Group-Mol-
dova și Pentax Medical, în colaborare cu 
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”.         

Tehnologii avansate în endoscopie

-  Toate categoriile de benefi ciari sunt foarte entuziasmaţi, altf el nici nu ar putea 
fi , deoarece așa fel de metode de instruire au doar ecouri și efecte poziti ve atunci 
când este vorba despre formare și educaţie medicală conti nuă. În plus, suntem în pro-
ces de elaborare a programelor și ofertelor pentru paramedici, reprezentanţii cărora 
deja  vin cu propuneri concrete și solicitări.

CUSIM este considerat un centru unic în regiune, iar după dotarea cu simulatoare 
de fi delitate înaltă - pare să întreacă multe alte centre de acest fel din Europa, credeţi 
că acest fapt poate atrage studenţii străini?

- Sunt sigur că inaugurarea CUSIM va aduce după sine creșterea cererii din partea 
solicitanţilor din străinătate. Mai mult ca atât, introducerea metodelor moderne de 
studii în programul curricular universitar, prin punerea în funcţiune a Centrului de 
Simulare – accelerează pașii de acreditare europeană a Universităţii noastre, ceea ce 
în mod sigur va atrage mai mulţi studenţi din alte state.   

Consideraţi că CUSIM va aduce performanţe în formarea medicilor și în educaţia 
conti nuă a acestora? Care va fi  impactul asupra prestării serviciilor medicale popula-
ţiei?

-  CUSIM își propune să contribuie la sporirea siguranţei actului medical  și la 
creșterea siguranţei pacientului, implementând metode moderne de educaţie și prac-
ti că medicală bazate pe simulare, care permit obţinerea competenţelor și abilităţilor 
medicale corecte. Metodele moderne de instruire prin simulare vor diminua erorile 
medicale și riscurile asupra pacienţilor, și vor îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale 
prestate. Sperăm ca acest scop să-l realizăm împreună cu întreaga comunitate univer-
sitară și medicală din ţară pentru benefi ciul sănătăţii tuturor.

Vă mulţumim și vă dorim succese în ati ngerea obiecti velor propuse!                 
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Cooperare internaþionalã

La 28-29 august 2013, secretarul de 
stat al Ministerului Federal al Sănătăţii 
din Germania, Thomas Ilka, a vizitat IP 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.  De-
legaţia din Germania a mai fost repre-
zentată de Ortwin Shulte, director al 
Departamentului Programe Europa de 
Est, și Peter Pompe, șef protocol.

Thomas Ilka, deţinătorul ti tlului 
onorifi c Doctor Honoris Causa al IP 
USMF “Nicolae Testemiţanu”, a ţinut o 
prelegere cu privire la găsirea de soluţii 
europene pentru sistemele de sănăta-
te. În discursul său, Ilka a vorbit despre 
necesitatea de a îmbina cerinţele co-
munitare în domeniul sănătăţii cu cele 
înaintate de fi ecare stat membru al Uni-
unii Europene. Domnia Sa a prezentat și 
cele două modele de sisteme naţiona-
le de sănătate uti lizate în UE: modelul 
Bismarck (Germania, Franţa, Austria) 
și modelul Beveridge (Marea Britanie, 
Scandinavia), ţările membre având oca-
zia să aleagă unul din aceste modele sau 

să vină cu noi propuneri. Ofi cialul ger-
man a mai menţionat că pentru Uniunea 
Europeană este important ca politi ca de 
sănătate să fi e una armonizată și să co-
respundă așteptărilor cetăţenilor state-
lor membre ale UE.

Secretarul de stat a parti cipat și la 
inaugurarea Centrului Universitar de Si-
mulare în Instruirea Medicală (CUSIM), 

care a avut loc la 
29 august. Între-
bat, în cadrul unui 
interviu acordat 
Ziarului Adevărul, 
cu care centru 
din Germania am 
putea compara 
CUSIM, acesta a 
răspuns: „Dacă-i 
întrebaţi pe medi-
cii din Germania 
sau din alte ţări 
membre ale UE, 

veţi constata că centrele de pregăti re din 
statele respecti ve nu sunt cu nimic mai 
bune decât cel deschis acum în Moldo-
va. În Germania avem un centru similar 
la Lübeck.” În același interviu, Thomas 
Ilka a vorbit despre impresiile pe care i 
le-a lăsat sistemul de sănătate de la noi 
din ţară: „Atât Guvernul, cât și societatea 
civilă manifestă un interes sporit pentru 
dezvoltarea sistemului de sănătate. Un 
bun exemplu este Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medicală, care de-
monstrează ambiţia Universităţii de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ 
și a Ministerului Sănătăţii de a pregăti  
medici tot mai califi caţi”.       

La început de an academic, IP Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată de 
oaspeţi de la Universitatea Lituaniană 
pentru Ști inţe ale Sănătăţii din Kaunas. 

În perioada 16-19 septembrie 2013, 
delegaţia reprezentată de Zilvinas Padaiga, 
decan relaţii internaţionale, Alvidas Sar-
lauskas, vice-decan relaţii internaţionale, 
Rita Guidaityte, șef Asociaţia Rezidenţilor, 
a avut drept scop determinarea obiecti -
velor de colaborare în vederea dezvoltării 
unor proiecte comune în domeniul instrui-
rii medicale între cele două insti tuţii.

La întrevederile cu reprezentanţii 
Universităţii, oaspeţii din Lituania au îm-
părtășit din experienţa lor în înfi inţarea 
Spitalului Universitar din Kaunas, care, 
spre deosebire de celelalte ţări post-so-
vieti ce, include toate clinicile universi-
tare de profi l (34 la număr), divizate, la 
rândul lor, în catedre. Membrii delegaţiei 
lituaniene au avut misiunea de a evalua 
potenţialul IP USMF “Nicolae Testemiţa-
nu” privind crearea unui spital universitar 
modern, pe care Universitatea intenţio-
nează să-l fondeze în viitor, după modelul 
celui din Kaunas.

Ulterior, în perioada 30 septembrie-3 

octombrie, Universitatea a fost vizitată de 
Tamelis Algimantas, decan al Facultăţii de 
Medicină de la Universitatea din Lituania. 
Oaspetele s-a afl at la IP USMF “Nicolae 
Testemiţanu” cu scopul de a desfășura mi-

siunea de experti zare în cadrul Programu-
lui TAIEX al Comunităţii Europene.

În urma unui șir de vizite în subdivizi-
uni și întrevederi cu reprezentanţi ai Uni-
versităţii, expertul misiunii TAIEX, Tamelis 
Algimantas, a prezentat un raport cu reco-
mandări pentru IP USMF  ”Nicolae Teste-
miţanu” privind instruirea clinică și dezvol-
tarea abilităţilor practi ce ale studenţilor, 
precum și elaborarea cadrului legal naţio-
nal cu privire la insti tuirea și funcţionarea 
spitalului universitar.

În ceea ce privește crearea spitalului 
universitar, Tamelis Algimantas a menţio-
nat că o atenţie deosebită trebuie acorda-
tă cadrului normati v și structurii spitalului. 
Spitalul nu ar trebui să fi e mare ca dimen-
siuni, important este să fi e bine organizat.

Deschiderea unui spital universitar al 
IP USMF “Nicolae Testemiţanu” va contri-
bui la efi cienti zarea procesului de instruire 
a medicilor și prestarea serviciilor medica-
le de calitate populaţiei. 

 

Thomas Ilka în vizită la 
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”

În perioada 10-14 septembrie 2013, 
IP Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a fost 
gazda unei delegaţiei de la Universi-
tatea de Medicină şi Farmacie „Victor 
Babeş”, Timişoara, România. 

Delegaţia a fost reprezentată de 
Marius Raica, rectorul UMF “Victor 
Babeş”, profesor universitar, Cîmpean 
Anca Maria, conferenţiar universitar, 
Suciu Cristi an, şef lucrări, Gaje Nela Puşa, 
asistent universitar, Ceauşu Raluca, asis-

tent universitar – Disciplina Histologie şi 
citologie UMF “Victor Babeş”.

