“Nu e artă mai fructuoasă ca medicina.”
(Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală)
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ADMITEREA-2009
Potenţialul didactico-ştiinţific al USMF
„Nicolae Testemiţanu” din RM, orientat
spre un înalt profesionalism, îmbinat
cu cunoaşterea limbilor moderne şi a
tehnologiilor informaţionale, constituie
peste 1000 cadre profesoral-didactice,
inclusiv 9 academicieni, 5 membri
corespondenţi ai AŞM, 170 de doctori
habilitaţi, 536 de doctori în medicină, care
îşi desfăşoară activitatea la 79 catedre,
11 cursuri şi 14 laboratoare ştiinţifice.

ION ABABII,
Rector,
Profesor universitar,
Academician
al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei

Dragi elevi-absolvenţi,
Peste puţin timp veţi deveni
posesorii diplomei de absolvent,
care semnifică sfârşitul studiilor
preuniversitare şi începutul unei

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova cu sediul în municipiul
Chişinău – unica instituţie de învăţământ superior medical şi farmaceutic acreditată la nivel naţional şi internaţional, înregistrată
de către Organizaţia Mondială a
Sănătăţii.
Universitatea a fost fondată
în anul 1945 în baza unei instituţii medicale cu vechi şi frumoase tradiţii din Sankt-Petersburg,
evacuată în perioada celui de-al
II-lea război mondial în Kislovodsk
şi transferată ulterior la Chişi-

irea pe module, forme interactive,
probleme de situaţie, medicina
bazată pe dovezi, caz clinic şi
nemijlocit la patul pacientului, pacienţi standardizaţi, stagii clinice,
programe virtuale, telemedicină,
care asigură ulterior FORMAREA CONTINUĂ a specialiştilormedici şi farmacişti pe parcursul
întregii activităţi.
Procesul didactic are loc în
limbile română, rusă, engleză
şi franceză şi se realizează într-o
conexiune indispensabilă cu
cercetarea ştiinţifică, acordarea
asistenţei medicale calificate

Universitatea de
Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” este
unica instituţie de
învăţământ superior
din republică, decorată, în 2005, cu ordinul „Gloria Muncii” (în imaginea din
stânga - Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin
prinde de Drapelul
Universităţii
ordinul “Gloria Muncii”,
6 octombrie 2005).
noi perioade foarte importante şi
responsabile a vieţii, la debutul
căreia sunteţi impuşi a face o alegere, care vă va marca destinul
– alegerea profesiei. Este un moment crucial, dacă e să luăm în
considerare impactul lui asupra
viitorului fiecăruia dintre dumneavoastră şi diversitatea profesiilor,
toate necesare pentru societate.
Şi totuşi, printre ele se evidenţiază profesia de medic, însoţită,
inevitabil, de cea de farmacist.
Ambele sunt cele mai nobile, cele
mai umane, cele mai necesare.
De la medici şi farmacişti, pe lângă cunoştinţe vaste şi profunde,
înalt profesionalism, se cere şi o
ţinută morală impecabilă. Anume
ei sunt acei care supraveghează
viaţa şi sănătatea oamenilor de la
prima până la ultima lor suflare.
Aceste profesii pot fi însuşite
numai în cadrul Universităţii de

