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Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 

Moldova a organizat, în data de 26 mai 2018, Ziua Uşilor Deschise. 

În acest an, oaspeții au avut parte de un program divers, care a inclus excursii la Centrul 

Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul Stomatologic Universitar și Clinica 

Universitară Stomatologică, unde s-au familiarizat cu tehnicile și metodele avansate de formare a 

medicilor. 

Un alt punct de atracție a fost Muzeul de anatomie a omului, unic în Europa, unde sunt 

expuse cca 3000 de articole anatomice pe o suprafaţă totală de 400 m2. 

De asemenea, în premieră, vizitatorii au participat și la workshopuri tematice: Simulare în 

medicină, Examinarea pacientului, Ajutorul medical de urgență și Simulare în stomatologie, 

unde fiecare dintre ei au învățat cum să acționeze în situații de urgență, să descopere lucruri noi 

și utile. 

Oaspeţii au avut parte de o excursie pe Aleea savanților și medicilor iluștri, unde au aflat 

informații despre personalitățile notorii care au pus bazele învățământului superior medical și 

farmaceutic și au contribuit substanțial la dezvoltarea sistemului național de sănătate. 
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Denumirea canalului media: Moldova 1, www.trm.md 

Titlul știrii: Peste 200 de tineri au participat la Ziua Uşilor Deschise de la USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 

Data publicării: 26.05.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Peste 200 de tineri au participat astăzi la Ziua Uşilor Deschise de la Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aceștia au încercat să afle dacă meseria de 

doctor li se potriveşte. Instruiţi de actualii studenţi ai universităţii, tinerii au simulat acordarea 

primului ajutor medical şi s-au convins că ceea ce vor să facă în viitor este să salveze vieți. 

Link:http://trm.md/ro/social/peste-200-de-tineri-au-participat-la-ziua-usilor-deschise-de-la-usmf-

nicolae-testemitanu/ 
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Denumirea canalului media:  www.ipn.md 

Titlul știrii: Ziua Ușilor Deschise la USMF „Nicolae Testemițanu” 

Data publicării: 26.05.2018 

Categoria: comunicate de presă 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Peste 350 de tineri şi părinţi au participat astăzi, 26 mai, la Ziua Uşilor Deschise, 

organizată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Vizitatorii 

au avut parte de un program divers şi captivant, care a inclus excursii la Centrul Stomatologic 

Universitar, Clinica Universitară Stomatologică, Muzeul de anatomie a omului, Centrul 

Universitar de Simulare în Instruirea Medicală ş.a. 

Link: http://ipn.md/ro/comunicate/7391 
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Denumirea canalului media: www.sanatateinfo.md 

Titlul știrii: 26 mai – Ziua Uşilor Deschise la USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Data publicării: 23.05.2018 

Categoria: news 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: USMF „Nicolae Testemițanu”, în data de 26 mai curent, și-a deschis larg ușile pentru 

tinerii ce vor să studieze la medicină. Pe parcursul zilei, aceștia vor avea parte de workshopuri, 

întâlniri cu administrația universității, vizite la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea 

Medicală, Centrul Stomatologic Universitar, Clinica Universitară Stomatologică, Aleea 

savanţilor şi medicilor iluştri ş.a. 

Link:http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=4133&t=/Stiri-

Pozitive/Comunicate-de-presa/26-mai-Ziua-Usilor-Deschise-la-USMF-Nicolae-Testemitanu/ 
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Denumirea canalului media:  www.diez.md 

Titlul știrii: Visezi la o carieră în domeniul medical? Vino la ziua ușilor deschise la USMF 

„Nicolae Testemițanu” și fii student la medicină pentru o zi 

Data publicării: 25.05.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” invită toți 

doritorii la Ziua Uşilor Deschise. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 26 mai, începând cu ora 

09:00. 

Link:http://diez.md/2018/05/25/visezi-la-o-cariera-domeniul-medical-vino-la-ziua-usilor-

deschise-la-usmf-nicolae-testemitanu-si-fii-student-la-medicina-pentru-o-zi/ 
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Denumirea canalului media:  www.admiterea.eu 

Titlul știrii: 28 mai – Ziua Uşilor Deschise la USMF „Nicolae Testemițanu” 

Data publicării: 26.05.2018 

Categoria: noutăți 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Peste 200 de tineri au participat astăzi la Ziua Uşilor Deschise, de la Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu”. Aceștia au încercat să afle dacă 

meseria de doctor li se potriveşte.. Instruiţi de actualii studenţi ai universităţii, tinerii au simulat 

acordarea primului ajutor medical şi s-au convins că ceea ce vor să facă în viitor este să salveze 

vieți. 

Link: http://admiterea.eu/28-mai-ziua-usilor-deschise-la-usmf-nicolae-testemitanu/ 
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Denumirea canalului media:  www.youth.md 

Titlul știrii: Vrei să fii student la medicină? USMF organizează ziua ușilor deschise 

Data publicării: 26.05.2018 

Categoria: educație 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Sâmbătă, 26 mai curent, doritorii de a-și continua studiile la medicină sunt invitați 

pentru a se întâlni cu rectorul instituției, cadrele profesoral-didactice, care vor răspunde la toate 

întrebările ce îi frământă, dar și pentru a cunoaște sălile și aulele de studiu ale Universității. 

Link: http://youth.md/vrei-sa-fii-student-la-medicina-usmf-organizeaza-ziua-usilor-deschise/ 
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