Oaspeţii din România împreună cu 
membrii Catedrei Histologie, citologie 
şi embriologie de la IP USMF “Nicolae 
Testemiţanu” au conlucrat în cadrul Proi-
ectului bilateral “Implementarea şi rafi -
narea diagnosti cului molecular al canc-
erului mamar în practi ca oncologică”.

În cadrul unei întrevederi, s-a dis-

cutat despre perspecti vele de colabo-
rare dintre cele două universităţi, privind 
evaluarea internaţională. În acest con-
text, Marius Raica, rectorul UMF „Vic-
tor Babeş”, a prezentat câteva aspecte 
cu privire la raportul de evaluare din 
aprilie 2013, realizat în cadrul Programu-
lui de Evaluare Insti tuţională, un serviciu 
independent oferit comunităţii aca-
demice internaţionale de către Asociaţia 
Universităţilor Europene (European Uni-
versity Associati on, EUA).  Domnia Sa a 

vorbit despre experienţa Universităţii 
privitor la procesul de evaluare. „Rezul-
tatele – să ne judece posteritatea, dacă 
au fost bune sau rele. Important e să fi e 
aplicabile”, a menţionat Marius Raica.

Evaluarea la UMF „Victor Babeş” a 
fost realizată în contextul unui program 
naţional, la care au parti cipat 50 de 
universităţi din România, primele con-
form criteriilor de performanţă.

Insti tuţia Publică Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” a fost vizitată, în perioa-
da 29 septembrie–1 octombrie 2013, de 
profesorul universitar Dietz  Andreas, di-
rector al Clinicii ORL Chirurgia capului și 
gâtului, de la Spitalul Universitar din or. 
Leipzig, Germania.

În una din zile, profesorul Dietz An-
dreas a ţinut un curs pentru studenţi și 
rezidenţi (Otorinolaringologie) cu ti tlul 
“Implant cohlear”, în care a prezentat 
funcţionalitatea acestei noi metode. Par-
ti cipanţii au avut posibilitatea să adreseze 
întrebări referitor la specifi cul transplan-
tului cohlear și să afl e care sunt etapele 

premergătoare transplantului. Profesorul 
le-a vorbit despre pregăti rea preopera-
torie a pacienţilor pentru transplant, în 
special a copiilor, etapele postoperatorii 
și rolul chirurgului în aceste procese.

Pe parcursul vizitei, oaspetele din 
Germania a vizitat Clinica Universitară 
de Asistenţă Medicală Primară, Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Me-
dicală, Clinica ORL, Centrul de audiologie 
și protezare auditi vă, și a avut întrevederi 
cu reprezentanţi ai subdiviziunilor Uni-
versităţii. În acest context, au fost stabili-
te obiecti ve de colaborare între cele două 
insti tuţii, în vederea dezvoltării unor pro-
iecte comune în domeniul instruirii medi-
cale superioare. 

Delegaţie din Timişoara

Oaspeţi din LituaniaOaspeţi din Lituania

Schimb de experienţă în domeniul 
otorinolaringologiei
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E-mail personalizat 
@usmf.md 

Fie că ne dorim sau nu, Internetul a devenit indispensa-
bil pentru acti vitatea noastră de zi cu zi.  Vrem să fi m întot-
deauna informaţi, să comunicăm cât mai efi cient și să fi m 
parte a anumitor comunităţi – lucruri pe care mediul online 
le oferă din plin.

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” s-a arătat întotdeauna deschisă spre 
implementarea unor noi tehnologii și spre uti lizarea, în pro-
cesele de acti vitate, a celor mai performante  instrumente 
online. 

Unul dintre cele mai comode și mai simple în uti lizare 
este contul de e-mail, devenit în ti mp, un simbol al comu-
nicării online și un prim-element care demonstrează apar-
tenenţa insti tuţională. IP Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” oferă posibilitatea 
salariaţilor săi de a avea un cont de e-mail de ti pul prenume.
nume@usmf.md, recomandabil de a fi  uti lizat pentru comu-
nicarea în mediul educaţional.  

Astf el, în perioada 1 septembrie-31 octombrie, se vor 
derula cursuri de instruire privind uti lizarea contului de e-
mail personalizat, astf el încât fi ecare salariat să poată be-
nefi cia de toate oportunităţile pe care le oferă acesta. Uti -
lizarea contului de e-mail va confi rma faptul că faceţi par-
te din marea comunitate medicală universitară și va oferi 
posibilitatea să folosiţi toate instrumentele Google (Drive, 
Calendar ș.a.). 

De ce să uti lizăm conturile de e-mail de ti p @usmf.md?
- Pentru a ne identi fi ca ca parte a unei mari comunităţi 

universitare medicale;
- comunicarea insti tuţională  se va realiza exclusiv prin 

intermediul adreselor de e-mail de ti pul prenume.nume@
usmf.md (responsabil Serviciul Comunicare și relaţii publi-
ce); 

- pentru a contribui la promovarea imaginii Universită-
ţii;

- există posibilitatea (la solicitarea salariatului) de a pri-
mi noti fi cări pe e-mail despre tansferul salariului pe card;

- pentru că dorim să comunicăm efi cient și sigur!
 

REFORMAREA învăţământului superior medical prin 
implementarea tehnologiilor informaţionale educaţionale 
moderne este o cerinţă indispensabilă care presu-
pune uti lizarea efi cientă a unui spectru larg de resurse 
informaţionale, asigurând condiţii opti me de uti lizare 
a acestora şi un nivel sporit al culturii informaţionale a 
subiecţilor implicaţi în procesul educaţional. Aceste sar-
cini îi revin Universităţii noastre şi pot fi  realizate cu succes 
doar asigurând un grad înalt de informati zare a acti vităţilor 
desfăşurate în insti tuţie. Obiecti vele majore sti pulate în 
Strategia de dezvoltare a USMF “Nicolae Testemiţanu” 
(2011-2020) şi Strategia de Informati zare (aa. 2012-2015) 
au început a fi  realizate cu paşi rapizi în acest an.

Un nou portal informaţional universitar 

www.usmf.md!

Unul dintre aceste obiecti ve l-a reprezentat şi crearea 
portalului informaţional universitar  www.usmf.md, care 
a fost lansat în această vară.   IP Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” devine 
prima insti tuţie de învăţământ superior din ţară care 
implementează acest concept inovator, care va asigura 
transparenţa informaţiei şi diseminarea acesteia într-un 
mod operati v şi efi cient. Astf el, noul portal permite ca fi e-
care subdiviziune universitară să dispună de un site pro-
priu, pe care îl va putea administra de sine stătător. 

Portalul a fost creat prin efortul comun al tuturor 
subdiviziunilor universitare. Noul portal universitar a 
fost realizat tehnic de Serviciul Tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, care asigură funcţionalitatea acestuia 
şi plasarea informaţiei, la etapa iniţială. Fiecare catedră/
subdiviziune a prezentat informaţia solicitată pentru 
completarea propriului site, iar responsabilitatea pentru 
colectarea materialelor i-a revenit Serviciului Comunicare 
şi relaţii publice, care pe lângă aceasta, a redactat ver-
siunea română a informaţiilor. Totodată, Serviciul Comu-

nicare și relaţii publice este responsabil pentru actualiza-
rea secţiunilor Noutăţi, Evenimente, Galerie foto şi moni-
torizarea întregului conţinut care apare pe portal. Merită 
a fi  menţionat aportul Departamentului Relaţii Externe și 
Integrare Europeană în verifi carea informaţiilor în limbile 
rusă, engleză, franceză.

Portalul universitar este disponibil acum în limba 
română şi engleză, iar ulterior acesta va putea fi  accesat 
şi în limbile franceză şi rusă. Pe lângă o vizibilitate mai 
mare în mediul online, noul portal va asigura apropierea 
de consumatorii ţintă (studenţi, rezidenţi şi alţi membri 
ai comunităţii medicale naţionale și internaţionale), deo-
arece aici se vor regăsi informaţii uti le şi actualizate sis-
temati c. Totodată, reprezentanţii subdiviziunilor univer-
sitare benefi ciază de  instruiri cu privire la administrarea 
site-ului propriu.