nău. În cei 63 de ani de activitate Universitatea a pregătit circa
37 mii de specialişti medici şi
farmacişti, mulţi dintre care activează cu succes în diverse ţări
ale lumii.
Universitatea propune condiţii
optime de INSTRUIRE UNIVERSITARĂ la 4 facultăţi – Medicină,
Farmacie, Stomatologie, Sănătate publică şi POSTUNIVERSITARĂ prin Rezidenţiat a specialiştilor-medici şi farmacişti conform
cerinţelor spaţiului educaţional
european şi prevederilor Procesului de la Bologna. Aceasta presupune introducerea creditelor
academice transferabile; crearea
condiţiilor pentru mobilitatea studenţilor, rezidenţilor, profesorilor;
echivalarea diplomelor de licenţă
etc. Se implementează cele mai
avansate forme şi metode de instruire şi evaluare, inclusiv instru-
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populaţiei, propagarea realizărilor
medicinei şi farmaciei. Instruirea
este asigurată de o bază tehnicomaterială dezvoltată, clinici moderne, tehnologii informaţionale
şi de documentare avansate,
condiţii normale de trai şi odihnă
pentru studenţi, rezidenţi şi profesori.
Potenţialul didactico-ştiinţific
al USMF „Nicolae Testemiţanu”
din RM, orientat spre un înalt profesionalism, îmbinat cu cunoaşterea limbilor moderne şi a tehnologiilor informaţionale, constituie
peste 1000 cadre profesoral-didactice, inclusiv 9 academicieni,
5 membri corespondenţi ai AŞM,
170 de doctori habilitaţi, 536 de
doctori în medicină, care îşi desfăşoară activitatea la 79 catedre,
11 cursuri şi 14 laboratoare ştiinţifice.
„...Să consacru toate cunoştinţele şi forţele mele ocrotirii
şi ameliorării sănătăţii omului,
prevenirii şi tratării bolilor, să
muncesc cu abnegaţie în interesul poporului... ” – sunt cuvinte din Jurământul Medicului,
pe care le rostesc anual cca 700
absolvenţi autohtoni şi din încă 28
ţări ale lumii, care-şi fac studiile în
cadrul Universităţii, şi se obligă să
le respecte cu sfinţenie pe tot parcursul activităţii lor.

Diploma de studii universitare
a absolventului nostru este recunoscută pe plan internaţional.
Sunt ferm convins, că cei
care aspiraţi la profesiile de medic şi farmacist, profesii ce solicită o consacrare totală şi o responsabilitate morală supremă,
sunteţi pregătiţi temeinic pentru
a lua admiterea la USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Succesul vă va oferi şansa
de a vă face studiile într-o şcoală
de prestigiu, recunoscută în plan
naţional şi internaţional pentru
valorile pe care le-a produs în
domeniul instruirii, educaţiei, cercetărilor ştiinţifice, culturii spirituale în general. Păstrând cu sfinţenie tradiţiile înaintaşilor noştri,
Universitatea este, totodată, ancorată în realităţile epocii în care
trăim, fiind antrenată în schimbul
de valori cu alte peste 30 de universităţi ale lumii.

Dragi prieteni,
Dacă sunteţi optimişti, iubiţi
viaţa în toate manifestările ei şi
nu vă temeţi de greutăţi, dacă
iubiţi oamenii şi nu sunteţi indiferenţi faţă de durerile şi suferinţele
lor, nu ezitaţi: veniţi să vă faceţi
studiile la Universitatea noastră.
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Facultatea Medicinã

Gheorghe
Gh
h PLĂCINTĂ
PLĂCINTĂ,
decanul Facultăţii Medicină
a USMF “Nicolae Testemiţanu”,
doctor,
conferenţiar universitar

Dacă vrei să cunoşti tainele organismului uman, ai simţul
compătimirii şi dorinţa de a uşura
suferinţele oamenilor, VINO la
Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova.
Dacă eşti gata să acorzi ajutor
medical pe parcursul întregii vieţi,
POŢI DEVENI MEDIC.
Dacă eşti gata permanent să-ţi
perfecţionezi cunoştinţele şi măiestria de medic, POŢI DEVENI
MEDIC BUN.
Îţi dorim succes. Te aşteptăm
la Facultatea de Medicină a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova, prima Facultate fondată în cadrul Institutului
de Stat de Medicină din Chişinău,
care şi-a început activitatea în anul
1945.
Misiunea principală a Facultăţii a fost şi rămâne însuşirea uneia dintre cele mai prestigioase şi
responsabile profesiuni de pe glob
– cea de medic. Datoria sfântă a
fiecărui pedagog care activează în

cadrul Facultăţii, ca şi a medicului
propriu-zis, este perfecţionarea şi
studierea medicală continuă, ridicarea nivelului de cunoştinţe zi de
zi şi transmiterea acestui tezaur
studentului-medic, precum şi a bogatei experienţe acumulate cu anii
de către profesorii universitari.
Actualmente, Facultatea de
Medicină include 36 catedre. Suplimentar, în instruirea studentului
medicinist sunt încadrate 21 catedre de la facultăţile Rezidenţiat,
Perfecţionare a Medicilor, Farmacie. În cadrul acestor 57 catedre,
responsabile de buna instruire a
studenţilor Facultăţii Medicină,
activează 606 profesori, inclusiv 7
membri titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi altor academii;
85 deţin titlul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţă, 309 – doctori în ştiinţă, 245 dintre ei – cu titlul didactic
de conferenţiar; 25 sunt deţinători
ai titlului “Om Emerit”. La numeroase catedre – Anatomia Omului,
Farmacologie, Neurologie, Boli Interne, Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie nr. 1 şi nr. 2, Traumatologie şi
Ortopedie, Biochimie, Fiziopatologie, Morfopatologie, Microbiologie
– au fost create noi direcţii ştiinţifice, iar rezultatele obţinute de către
colectivele catedrelor Neurologie,
Morfopatologie, Chirurgie, Traumatologie şi Ortopedie, Fiziopatologie
au fost menţionate cu Premiul de
Stat al Republicii Moldova.
Colaboratorii Facultăţii au susţinut 846 de teze, dintre care 207
– de doctor habilitat şi 639 – de
doctor în medicină; au editat peste 350 monografii şi manuale, mai
mult de 21000 de lucrări ştiinţifice.
Activitatea ştiinţifică a colaboratorilor catedrelor este indispensabilă de procesul de instruire a
studenţilor. În prezent, la Facultate
îşi fac studiile 2800 de studenţi,
inclusiv 400 cetăţeni străini (Siria,
Iordania, Israel, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria etc.), instruirea
desfăşurându-se în 4 limbi (română, rusă, franceză şi engleză).
Majoritatea dintre cei circa
30000 de absolvenţi ai Facultăţii
îşi onorează obligaţiunile de medic

în toate subdiviziunile sistemului
ocrotirii sănătăţii din ţară. O parte
activează cu succes în România,
Ucraina, Belarus, Rusia, Iordania,
Palestina, Israel, Canada, SUA,
Spania, Portugalia, Italia, Siria, Yemen, Sudan ş. a. Pregătirea profesională, în conformitate cu cerinţele zilei, a permis multor absolvenţi
ai Facultăţii să devină renumiţi
organizatori şi manageri ai ocrotirii
sănătăţii, medici-şefi ai spitalelor
raionale, municipale, republicane;
miniştri ai ocrotirii sănătăţii.
La Facultate sunt create condiţiile necesare în vederea însuşirii
celei mai nobile meserii. Instruirea
studenţilor la anii I-III se efectuează
la catedre şi laboratoare înzestrate
cu utilaj modern, cu posibilităţi de
aplicare a medicinei experimentale
şi tehnicilor virtuale. Pentru studenţii anilor III-VI lecţiile practice sunt
organizate în spitalele municipale,
republicane, instituţiile de cercetări
ştiinţifice în domeniul medicinei
cu un număr de peste 10000 paturi. Stagiile practice, după anii de
studii III-V, se efectuează în toate
spitalele republicane, municipale
şi raionale din republică, precum şi
după hotarele ţării.
Planurile şi programele de studii sunt permanent racordate la cele
ale universităţilor din ţările europe-

Decanii despre facultăţi
ne, ceea ce permite deplasarea
liberă a studenţilor pentru stagiile
practice sau pentru continuarea
studiilor. În anul 2005, Facultatea a
fost evaluată şi acreditată de către
Consiliul de Evaluare a Decanilor
Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, o organizaţie care
include peste 130 universităţi din
40 ţări. Evaluarea a durat un an de
zile. Au fost supuse verificării toate
etapele ce ţin de formarea medicală din ţară. Cei şase membri ai comisiei cu provenienţă din Canada,
Franţa, Belgia, România, Tunisia
au confirmat buna pregătire profesională a profesorilor şi studenţilor, corespunderea Planului şi programelor de învăţământ cerinţelor
actuale de învăţământ medical.
În 2000 şi 2006, Facultatea
Medicină în cadrul Universităţii a
fost evaluată şi accreditată de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Evaluare.
Profesorii Facultăţii Medicină,
sistematic, îşi perfecţionează măiestria profesională în universităţile de medicină din România (Iaşi,
Cluj, Bucureşti, Târgul-Mureş),
Franţa (Nantes, Grenoble, Paris), Rusia (Moscova, Sankt-Petersburg), Ucraina (Kiev, Harkov,
Cernăuţi), Belgia, Anglia, Germania, Olanda.