Avantajele noului portal informaţional:
- excluderea situaţiilor de blocaj a întregului sistem în 

caz de accesare simultană masivă a unui modul din sistem;
- facilităţi de accesare a informaţiei de diferite nivele 

conform ti pului de uti lizator; 
- integrarea portalului cu alte sisteme și module ex-

istente;
- fi ecare subdiviziune are posibilitatea de a plasa 

conţinutul de sine stătător;
- monitorizarea centralizată a informaţiilor plasate de 

subdiviziuni, care va asigura controlul calităţii conţinutului 
portalului;

- posibilitatea de accesare a portalului de pe calcula-
tor, laptop, iPad, iPhone etc.;

- crearea conturilor pentru uti lizatori etc.

Portalul informaţional universitar va fi  dezvoltat în-
conti nuu, pentru a-l face cât mai atracti v şi mai simplu în 
uti lizare. Încurajăm comunitatea universitară să fi e cât mai 
recepti vă și deschisă spre inovare!

 

Sistemul Informaţional 
de Management Universitar

Crearea portalului informaţional universitar nu 
reprezintă singura realizare a Universităţii în ceea ce 
priveşte procesele de tehnologizare.

Implementarea Modulului Admitere reprezintă un 
adevărat succes, dat fi ind faptul că datorită acestuia va fi  
efi cienti zat procesul de înscriere a candidaţilor la concurs, 
inclusiv prin selectarea şi înmatricularea automati zată a 
acestora. Acest Modul a fost deja testat cu brio în perioada 
de admitere a acestui an. 

Modulul Resurse umane a fost realizat şi se afl ă în 
perioada de testare şi ajustare la necesităţile proceselor 
de angajare şi evidenţă a personalului universitar.  Pe lângă 
alte facilităţi, acest Modul va permite aplicarea online la 
posturi vacante, precum şi gesti onarea dosarului electron-
ic al salariaţilor. 

Modulul Comunicare este un modul desti nat pen-
tru managementul electronic al documentelor în interi-
orul Universităţii. Acesta va asigura respectarea procedurii 
proceselor şi coerenţa fl uxurilor de lucru, va monitoriza 
circulaţia documentelor pe întreg parcursul, va păstra isto-
ricul pentru fi ecare document intrat în sistem şi va asigura 
stocarea şi arhivarea acestora. La prima etapă, şefi i de 
subdiviziuni vor fi  instruiţi în privinţa uti lizării sistemului 
(demersurile de achiziţii), iar ulterior şi ceilalţi salariaţi 
ai universităţii vor benefi cia de cursuri privind uti lizarea 
cererilor de ti p resurse umane.  

În prezent sunt în proces de realizare modulele Di-
dacti c și Social,  rati ngul de efi cienţă a cadrelor didacti ce 
precum şi conceptul de învăţământ la distanţă. Toate 
aceste acţiuni vin să îmbunătăţească calitatea procesului 
de studiu. 

Totodată, facem un apel către toţi membrii comunităţii 
universitare să fi e mai deschişi la informati zarea procese-
lor desfășurate, pentru că doar unindu-ne eforturile putem 
ati nge obiecti vele propuse.

Rezultate în implementarea Strategiei 
de Informatizare

Informatizare
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În premieră pentru Republica Moldova, la 27 septembrie 2013, în scuarul 
Academiei de Ști inţe a Moldovei s-a desfășurat „Noaptea Cercetătorilor 2013” - 
un eveniment care a avut drept scop promovarea ști inţei în societate. 

Pentru Noaptea Cercetătorilor, organizatorii au pregăti t un program amplu de 
acti vităţi de  promovare a ști inţei și de prezentare a celor mai noi realizări în do-
meniu: expoziţii de echipamente ști inţifi ce, experimente și ateliere practi ce. Insti -
tuţia Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 
a parti cipat în calitate de partener la organizarea acestui eveniment și a prezentat 
un stand informaţional cu performanţele ști inţifi ce ale comunităţii medicale uni-
versitare.    

În mesajul de salut adresat parti cipanţilor la eveniment, Igor Corman, preșe-
dinte al Parlamentului Republicii Moldova  a menţionat că acest proiect este un pas 
important spre integrarea comunităţii ști inţifi ce din Republica Moldova în cea din 
Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului a ţinut să sublinieze că fără cerce-
tare și inovare nu poate să existe o ţară modernă, o ţară civilizată, iar  începând cu 
această zi, și capitala noastră, Chișinău, va parti cipa la construcţia hărţii ști inţifi ce 
europene. 

Prezentă la eveniment, Tati ana Potî ng, viceprim-ministru, a menţionat că “Rit-
mul dezvoltării economice și socio-umane a oricărui stat și inclusiv al Republicii 
Moldova depinde foarte mult de capacitatea de previziune a cercetătorilor, fi indcă 
baza progresului ști inţifi c o consti tuie cunoașterea și inovarea conti nuă».

Noaptea Cercetătorilor este organizată de Academia de Ști inţe a Moldovei, 
Centrul Proiecte Internaţionale și Agenţia de Logisti că “Age Quod Agis” cu parti ci-
parea insti tuţiilor de cercetare și a celor de învăţământ superior. Proiectul este sus-
ţinut din fonduri europene - pentru acti vităţile celui de-al șaptelea Program Cadru 
al Comunităţii Europene pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Evenimentul se desfășoară în fi ecare an, în cca 24 de state membre ale Uniunii 
Europene, în a patra zi de vineri din luna septembrie. Numărul de orașe parti cipante 
a crescut de la 92 în a. 2006, la peste 350 de orașe în acest an.                                        

În perioada 10–13 septem-
brie curent s-au desfășurat Zi-
lele Sănătăţii la Moldexpo, unul 
din cele mai importante eve-
nimente expoziţionale în do-
meniul sănătăţii publice, care a 
inclus ediţia a 19-a a Expoziţiei 

Internaţionale Specializate de 
echipamente medicale, prepa-
rate farmaceuti ce și stomatolo-
gie MoldMEDIZIN&MoldDENT. 
La expoziţie au parti cipat 72 de 
reprezentanţi din Belarus, Chi-

na, Germania, România, Rusia, 
Ucraina și Republica Moldova.

Zilele Sănătăţii s-au desfășurat 

în formatul a patru zile temati ce: 
Pentru copiii noștri, Sănătatea fe-
meii, Alimentarea sănătoasă și 
Medicina alternati vă și sportul. 
Nu a lipsit nici comparti mentul de 
promovare a modului sănătos de 
viaţă, vizitatorii benefi ciind de o 

serie de investi gaţii specializate și 
consultaţii medicale.

La ceremonia de deschidere 
Andrei Usatî i, ministru al sănătăţii, 
a subliniat importanţa deose-
bită a expoziţiei, care prezintă 

oportunităţi unice pentru schim-
bul de informaţii și facilitează con-
tactele între producătorii și specia-

liști i din domeniu, pentru prezen-
tarea de noi produse și servicii. Pe 
lângă componenta expoziţională, 
MoldMEDIZIN&MoldDENT a in-
clus și un program de conferinţe, 
congrese și seminare, la care au 
parti cipat cu interesante comuni-
cări și profesori de la IP USMF ,,Ni-
colae Testemiţanu”.