Deosebit de strânse sunt relaţiile ştiinţifice ale colaboratorilor
Facultăţii cu savanţii din Bucureşti,
Cluj, Iaşi, Nantes, Rennes, Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev etc.
Studenţii Facultăţii au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele în cercurile ştiinţifice din
cadrul fiecărei catedre, cu prezentarea rezultatelor la Conferinţa
anuală a Universităţii, precum şi la
conferinţele republicane şi internaţionale.
Pe parcursul instruirii, studenţii beneficiază gratuit de Biblioteca
Universităţii cu un fond de circa
640000 volume în diferite limbi,
trei săli cu tehnologii informaţionale, Muzeul Anatomic cu 3000
exponate şi o suprafaţă totală de
400 m2, cămine bine amenajate,
complex sportiv modern.
În cadrul Facultăţii de Medicină îşi desfăşoară procesul de studii şi tânăra Facultate de Sănătate
Publică, ce are drept scop pregătirea medicilor care vor activa în
domeniul prevenirii maladiilor ca
igienişti, epidemiologi, microbiologi, precum şi ca manageri în
ocrotirea sănătăţii.
La Universitate vei avea la
dispoziţie utilaj performant şi tehnologii informaţionale, care îţi vor
facilita munca. Vei învăţa să dirijezi procesele imune, vei studia
codul genetic. Vei deveni martor şi
participant la descoperirea multor
procese ce se desfăşoară în organismul uman. Vei opune rezistenţă factorilor ce duc la îmbătrânire.
Generaţia ta de medici va continua
procesul de avansare în multiple
specialităţi medicale.
Însă nicicând să nu uiţi: cât de
bun specialist ai fi, să ţii cont de
individualitatea fiecărui pacient.
Noi îţi transmitem principalul postulat al medicilor din toate timpurile:
PRIMAM NON NOCERE –
PRINCIPALUL E SĂ NU FACI
RĂU PACIENTULUI.
Sperăm că te-am convins. Te
aşteptăm la Facultate.
Îţi dorim succes la admitere!

Alegeţi-vă viitorul alături de noi!
DRAGĂ ABITURIENT,

GĂSEŞTE-ŢI VOCAŢIA !
Ai vrea să mergi spre culmile infinite ale medicinei, să te convingi că
medicina e viaţa ta, să-ţi realizezi visul de a deveni un medic cu adevărat
bun şi multilateral dezvoltat, să afli
că ai capacitatea de a acorda ajutor
medical celor suferinzi pentru a te
simţi împlinit şi fericit atunci când vei
primi în dar lumina mulţumirii din partea pacienţilor tăi? Numai la USMF
„Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova poţi descoperi aceste comori spre care tinzi.
Aici vei fi ghidat prin tainicele
labirinte ale medicinei de o elită de
profesionişti (academicieni, doctori
habilitaţi în medicină, profesori universitari), care îţi vor perfecţiona şi
încuraja „călătoria” ta spre culmile
infinite ale ştiinţei medicale!
Vei putea studia în română, engleză, franceză sau
rusă; vei avea posibilitatea liberei alegeri în participarea
la diferite cercuri ştiinţifice, activităţi artistice (teatru, cor,
dansuri), practicare de sport (volei, baschet, şah, dame,
luptă liberă, tenis de masă etc.), concursuri atractive
(TVC, „Miss Universitate”, festivalul „Tezaurul studenţesc” etc.).
La dispoziţia ta sunt puse zeci de laboratoare, săli de
disecţie, clinici universitare, centrul de testare a manoperelor practice, centrul de informare medicală, bibliotecă,
complexe sportive, centrul cultural... care te vor ajuta să
îţi dezvolţi spiritul de echipă, multilateralitatea ta artistică
şi medicală.
Un număr impunător de PC conectate la internet,
programe de schimb de experienţă din Franţa, SUA,

România, Rusia, Ucraina etc., programe de instruire la
distanţă îţi vor lărgi simţitor orizontul.
Societatea ştiinţifică a studenţilor şi tinerilor medici
cu cercurile ştiinţifice afiliate îţi va deschide perspectiva
unei cariere ştiinţifice în medicină. Participă la Conferinţa
universitară anuală, congresul MedEspera, conferinţe,
simpozioane universitare tematice naţionale şi internaţionale şi vei câştiga experienţa şi caracterul perfecţiunii
medicale.
Universitatea de Medicină îţi oferă posibilităţi unice de
dezvoltare profesională în deplină conformitate cu standardele europene, aceasta fiind confirmat prin decernarea Universităţii noastre a medaliei „European Quality”.
Fii tu însuţi şi urmează-ţi vocaţia!
Olga NEDELCU,
Facultatea Medicină, anul VI