Biblioteca Ști inţifi că Medicală 
a expus materialele publicate în ul-
ti mul an la Centrul editorial-poligra-
fi c ,,Medicina”. Secţia Inovare, mar-
keti ng și transfer tehnologic a pre-
zentat un stand informaţional, în 
care au fost incluse cele mai recen-
te și valoroase realizări ști inţifi ce:

– Elaborarea preparatelor 
medicamentoase noi:

,,Imuhepti n”, ,,Imupurin”, 
,,Raviset”, ,,Difetur”, ,,Regesan”, 
,,Doresan”, ,,Dovisan” etc. Ca-
tedra Farmacologie și farmaco-
logie clinică – prof. V. Ghicavîi, 
V. Gavriluţa, E. Stratu;

,,Izofural” – remediu nou an-
ti bacterian – Laboratorul ști inţifi c 
Boli intraspitalicești  al Catedrei 
Epidemiologie – prof. V. Prisacari, 
Sv. Buraciov, V. Ţapcov;

,,Enoxil”, ,,Medicas – E” – Ca-
tedra Farmacologie și farmacie cli-
nică – prof. V. Gonciar;

,,Neamon-hepa”, Sirop de pă-
ducel – un nou remediu anti hiper-
tensiv”. Centrul Ști inţifi c Medica-
mentul – prof. V. Valica, I. Casian, 
A. Casian,  M. Toderaș, S. Parii;

–    Ciclul de brevete: Dispo-
ziti v, metode noi de diagnosti c și 
tratament în otorinolaringologie 
(Laboratorul ști inţifi c și Catedra 
Otorinolaringologie – I. Ababii, M. 
Maniuc, P. Ababii, A. Gagauz, S. Pa-
rii, A. Chiaburu);

– Dispoziti v și metode de tra-
tament al cataractei senile (Cate-
dra Oft almologie – I. Jeru);

– Ciclul de brevete: Celulele 
stem în medicina regenerati vă 
(Laboratorul ști inţifi c Ingine-
rie ti sulară și culturi celulare – 
(I. Ababii, V. Nacu, S. Samson, 

V. Burlacu, T. Revencu, E. Mocan, 
E. Zota);

– Procedeu de prognoza-
re în oncologie (Laboratorul 
ști inţifi c Geneti că Medicală – 
V. Popescu);

– Ciclul de brevete: Metode 
de pronosti care în gastroentero-
logie (Laboratorul ști inţifi c Gastro-
enterologie și Catedra Medicină 
internă nr. 4 – V. Dumbrava, N. Ta-
ran, Iu. Lupasco, S. Maev);

– Metode de tratament în 
stomatologie (Catedra Stoma-
tologie terapeuti că – D. Uncuţa, 
Catedra Propeudeuti că stoma-
tologică și implantologie denta-

ră "Pavel Godoroja” – (I. Spinei, 
A. Spinei);

– Metode de diagnosti c și 
tratament a pancreati telor acute 
la copii (Departamentul Pediatrie, 
Catedra Diagnosti c de laborator 
– (L. Cerempei, V. Gudumac, L. 
Griţco, O. Schiţco);

–        Metodă de determinare 
a capacităţii albuminei ischemic 
modifi cate de legare a cobaltului 
(Laboratorul ști inţifi c Biochimie 
–  (O. Tagadiuc, V. Gudumac);

– Semnifi caţia modernă al 
imunoreabilitării și principiilor de 

imunoterapie (Clasifi care contem-
porană a remediilor imunoterape-
uti ce propusă de către autorii E. 
Berezovscaia, L. Andrieș, D. Barbă, 
Laboratorul ști inţifi c Alergologie și 
imunologie, Catedra Medicină in-
ternă nr. 6);

– Rezultatele studiului clinic în 
tratamentul multi modal al uroliti -
azei complicate (poster prezentat 
de E. Ceban, doctor habilitat în 
medicină, conferenţiar universitar, 
Catedra Urologie și Nefrologie chi-
rurgicală).

Expoziţia, devenită un eveni-
ment tradiţional pentru Republi-
ca Moldova, a fost organizată cu 

susţinerea Ministerului Sănătăţii. 
Pentru specialiști i din domeniul 
medical, aceasta reprezintă o sursă 
esenţială de informare cu privire la 
cele mai recente realizări în dome-
niul medicinii. Cu siguranţă, abor-
darea integrată a diverselor aspec-
te ale ocroti rii sănătăţii va contribui 
la realizarea celui mai important 
scop al sectorului – impulsionarea 
modernizării tehnice și tehnologice 
a sistemului de ocroti re a sănătăţii 
pentru a asigura perfecţionarea 
calităţii serviciilor medicale acorda-
te populaţiei. 

Zilele Sănătăţii la MOLDEXPO

Noaptea cercetătorilor  

Săptămâna Internaţională a Acce-
sului Deschis  este un eveniment care se 
desfășoară anual la nivel global. În anul 
curent, Săptămâna Accesului Deschis se 
desfășoară în perioada 21-27 octombrie 
cu genericul „Accesul Deschis: Redefi -
nirea impactului”. Cu această ocazie, 
Biblioteca Ști inţifi că Medicală (BȘM) va 
desfășura un program amplu de acti vi-
tăţi, cu scop de informare și promovare a 
Accesului Deschis la informaţie, desti nat 
comunităţii ști inţifi ce medicale din ţară.

Accesul Deschis este una dintre cele 
mai progresiste mișcări ale cercetătorilor, 

având ca obiecti v principal promovarea 
ideii accesului liber la informaţia ști inţifi -
că. Accesul Deschis este accesul on-line, 
gratuit, imediat  la textul integral al publi-
caţiilor ști inţifi ce pentru oricine, oricând 
și oriunde, în toată reţeaua globală. 

Biblioteca Ști inţifi că Medicală vă în-
deamnă la cooperare pentru a promova și 
a parti cipa în iniţiati va Accesului Deschis 
și vă invită la acti vităţile organizate în ca-
drul Săptămânii Accesului Deschis! 

Pentru mai multe informaţii, 
urmăriţi-ne zilnic pe site-ul BȘM: 
htt p://library.usmf.md. 

Accesul Deschis: 
                Redefi nirea impactului

www.biomedcentral.com
www.bioline.org.br
www.doaj.org
www.freebooks4doctors.com
www.freemedicaljournals.com
www.ghdonline.org
htt p://highwire.stanford.edu/lists/devecon.dtl
www.jstage.jst.go.jp

www.nap.edu
www.openj-gate.com
www.openjournals.net
www.plos.org
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc  
www.scielo.org
www.who.int

Resurse informaţionale medicale 
 în Acces Deschis

Cercetare
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Lucrările primei ediţii a Conferinţei 
Internaţionale Ști inţifi co-Practi ce Româ-
na ca limbă străină/nematernă în con-
textul didacti cii moderne s-au desfășurat 
în perioada 13-14 septembrie 2013, în 
incinta IP Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. 
Evenimentul a fost organizat de secţia 
Pregăti re preuniversitară a IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, în colaborare cu 
Revista “Limba Română”, Casa Limbii 
Române „Nichita Stănescu”, Universita-
tea de Stat din Moldova și Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Orientarea de ansamblu a progra-
mului Conferinţei a vizat două direcţii, 
refl ectate corespunzător în două secţiuni: 
Limba  română ca limbă străină în contex-
tul didacti cii moderne și Limba română: 
perspecti ve ale dialogului intercultural, 
care au fost abordate în 40 de ti tluri de 
comunicări.

Conferinţa a întrunit specialiști  din 
domeniu atât din ţară, cât și de peste ho-
tare, printre care și personalităţi notorii: 
Mina-Maria Rusu, dr., conf. univ., inspec-
tor general de la Ministerul Educaţiei Na-
ţionale (România), Elena Platon, dr., conf. 
univ., director al Insti tutului Limbii Româ-
ne ca Limbă Europeană al Universităţii 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, 
alături de Alexandra Gherasim, dr., conf. 
univ., Universitatea de Stat din Moldo-
va,  și Alexandra Barbăneagră, dr., conf. 
univ., prorector Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, și Liuba Petrenco, 
dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”.

Pe lângă sesiunile ști inţifi ce din cadrul 
Conferinţei, oaspeţii străini au avut parte 
și de un program cultural, care a inclus 

vizitarea obiecti vului turisti c devenit em-
blemati c pentru spaţiul nostru cultural 
- Complexul arheologic-muzeal Orheiul 
Vechi.

Deschiderea ofi cială a Conferinţei s-a 
desfășurat într-un cadru solemn. Rectorul 
IP USMF “Nicolae Testemiţanu” Ion Aba-
bii, prof. univ., dr. hab. med., academician 
AȘM, a felicitat asistenţa cu ocazia aces-
tui eveniment și a mulţumit oaspeţilor 
pentru recepti vitatea de care au dat do-
vadă, parti cipând la acest eveniment de 
o valoare socio-culturală incontestabilă. 
Domnul rector a subliniat contribuţia sec-
ţiei Pregăti re preuniversitară, condusă de 
Veaceslav Gonciar, prof. univ., dr. hab., la 
instruirea în limba română a studenţilor 
străini de la IP USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” și a adus mulţumiri profesoarelor 
Didina Ceoban, Viorica Costi n, Nina Cojo-
caru, Svetlana Căzănescu și Doina Corob-
cean pentru dedicare.

Ana Bantoș, președinte al Comitetu-
lui Ști inţifi c, USM, cercetător ști inţifi c la 
Insti tutul de Istorie și Teorie Literară „G. 
Călinescu”, Academia Română, a accentu-
at valenţele primordiale ale limbii române 
în contextul geopoliti c de astăzi, remar-
când că profesorii de limba română sunt 
veritabili promotori ai culturii naţionale.

Despre cele trei valenţe primordiale 
ale evenimentului - ști inţifi c, profesional 
și socio-cultural - a relatat Liliana Nicola-
escu-Onofrei, viceministru al Educaţiei, 
care a informat despre coparti ciparea Mi-
nisterului Educaţiei al RM în ameliorarea 
calităţii predării limbii române în școli prin 
intermediul Strategiei Educaţia-2020.

Din partea Ministerului Educaţiei 
Naţionale (România) a luat cuvântul Mi-
na-Maria Rusu, inspector general, care a 
menţionat rolul esenţial pe care îl prezin-

tă schimbul de experienţă profesională 
dintre universităţi și insti tutele de cerce-
tare, afl ate în același spaţiu cultural-ling-
visti c – cel al limbii române.

Acti vităţile ști inţifi ce au debutat cu 
o ședinţă plenară. În prima comunicare 
Confi rmarea/demolarea unor mituri di-
dacti ce legate de limba română ca limbă 
străină (RLS), prezentată de Elena Pla-
ton, au fost relevate principalele mituri 
vehiculate în didacti ca românei ca limbă 
străină, fi ind evidenţiate controverse ale 
problemei în cauză.

Relatarea Aspectele de neologizare a 
limbajului medical, prezentată de Eugenia 
Mincu, dr., conf. univ., șef Catedra Limba 
română și terminologie medicală, IP Uni-
versitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, a oferit o imagine 
de ansamblu asupra parcursului de mo-
dernizare a unor termeni medicali.

Mina-Maria Rusu a realizat o exami-
nare exhausti vă și esenţial criti că a două 
orientări contrapuse din punct de vedere 
teoreti c, relevate în discursul Despre iden-
ti tatea lingvisti că vs identi tatea culturală.

Ședinţa plenară a fi nalizat cu alocu-
ţiunea Alexandrei Barbăneagră Educa-
ţia lingvisti că a studenţilor alolingvi prin 
abordări experienţiale.

Prezentările în secţiuni s-au axat pe 
multi ple laturi ale didacti cii moderne 
a  limbii române ca limbă străină (RLS), 

urmărind diverși vectori de abordare te-
oreti co-practi că. A fost pus în discuţie și 
un subiect extrem de interesant: educaţia 
interculturală prin prisma RLS.

Atelierul Evaluarea competenţei de 
exprimare orală în limba română, dirijat 
de Elena Platon, a fost organizat într-o 
manieră atracti vă și diversifi cată. Parti -
cipanţii au fost supuși unor provocări cu 
mize teoreti co-practi ce, ce au contribuit 
la facilitarea comprehensiunii metodelor 
de evaluare a competenţelor de exprima-
re orală în limba română.

La fi nele Conferinţei, au fost înmâ-
nate certi fi catele de parti cipare de către 
Veaceslav Gonciar, șef secţie Pregăti re 
preuniversitară, graţie căruia evenimen-
tul s-a desfășurat la un nivel organizatoric 
ireproșabil. 

 Parti cipanţii la această manifestare 
ști inţifică au rămas impresionaţi de con-
ţinutul rapoartelor, accesibilitatea și ori-
ginalitatea expunerii materialului și de 
schimbul larg de opinii dintre specialiști i 
în domeniu.

Sperăm că acest eveniment se va 
transforma într-o frumoasă tradiţie, care 
se va înscrie în seria manifestărilor ști inţi-
fi ce de rezonanţă, al căror start a fost dat 
de IP Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.   

Veaceslav GONCIAR,
șef secţie 

Pregătire preuniversitară      

For internaţional dedicat 
limbii române

Alma Mater

Printre fi gurile emblem-
ati ce ale medicinii autohtone 
se înscrie doamna Zinaida 
Anesti adi, profesor uni-
versitar, doctor habilitat în 
medicină, șef al Catedrei En-
docrinologie a IP Universitatea 
de Stat de Medicină și Farma-
cie ,,Nicolae Testemiţanu”. În-
treaga sa viaţa  și-a consacrat-
o realizării unui scop nobil, 
care îi este crez și vocaţie – 
sănătatea oamenilor.

S-a născut la 1 septembrie 1938, o zi simbolică, 
când se deschid ușile școlilor, se consemnează Ziua 
cunoști nţelor. Descinde dintr-o familie de ţărani 
gospodari din comuna Sărătenii Vechi, judeţul Orhei. 
Tot ce a realizat pe tărâmul medicinii se datorează mun-
cii intelectuale tenace încă din școală, insti tut, apoi în 
acti vitatea coti diană clinică, didacti că și ști inţifi că. De 
remarcat faptul că este una dintre primele reprezen-
tante ale meleagului nostru cu ti tlu de doctor habilitat 
în medicină; renumit savant, deschizător de orizonturi în 
endocrinologie. În cele mai difi cile cazuri clinice a îndep-
linit și îndeplinește rolul de expert, consultant, contri-
buind la stabilirea corectă a diagnosti cului și a tratamen-
tului diverselor afecţiuni. Împărtășește cu generozitate 
cunoști nţele ample și experienţa vastă colegilor și disci-
polilor. Fiind cea care a organizat în premieră și a imple-
mentat la noi terapia gușei difuze cu iod radioacti v, a ob-
servat că în primele două săptămâni după administrarea 

acestui tratament apare pericolul dezvoltării crizei ti re-
otoxice, iar ulterior a hipoti roidei. Timp de opt ani a fost 
șef al Secţiei de Endocrinologie a SCR. În 1972 a format 
Societatea Republicană a Endocrinologilor, care unanim 
a ales-o președinte. Domnia Sa devine endocrinologul 
principal al Ministerului Sănătăţii. Și-a dat concursul la 
elaborarea Programului Naţional de eradicare a mala-
diilor iododefi citare ale glandei ti roide. Este membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Endocrinologilor și Diabetolo-
gilor, membru al Academiei din New-York.

36 de ani i-a dedicat acti vităţii didacti ce, conducând 
cu iscusinţă Catedra Endocrinologie a USMF ,,Nicolae 
Testemiţanu”, fondată de dumneaei în 1977, care a fost 
una din primele în insti tutele de medicină în fosta Uni-
une Sovieti că. În acti vitatea de instruire profesorul Zi-
naida Anesti adi s-a impus printr-o ţinută academică de 
excepţie, manifestându-se prin prelegeri inteligente ca 
un pedagog cu har. Circa 20 de mii de studenţi și  rezidenţi 
i-au audiat cu interes cursurile de endocrinologie și au 
devenit medici de înaltă califi care.

Rodul muncii îndelungate s-a refl ectat în peste 180 
de lucrări ști inţifi ce, inclusiv 2 manuale. Sub îndrumarea 
nemijlocită a Domniei Sale au fost susţinute 20 teze de 
doctor și 3 de doctor habilitat în medicină. Profesorul Zi-
naida Anesti adi a întreprins un studiu complex în scopul 
determinării parti cularităţilor diagnosti ce și de trata-
ment în stadiile iniţiale ale diabetului zaharat, aprecierii 
remisiunii procesului patologic, determinării algoritmu-
lui de tratament.

Investi gaţiile complexe multi anuale în diabetologie 
i-au permis să fondeze o direcţie ști inţifi că nouă privind 

patomorfoza de vârstă a diabetului, în baza căreia s-au 
creat posibilităţi noi de rezolvare a problemelor practi ce. 
De un deosebit interes se bucură manualul scris și editat 
în limba engleză de  dumneaei, inti tulat ,,Endocrinology”.