La moment, te afli la o nouă etapă a
vieţii tale, a sosit timpul când trebuie să-ţi
alegi viitorul! Nu ştii unde să-ţi investeşti
potenţialul intelectual şi spiritual? Te
frământă gândul unui viitor prosper şi
promiţător? Ai o chemare interioară spre
medicină?
Ai soluţia gata: alege USMF „Nicolae
Testemiţanu”. Doar aici vei avea
posibilitatea de a beneficia de un sistem
de învăţământ ce corespunde rigorilor
europene, un cadru didactic profesionist,
o studiere profundă a medicinei în limbile
română, rusă, engleză şi franceză.
Aici vei avea o bază tehnicoştiinţifică pe potriva celor mondiale, relaţii
internaţionale cu SUA şi majoritatea ţărilor
Uniunii Europene.
La noi sunt condiţii excelente de
trai în Complexul studenţesc „Malina Mică”, complexe sportive
bine amenajate, biblioteci moderne, săli de studii cu calculatoare
conectate la internet, săli de studii cu calculatoare în fiecare cămin
studenţesc. Vei rămâne plăcut surprins de existenţa unei puternice
structuri studenţeşti cu frumoase tradiţii, cum e Asociaţia Studenţilor
şi Rezidenţilor, al cărei scop este valorificarea, susţinerea,
promovarea şi apărarea drepturilor studenţilor.
Absolvenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” au posibilitatea de
a efectua stagii practice în Franţa, SUA, Belgia, Polonia, Cehia
etc. Diploma urmează a fi recunoscută în majoritatea ţărilor de pe
mapamond.
Te-ai decis? Vrei să fii un medic de valoare? Să cunoşti
necunoscutul? Nu ezita! Te aşteptăm în familia USMF „Nicolae
Testemiţanu”.
Sabina POPOVICI
Facultatea Medicină, anul VI

ADMITEREA - 2009

Facultatea Farmacie

Nicolae
Ni
l Ciobanu,
Ci b
decanul Facultăţii Farmacie
a USMF “Nicolae Testemiţanu”,
dr. în ştiinţe farmaceutice,
conferenţiar universitar
...Un medicament, un remediu
pentru a uşura o suferinţă… Oare cine-şi poate închipui viaţa azi, în veacul progreselor şi a realizărilor, fără
ele? Ştim cu toţii, că nu există nici un
domeniu al medicinei, care s-ar fi lipsit
de medicamente. Ce este un medicament? Din ce se compune? Cum
acţionează? Cum se prepară şi cum
se distribuie? Răspuns la acestea şi
multe alte întrebări vei obţine, dacă vei
veni să îmbrăţişezi cea mai frumoasă
profesie – cea de Farmacist.
Pe parcursul perioadei de existenţă, Facultatea de Farmacie a pregătit
şi a lansat 40 promoţii de specialişti
cu studii superioare în număr total de
3141 absolvenţi, dintre care 2690 cetăţeni ai Republicii Moldova şi 451 –
de peste hotarele ţării.
Poţi deveni şi tu unul dintre acei,
care zi de zi, timp de cinci ani, prin sârguinţă şi abnegaţie adună cunoştinţe
şi aptitudini pentru a-i ajuta pe oameni
să-şi păstreze şi să-şi recapete sănătatea.
Absolvenţii Facultăţii activează în
diferite direcţii ale sistemului farmaceutic din Republica Moldova – în farmacii
comunitare şi farmacii ale instituţiilor
medicale, laboratoare de microproducere, companii de distribuire, laboratoare de control al calităţii şi standardizare
a medicamentelor, precum şi în calitate
de colaboratori ai firmelor farmaceutice
străine etc. De rând cu aceasta, o parte
dintre absolvenţii Facultăţii activează
în multe ţări ale lumii: România, Rusia,
Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel, Siria, Turcia, Iordania şi altele.
Facultatea dispune de o bună bază
materială, utilaj şi aparataj care permite
instruirea cadrelor farmaceutice la nivelul cerinţelor contemporane. În procesul
didactic sunt antrenaţi doctori şi doctori
habilitaţi în farmacie, chimie, biologie,
medicină, care depun eforturi considerabile în vederea instruirii studenţilor,
efectuând, în acelaşi timp, cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi
activităţii farmaceutice. Catedrele sunt
conduse de profesori universitari, ma-