Mai mulţi ani îndeplinește funcţia de președinte al 
Consiliului Ști inţifi c Specializat Medicina Internă.

Onest ne-a reprezentat ţara cu interesante 
comunicări ști inţifi ce la numeroase congrese și conferinţe 
internaţionale, desfășurate la Paris, Budapesta, Brux-
elles, Istanbul, Ierusalim, Glasgow, București .

În toate cele obţinute a avut sprijinul permanent 
al soţului, disti nsul academician Vasile Anesti adi. Fiind 
alături la bucurii și greutăţi, împreună culeg rodul îm-
plinirilor înscrise în cartea succeselor.

Pentru merite deosebite i s-a conferit ti tlul onorifi c 
“Om emerit”, medalia “Nicolae Testemiţanu”.

Mult sti mata doamnă profesoară Zinaida Anes-
ti adi s-a afi rmat ca o personalitate cu calităţi disti ncte 
din toate punctele de vedere: competenţă, moralitate, 
modestie, omenie, verticalitate și demnitate.

Cu prilejul jubileului în numele colecti vului pro-
fesoral-didacti c și ti neretului studios al Universităţii 
cu o deosebită sati sfacţie îi exprimăm senti mente de 
admiraţie, grati tudine și recunoști nţă pentru tot ce a re-
alizat în ti mpul acti vităţii fructuoase, pentru devotamen-
tul neclinti t faţă de profesie și de Alma Mater.

Ion ABABII,
rector, profesor universitar,

dr. hab. med., academician al AȘM 

Medic, pedagog, savant de ţinută excepţională
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Inaugurarea unei noi  aule universitare 

Aula universitară „Victor Gheţeul”, 
dotată cu utilaje moderne – microfoane, 
sistem de sonorizare, proiector, întruneș-
te toate cerinţele necesare pentru desfă-
șurarea procesului de instruire medicală 
la un nivel cât mai înalt.

La inaugurarea sălii au participat: 
Andrei Usatîi, ministru al Sănătăţii, Ion 
Ababii, rectorul IP Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie “Nicolae Tes-
temiţanu”, Olga Cerneţchi, prorector 
pentru asigurarea calităţii și integrării în 

învăţământ, Ștefan Gaţcan, director al 
Institutului Mamei și Copilului, cadre di-
dactice, studenţi, rezidenţi, medici și alţi 
reprezentanţi ai comunităţii medicale.

Ministrul sănătăţii Andrei Usatîi a re-
marcat faptul că aula este primul edificiu 
care corespunde standardelor europene 
pentru educaţie și asigură condiţii exce-
lente pentru procesul de predare.

 Potrivit prof. Ion Ababii, rectorul IP 
USMF “Nicolae Testemiţanu”, aula a fost 
amenajată conform celor mai moderne 

cerinţe. „Aici se vor desfășura și conferin-
ţe naţionale și internaţionale în domeniul 
obstetricii și ginecologiei, pediatriei și chi-
rurgiei pediatrice”, a menţionat domnul 
rector.

Pentru reparaţia și amenajarea men-
ţionatei aule au fost cheltuiţi circa 4 mln. 
de lei, jumătate din această sumă fiind 
acordată de Ministerul Sănătăţii al Repu-
blicii Moldova, iar cealaltă parte prove-
nind din fondul extrabugetar al IP USMF 
“Nicolae Testemiţanu”.                              

Instituţia Publică Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” are o nouă aulă universita-
ră. Aceasta a fost inaugurată la 2 septem-

brie 2013, în incinta Institutului Mamei și 
Copilului și a fost numită în cinstea mare-
lui profesor și specialist în pediatrie Victor 
Gheţeul.

Spre fi nele verii a avut loc 
un eveniment mult așteptat 
de ti nerele familii de salariaţi 
ai IP Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nico-
lae Testemiţanu”, Ministerului 
Sănătăţii, insti tuţiilor medicale, 
precum și de alţi cetăţeni ai mu-
nicipiului Chișinău – inaugurarea 
festi vă a primelor 8 blocuri ale 
Complexului rezidenţial-locati v 
,,Nicolae Testemiţanu”, construit 
de compania ,,Dansicons”. Prin-
tre ofi cialii prezenţi la eveniment 
au fost și Vlad Filat, ex-prim-mi-
nistru, liderul Parti dului Liberal 
Democrat din Moldova, Dorin 
Chirtoacă, primarul municipiului 
Chișinău, Andrei Usatî i, ministru 

al sănătăţii, Mihai Moldovanu, 
director al Direcţiei Sănătate a 
Consiliului Municipal Chișinău, 
Eremia Priseajniuc, consilier 
în domeniul ocroti rii sănătăţii 
și dezvoltării sociale, Ion Aba-
bii, rectorul IP USMF ,,Nicolae 
Testemiţanu”, echipa companiei 
,,Dansicons”, viitorii locatari și 
alţi oaspeţi.

După cum a menţionat aca-
demicianul Ion Ababii, asigura-
rea cu spaţiu locati v a angajaţilor 
reprezintă unul dintre obiecti -
vele principale în strategia de 
dezvoltare a Universităţii. A fost 
înalt apreciată ati tudinea bine-
voitoare a statului în crearea 
unor asemenea parteneriate, 

care pe lângă crearea condiţiilor 
de trai, contribuie și la  dezvol-
tarea infrastructurii Universităţii.

Vlad Filat a menţionat că 
proiectul acestui complex face 

parte dintr-
un parteneriat 
reușit, care se 
soldează cu rea-
lizări importante, 
și le-a dorit  viaţă 
bună și fericire 
locatarilor în noi-
le lor case. Recto-
rul Ion Ababii, de 
asemenea, a feli-
citat benefi ciarii 
de locuinţe, sub-
liniind că inau-
gurarea primelor 
blocuri locati ve 
ale Complexului 
rezidenţial are o 
semnifi caţie ma-
joră în crearea 
condiţiilor de trai 

pentru 970 de familii, dintre care 
mai mult de 40 la sută sunt lu-
crători medicali. Totodată, Dom-
nia Sa, în numele colecti vului 
universitar, a exprimat cuvinte 
cordiale de mulţumire și pro-
fundă recunoști nţă Guvernului 
Republicii Moldova, Ministerului 
Sănătăţii și Primăriei Municipiu-
lui Chișinău.

Valenti n Brașovschi, director 
executi v al companiei ,,Dansi-
cons”, și-a aminti t că ,,acum doi 
ani când a început realizarea 
proiectului, acest teren era vi-
ran, dar cu eforturile insistente 
ale constructorilor s-a reușit de a 
înălţa blocuri de toată admiraţia. 
Astăzi vedem rezultatele – am 
îndeplinit ce ne-am propus”.

În prezent, se întreprind 
măsuri efi ciente pentru a 
îmbunătăţi infrastructura uni-
versitară. A mai fost construit 
un nou complex sporti v, inaugu-
rat la începutul anului de studii, 

s-a reparat complexul sporti v 
existent, a fost reconstruit un 
cămin studenţesc; s-au executat 
lucrări de reparaţie a Bibliotecii 
Ști inţifi ce Medicale din incin-
ta Spitalului Clinic Republican. 
În plus, a demarat construcţia 
unui edifi ciu de menire soci-
al-culturală, care include: Bi-
blioteca, Centrul de Autogu-
vernare Studenţească, Muzeul 
Medicinei, o sală de conferinţe 
multi funcţională etc.

De asemenea, pe terenul 
adiacent se amenajează Aleea 
Medicilor și Savanţilor Iluștri, 
prin intermediul căreia se va 
înveșnici memoria înaintașilor 
noștri, personalităţi marcante 
ale medicinei moldave, cărora 
le datorăm astăzi bunul nume al 
Universităţii și medicinei autoh-
tone.

Toate aceste edifi cii se trans-
mit Universităţii de către compa-
nia ,,Dansicons” gratuit.        

Patrimoniu universitar

Vis devenit realitateVis devenit realitate
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Bronz la Campionatul 
European 

la Judo
Peste 1000 de maeștri din 34 de ţări din Eu-

ropa au parti cipat la Campionatul European la 
Judo rezervat veteranilor, care s-a desfășurat în 
Paris, Franţa, în perioada 11-17 iunie 2013.