joritatea cadrelor didactice ale catedrelor de profil farmaceutic sunt absolvenţi
ai Facultăţii noastre.
Facultatea dispune de o farmacie
didactică şi de producere. Farmacia
Universitară are drept scop instruirea
studenţilor prin participarea nemijlocită
la procesele de preparare a medicamentelor, controlul calităţii lor şi comunicarea cu persoanele, care procură
medicamente.
Totodată, Facultatea dispune de
un Centru de Cultivare a Plantelor Medicinale, unde sunt introduse în circuitul agricol peste 200 de specii de plante
medicinale. În baza acestui centru studenţii facultăţii petrec stagiile de vară
la botanica farmaceutică şi farmacognozie.
Perioada de instruire la Facultate
este de 5 ani. După absolvire farmaciştii trec în mod obligatoriu rezidenţiatul
timp de 2 ani.
Planul de studii la Facultate este
armonizat şi adaptat cerinţelor actuale
în vederea posibilităţii echivalării diplomei de farmacist în spaţiul european.
Pentru a deveni specialişti de performanţă, cu un vast orizont de cunoştinţe, pe parcursul anilor de învăţământ
studenţii studiază un şir de discipline
socio-umanistice (o limbă modernă,
limba latină şi bazele terminologiei
farmaceutice, psihologia, filosofia);
medico-biologice (biologia moleculară,
anatomia şi fiziologia omului, microbiologia, fiziopatologia, biochimia şi altele). Dintre disciplinele fundamentale se
studiază biofizica, chimia anorganică,
organică, analitică, fizică şi coloidală,
metodele fizico-chimice de analiză.
O atenţie deosebită se acordă disciplinelor farmaceutice, cum ar fi farmacognozia, tehnologia medicamentelor,
chimia farmaceutică şi controlul calităţii
medicamentelor, farmacologia şi farmacoterapia, bazele activităţii farmaceutice şi managementul farmaceutic,
biofarmacia şi analiza biofarmaceutică.
La Facultate activează Asociaţia
studenţilor farmacişti ca filială a Asociaţiei farmaciştilor din Republica Moldova, în cadrul căreia studenţii au posibilitatea să participe la diferite activităţi, proiecte
internaţionale de mobilitate a studenţilor.
Aşadar, studiind
disciplinele menţionate
şi trecând stagiul practic în mai multe întreprinderi farmaceutice,
viitorul specialist poate
activa în diverse structuri farmaceutice care
îndeplinesc funcţia de
asigurare a bolnavilor
cu medicamente eficiente, inofensive şi de
bună calitate. Activând
în acest sistem, farmacistul îşi aduce un
aport considerabil în
îmbunătăţirea sănătăţii
populaţiei.
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Decanii despre facultăţi

Facultatea Stomatologie
măiestria de medic-stomatolog – succesul şi pacienţii nu te vor ocoli.
La 20.09.1959, se formează decanatul comun al facultăţilor de Pediatrie
şi Stomatologie, decan al cărora este
desemnat conferenţiarul Gheorghe
Moskovko, care a activat în această
funcţie până în 1962. Către începutul
anului universitar 1961-1962, în cadrul Facultăţii sunt create catedrele
de profil stomatologic: Stomatologie
Terapeutică, Chirurgicală şi Ortopedică. Fondarea catedrelor stomatologice şi majorarea numărului de studenţi
condiţionează separarea Facultăţii de
Stomatologie de cea de Pediatrie şi
organizarea din 01.11.1962 a unei facultăţi separate.
În prezent, Facultatea dispune de
o bază tehnico-materială şi clinică pentru instruire care corespunde cerinţelor
moderne. Ea este constituită dintr-o serie de instituţii stomatologice şi subdiviziuni stomatologice ale instituţiilor medicale generale: Clinica Stomatologică
Universitară, Policlinica Stomatologică
Republicană, policlinicile stomatologice
pentru maturi şi pentru copii şi secţiile
stomatologice ale policlinicilor teritoriale nr. 4, 8, 11 din municipiul Chişinău,
secţia stomatologică a Institutului de
Cercetări Ştiinţifice în
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului,
secţiile de chirurgie maxilo-facială ale Spitalelor
de Urgenţă şi de Copii
“Emilian Coţaga” şi alte
instituţii stomatologice
din teritoriu. Disciplinele
fundamentale,
socialumanistice şi medicale
generale sunt predate
stomatologilor de către
profesorii catedrelor respective din cadrul Facultăţii de
Medicină.
Activitatea ştiinţifică are
drept urmare prezentarea rapoartelor ştiinţifice, editarea
articolelor şi susţinerea tezelor
de doctor habilitat şi doctor în
medicină. Colaboratorii Facultăţii participă cu rapoarte ştiinţifice la diverse foruri ştiinţifice
naţionale şi internaţionale. În
cadrul catedrelor de profil stomatologic, de la fondarea lor
până în 2009 inclusiv, au fost
susţinute 16 teze de doctor
habilitat şi 70 teze de doctor în
ştiinţe medicale. Colaboratorii
Facultăţii participă cu rapoarte ştiinţifice la diverse foruri
ştiinţifice republicane şi internaţionale din Rusia, România,
Bulgaria, Germania, Franţa,
Olanda, SUA. Colaboratorii

Pavel GODOROJA,
GODOROJA
decanul Facultăţii
Stomatologie
a USMF “Nicolae
Testemiţanu”,
m. c. al Academiei
Româno-Americane,
profesor universitar
Dacă doreşti să afli ce înseamnă
frumuseţea şi să contribui personal la
sănătatea şi buna dispoziţie a pacienţilor, vino la Facultatea Stomatologie
a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova.
Dacă eşti gata să uşurezi suferinţele sufleteşti, să-i faci pe oameni să
zâmbească frumos, poţi deveni medic stomatolog.
Dacă ai dorinţa şi pasiunea de a
deveni un „arhitect”, „pictor” şi „designer” în readucerea zâmbetului frumos, alege Facultatea Stomatologie.
Şi, nu în ultimul rând, dacă eşti gata,
în permanenţă, să studiezi toate disciplinele medicale, să-ţi perfecţionezi

Dacă eşti pregătit
să te încadrezi în acest
maraton – vino la Facultatea de Farmacie!

catedrelor au publicat 47 monografii şi
peste 2600 articole şi teze în diverse
reviste, culegeri. Lucrul ştiinţific a fost
încununat şi de primirea a 122 brevete de invenţii şi a 525 brevete de inovaţii. Actualmente se lucrează asupra
pregătirii a 5 teze de doctor habilitat şi
23 teze de doctor în medicină.
Înmatricularea studenţilor la anul
I în diferite perioade varia de la 50 la
222 persoane. Au absolvit facultatea
noastră peste 3972 medici stomatologi, inclusiv şi cetăţeni străini, care
activează cu succes atât în Moldova, cât şi în multe alte state. O bună
parte dintre absolvenţii Facultăţii au
devenit savanţi, medici-şefi ai spitalelor şi policlinicilor, şefi ai secţiilor
stomatologice, medici de categorii
superioare, s-au învrednicit de distincţii statale. În prezent, la Facultate îşi fac studiile 858 studenţi: 671
autohtoni şi 187 străini. Instruirea
se desfăşoară în trei limbi: română,
rusă şi engleză.
La Facultate continuă lucrul asupa perfecţionării procesului de instruire a studenţilor, lucrul metodic, curativ, educaţional şi ştiinţific, întreţinând
relaţii cu facultăţile respective ale
universităţilor din SUA, Franţa, Cehia,

Rusia, Ucraina, România, Belarus,
Siria ş.a. Decanatul, catedrele de profil şi întreg corpul profesoral-didactic
continuă pregătirea cadrelor de stomatologi în conformitate cu cerinţele
internaţionale moderne.
Facultatea Stomatologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemitanu”, în 2001, a fost
evaluată de Comisia Europeană Dent
ED Evolves şi, în 2008, acreditată
de Comisia Specializată de Evaluare
Academică şi Acreditare a Instituţiilor
de Învăţământ din Republica Moldova. Planurile şi programele de studii
sunt permanent racordate la cele din
ţările europene prin contracte bilaterale de colaborare, ceea ce permite
deplasarea liberă a studenţilor la
stagiile clinice şi pentru continuarea
studiilor.