Selecţionata Republicii Moldova a fost com-
pusă din 6 veterani ai judo-ului moldovenesc, 
care au avut o evoluţie excelentă și au obţinut 
șase medalii (2 de aur, 3 de argint și una de 
bronz), astf el clasându-se pe locul șapte din to-
talul de 34 de ţări parti cipante.

La acest campionat a evoluat cu succes și 
reprezentantul IP USMF ,,Nicolae Testemiţanu” 
- Veaceslav Cernov,  șef catedră Educaţie fi zică, 
care s-a clasat pe locul III în categoria de greu-
tate până la 100 kg, grupa de vârstă 45-49 ani.

În numele comunităţii universitare, adu-
cem sincere felicitări premiantului Veaceslav 
Cernov, exprimându-ne mândria că ne duce 
faima Universităţii și a ţării, urându-i multe 
performanţe în viitor.                                          

Campionatul Mondial între maeștrii veterani la lupta sambo 
s-a desfășurat anul acesta în orașul Burgas, Bulgaria, în perioada 
4-6 octombrie. La acest campionat au participat circa 300 de spor-
tivi din 19 ţări ale lumii (Franţa, Germania,  Rusia, Belarus, Bulga-
ria, România, Moldova, Ucraina, Estonia, Lituania, Letonia, Grecia, 
Georgia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekis-
tan, SUA). 

Lotul naţional al Republicii Moldova, cu 6 medalii în palmares 
(2 de aur, 2 de argint și 2 de bronz), s-a clasat pe locul șase. Din lo-

tul naţional a făcut parte și reprezentantul IP Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” - Veaceslav Cernov, 
șef catedră Educaţie fizică, care s-a clasat pe locul II la individual, în 
categoria de greutate până la 100 kg.

Pe echipe, locurile premiante au fost luate de: Rusia (locul I), 
Kazahstan (locul  II), Ucraina (locul III), Georgia (locul IV), Bulgaria 
(locul V)  și  Moldova (locul VI).                                                        

Succese la Campionatul 
Mondial la lupta sambo

Parcă înadins natura a rezer-
vat pentru sfârșitul verii și înce-
putul toamnei niște zile superbe. 
Soarele blând și verdele încă plin 
al copacilor din zona de agre-
ment Vadul lui Vodă au format un 
frumos și plăcut decor celei de a 
28-a Spartachiade a lucrătorilor 
ocroti rii sănătăţii. Valea Nistrului 
a fost dominată de ecoul jocuri-
lor sporti ve, loviturilor de mingi, 

fl uerelor arbitrilor, vocilor entu-
ziasmate ale suporterilor. Pe du-
rata a trei zile trăite intens s-au 
desfășurat competi ţiile prevăzu-
te de programul Spartachiadei. 
Medici, asistenţi medicali, alţi 
angajaţi din cel mai nobil dome-
niu de acti vitate s-au întrecut la 
volei, mini-fotbal, tenis de masă, 
șah, joc de dame, aruncarea 
darţului, tragerea otgonului. Cei 
600 de parti cipanţi la competi ţii 
au reprezentat 39 de colecti ve de 
muncă.

La momentul festi v de în-
cheiere a acestei impresionante 
sărbători a sportului de masă, 
Victor Benu, președintele Sin-
dicatului Sănătatea, un  om 
înzestrat cu deosebite calităţi 
manageriale și sufl etești , de 
fapt animatorul și susţinătorul 
manifestării, a exprimat sincere 
cuvinte de mulţumire tuturor 
parti cipanţilor, colecti velor, celor 
care i-au delegat la Spartachi-
adă, echipei de arbitri care ”au 

judecat” corect, obiecti v due-
lurile sporti ve (arbitri de înaltă 
califi care – Veceslav Prozorov, 
categorie internaţională, Nicolae 
Costei, Anatol Boguţă, categorie 
naţională, Alexei Jereghi). Un 
cuvânt aparte s-a spus la adresa 
gazdei, în persoana directoru-
lui Campingului - Mihai Garbuz, 
care a creat condiţii opti me ho-
teliere, de alimentaţie și relaxa-

re în afara întrecerilor, și nu în 
ulti mul rând dlui Mihai Dutcă, 
președinte al Comitetului orga-
nizatoric al Spartachiadei. De 
asemenea a mulţumit echipei 
de la Urgenţă și reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în 
masă.

A sosit momentul culmi-
nant – anunţarea învingătorilor 
competi ţiilor la toate probele 
puse în joc. Microfonul i se ofe-
ră celui care a fost responsabil 
nemijlocit de desfășurarea la ni-
vel a Spartachiadei – Mihai Dut-
că. Într-o atmosferă festi vă, în 
acorduri muzicale înălţătoare se 
anunţă rezultatele, mai precis se 
nominalizează deţinătorii locu-
rilor premiante. Liderul sindical 
Victor Benu îi felicită cordial pe 
cei mai buni sporti vi, înmânân-
du-le cupele și diplomele Sindi-
catului Sănătatea.

Sportul ”minţii”, care i-a 
adunat pe cei mai ingenioși a 
fost șahul. Printre reprezentan-

tele sexului frumos, cea care a 
îndreptăţit această apreciere 
în toate aspectele prin exterior, 
dar și prin prestaţia la tabla de 
șah, s-a dovedit a fi , a câta oară, 
cine alta dacă nu Eudochia Ce-
botari, care a reprezentat ono-
rabil IP Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”, fi ind cu un cap 
mai sus de adversare, învingând 
detașat în toate rundele. A cuce-
rit fără difi cultate locul I.

Astf el palmaresul realizărilor 
ei sporti ve s-a îmbogăţit cu noi 
lauri.

Șahul pentru Eudochia Ce-
botari este cel mai relaxant re-
fugiu, acest gen de sport având 
multe tangenţe cu acti vitatea de 
contabil, profesia campioanei. 
Mai mult de atât, în șah dum-
neaei își regăsește echilibru su-
fl etesc.

La jocul de dame, femei, 
pe locul II s-a clasat angaja-
ta insti tuţiei  noastre Nadejda 
Ţurcan.

O luptă strânsă și încordată 

s-a dat pe terenul de mini-fotbal. 
Fotbaliști i de la USMF ,,Nicolae 
Testemiţanu”, s-au clasat pe lo-
cul III premiant.

Echipa Universitară de mi-
ni-fotbal a înregistrat cel mai 
categoric scor la Spartachiadă, 

marcând în poarta formaţiei 
din Hâncești , cu care a dis-
putat ulti mul meci din cadrul 
Spartachiadei 10 goluri, poarta 
proprie rămânând intactă. Din 
componenţa USMF au făcut par-
te: Vladislav Badan, Vitalie Gri-
binco, Radu Gurghiș, Florin Grin, 
Vladislav Turov, Radu Bolun, Ser-
giu Ciupac.

Este de menţionat faptul că 
nucleul formaţiei învingătoare la 
volei feminin – echipa municipiul 
Chișinău, îl formează rezidentele 
noastre, cărora le urăm star-
turi cât mai reușite în viitoarele 
competi ţii.

Sporti vii care au ocupat lo-
curi premiante au primit premii 
bănești  în valoare de 400– 600 
lei fi ecare.

Opinii pe marginea 
desfășurării și importanţei Spar-
tachiadei a 28-a a lucrătorilor 
Ocroti rii Sănătăţii.

Mihai Măţu, director al 
IMSP Spitalul raional Soroca: 
competi ţiile sunt binevenite; re-
prezintă o șansă de a comunica; 
de noi întâlniri și cunoști nţe. Am 
întâlnit colegi de la Ștefan Vodă, 
Rezina, Hâncești . Ne-am simţit 

foarte confortabil, au fost la nivel 
cazarea, alimentarea într-o can-
ti nă spaţioasă cu bucate gustoa-
se. Unde mai pui, că natura ne-a 
răsfăţat cu un ti mp minunat.

Vladislav Badan, IP USMF 
”Nicolae Testemiţanu”:  Desi-
gur, spartachiadele ne adună, 
ne întâlnesc, ne apropie, sunt 
un fel de respiro de la acti vitatea 
coti diană. Acestea ne permit de 
a aduna forţe și energie pentru 
a munci cu randament fi ecare la 
sectorul său de lucru. Principalul 
constă în posibilitatea de a ne 
perfecţiona în anumite genuri de 
sport, de a spori, daca se poate 
de spus așa, de a ridica măiestria 
sporti vă. Sunt niște întreceri de 
masă, care încheagă colecti ve-
le, stabilind între ele anumite 
relaţii.

Un program sporti v special 
a fost dedicat Zilelor Insti tuţiei 
Publice Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie ,,Nicolae 
Testemiţanu”. S-au desfășurat 
competi ţii la mai multe probe: 
șah, joc de dame, volei, baschet, 
minifotbal, tenis de masă.

Traian MUSTEAŢĂ

Un veritabil spectacol sportiv 
la îngemănare de anotimpuri
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Ieri, 15 octombrie 2013, a 
fost inaugurat un nou Complex 
sporti v universitar al IP Univer-
sitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiţa-
nu”, amplasat pe str. N. Teste-
miţanu 25/4. 

La eveniment au parti cipat: 
Vlad Filat, președinte al Parti du-
lui Liberal Democrat din Moldo-
va, ex-prim ministru al RM, An-
drei Usatî i, ministru al sănătăţii, 
Vladmir Hoti neanu, președinte 
al Comisiei parlamentare Pro-
tecţie Socială, Sănătate și Fami-
lie, Ion Ababii, rectorul IP USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, repre-
zentanţi ai companiei SRL “Dan-
sicons”, profesori, studenţi și alţi 
oaspeţi. 

Rectorul Ion Ababii, pro-
fesor universitar, dr. hab. med, 
academician al AȘM, este auto-
rul ideii acestui proiect și este 
cel care a monitorizat, de-a lun-
gul ti mpului, realizarea Comple-
xului. În discursul său, Domnia 
Sa a menţionat că “Practi carea 
sportului înseamnă viaţă, de 
aceea ne propunem nu numai să 

formăm buni specialiști  medici 
și farmaciști , dar și sănătoși, și 
într-o formă fi zică bună, care ul-
terior vor promova modul sănă-
tos de viaţă pentru pacienţii lor 
și în rândul populaţiei”. Rectorul 
le-a adus mulţumiri tuturor ce-
lor care au făcut posibilă crearea 
acestui Complex. Cu cuvinte de 
felicitare pentru frumoasa reali-
zare au venit Vlad Filat, Andrei 
Usatî i și acad. Gheorghe Ghidi-
rim, care le-au urat studenţilor 
și salariaţilor Universităţii 
performanţe în domeniul spor-
tului, menţionând că au toate 
condiţiile pentru aceasta. 

Tati ana Doroșenco, studenta 
Facultăţii Medicina nr. 1, anul V, 

spec. Sănătate publică,  mem-
bru al Selecţionatei universitare 
la tenis de masă și Sorin Verdeș, 
student Facultatea Medicină 
nr. 1, anul IV, șef direcţie sport 
a Asociaţiei Studenţilor și Rezi-
denţilor în Medicină, membru al 
Selecţionatei USMF și a Republicii 
la judo, parti cipant la Campiona-
tul European,  au adus mulţumiri 
administraţiei Universităţii, din 
numele comunităţii studenţilor, 
pentru că le-au oferit condiţii 
opti me de practi care a spor-
tului și șanse mari de obţinere 
a performanţelor sporti ve, în 
vederea asigurării conti nuităţii 
tradiţiilor transmise de profesorii 
lor.

Complexul studenţesc repre-
zintă o premieră pentru Republi-
ca Moldova, aici există o sală po-
livalentă modernă, care permite 
studenţilor, rezidenţilor, precum 

și salariaţilor Universităţii să prac-
ti ce diverse acti vităţi sporti ve, și 
unde vor fi  organizate competi ţii 
între universităţi. 

Complexul sporti v are o su-
prafaţă de 2400 m2, dispune de 
cazangerie autonomă și de toate 
condiţiile necesare, punând la 
dispoziţia benefi ciarilor: 4 săli de 

fi tness, forţă,  lupte și jocuri spor-
ti ve, 7 cabinete metodico-didacti -
ce, un cabinet medical, 8 dușuri, 
vesti are și cabine sanitare.

“Sperăm că noul complex 

sporti v universitar va încura-
ja ti nerii, și nu doar ti nerii, să 
practi ce sportul, care este be-
nefi c pentru întreg organismul, 
și să aibă, după cum zice pro-
verbul: O minte sănătoasă într-
un corp sănătos”, a menţionat 
Ion Ababii. 

COMPLEXUL SPORTIV UNIVERSITAR COMPLEXUL SPORTIV UNIVERSITAR – premieră în Republica Moldova– premieră în Republica Moldova

Donează sânge - fi i erou! 
Dăruieşte o picătură de viaţă!

În primăvara şi toamna fi ecărui an, Direcţia Proiecte a Asociaţiei Studenţilor şi 
Rezidenţilor în Medicină dă startul campaniei Donează sânge - fi i erou! Dăruieşte o 
picătură de viaţă!. 

La 19 septembrie, în incinta Centrului Esteti c „Ion şi Doina” al IP Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţional de Transfuzie a Sânge-
lui, cu suportul ASRM, a organizat un centru mobil de colecţie a sângelui. La centru s-au 
prezentat peste 200 de studenţi voluntari, dintre care 175 au devenit donatori. Pentru 
curajul de care au dat dovadă şi pentru că au contribuit la salvarea unor vieţi, aceşti a au 
primit dulciuri. 

Prin astf el de acţiuni, se asigură aprovizionarea Centrului Naţional de Transfuzie a 
Sângelui cu rezerve de sânge, iar în rezultat este redusă  mortalitatea şi invaliditatea 
populaţiei.

Departamentul Proiecte din cadrul ASRM aduce mulţumiri celor care au contribuit 
la această acţiune pentru sprijinul acordat şi pentru implicarea de care au dat dovadă. 

A început Balul Bobocilor!
Studenţii de la Facultatăţile Medicină nr. 1, Stomatologie şi Farmacie de la IP Uni-

versitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, şi-au lăsat halatele 
albe acasă şi au mers în clubul de noapte “Faraon” din capitală, pentru a susţine cele 
16 perechi de bobocei în cele două semifi nale, care s-au desfăşurat la 26 septembrie şi, 
respecti v, 2 octombrie 2013. 

Au fost nelipsite tradiţionalele probe: prezentare, întrebări-răspunsuri şi tema de 
acasă. Viitorii medici, farmacişti  şi stomatologi au încins atmosfera cu dansuri şi cu glume 
pe seama profesiei alese.

Marea fi nală a Balului pentru bobocei, în care vor concura cele 8 echipe alese în 
semifi nale, va avea loc de Zilele Universităţii, la 16 octombrie (clubul de noapte Faraon). 

Cu mintea trează şi mă lepăd! 
Cu mintea trează şi mă lepăd! - acesta este sloganul campaniei anti fumat şi anti al-

coolism, susţinută de Organizaţia Mondială Sănătăţii (OMS) în colaborare cu Asociaţia 
Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină.

Prin intermediul celor 50 de concerte organizate în incinta caselor de cultură din 
diferite sate din Moldova, sperăm că mesajul “Muzica îţi poate schimba viaţa, când ai 
mintea trează» va ajunge la cetăţenii moldoveni. La concertele organizate parti cipă 
arti şti  din Republica Moldova, printre care: Doiniţa Gherman, Ricu Vodă, Hai, Andrei!, 
precum şi colegi de-ai noştri, baieţii de la Zebra Show şi Victor Granaci.

Melodiile, glumele, concursurile şi informaţiile prezentate au drept scop 
conşti enti zarea spectatorilor privind daunele alcoolului şi fumatului.

Organizatorii au fost primiţi cu drag în localităţile pe care le-au vizitat până acum şi 
au rămas mulţumiţi să vadă că, pas cu pas, se realizează ceea ce şi-au propus. 

Cristi na GHEORGHIU  
anul IV, 

Facultatea Medicină nr. 1

Social

Larisa BRATCO
Traian MUSTEAŢĂ