Tezaur de cunoştinţe preţioase

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ
a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este un centru
de informare şi documentare, care deţine o
colecţie de documente şi resurse electronice de profil medical, astfel contribuind la
pregătirea universitară şi postuniversitară a
medicilor şi farmaciştilor. Biblioteca asigură
cu publicaţii didactice şi ştiinţifice procesul
educaţional, de cercetare şi practică medicală. Colecţia Bibliotecii numără circa 1 mln.
publicaţii (cărţi, reviste, ziare, seriale, teze
de doctorat, documente electronice etc.)
în limbile română, rusă, engleză, franceză,
germană ş.a. Anual se înregistrează în jur
de 300 mii vizite ale beneficiarilor la Bibliotecă, efectuându-se peste 500 mii împrumuturi de publicaţii pentru 10035 beneficiari,
dintre care: 5700 studenţi, 1304 rezidenţi,
personal profesoral-didactic, doctoranzi,
aspiranţi, magiştri, medici şi asistenţi medicali. La dispoziţia beneficiarilor sunt puse
două servicii specializate de împrumut de
publicaţii la domiciliu, trei săli de lectură cu
400 locuri, care au un program extins de
funcţionare (9.00-22.00), două Centre de
Informare “Infomedica” şi trei oficii Internet

amplasate în căminele studenţeşti, unde utilizatorii beneficiază de servicii de informare
prin intermediul tehnologiilor informaţionale
moderne. Biblioteca îndeplineşte funcţia de
bibliotecă depozitară a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi activează ca un instrument
al Biroului Regional OMS pentru Europa de
diseminare a informaţiei referitoare la direcţiile principale de activitate a OMS, în Republica Moldova, în scopul creşterii performanţei sistemului informaţional în sănătatea
publică, asigurării accesului la informaţie a
specialiştilor şi obţinerea gratuită a informaţiei despre activitatea OMS, a datelor statistice şi materialelor bibliografice, necesare
pentru activitatea ştiinţifică şi practică.
În 2008, în baza unui Acord de colaborare între USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Comunitatea Europeană, reprezentată de către
Comisia Comunităţilor Europene, în cadrul
Bibliotecii a fost fondat Centrul de Informare
Uniunea Europeană, având drept obiectiv de
bază asigurarea accesului utilizatorilor la informaţii generale despre istoricul, instituţiile,
valorile, politicile şi programele UE.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală întreţine
relaţii de colaborare şi efectuează schimb de

publicaţii cu bibliotecile universităţilor de medicină din România (Bucureşti, Craiova, ClujNapoca, Târgu-Mureş etc.). Biblioteca este
încadrată într-un proiect de colaborare cu
12 biblioteci medicale din Carolina de Nord
(SUA), beneficiind de un suport informaţional
şi documentar considerabil în domeniul medicinei şi farmaceuticii.
Biblioteca dispune de o bază tehnicomaterială bună, care include 228 calculatoare, 14 imprimante, 3 scanere, 4 aparate
xerox etc.
Catalogul electronic poate fi accesat prin intermediul paginii web a bibliotecii:
www. library.usmf.md.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală
oferă beneficiarilor următoarele servicii:
• Împrumut la domiciliu
• Consultarea publicaţiilor în
sălile de lectură
• Asistenţă informaţională
• Acces la OPAC (catalogul
electronic)
• Acces la baze de date

• Servicii de referinţe
• Aplicarea indicelui CZU la
articole pentru
publicaţii
• Acces Internet
• Livrare electronică de
documente

• Copiere documente
(xerox, scanare)
• Imprimare de documente
• Înregistrare pe CD şi DVD
• Întocmirea listelor
bibliografice tematice la
cerere

• Alcătuirea listelor
bibliografice pentru teze
de licenţă sau doctorat
• Servicii editoriale (culegere
de texte în regim electronic)
• Activităţi culturale şi
informaţionale (expoziţii de
carte, manifestări culturale)
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Filiera francofonă şi instruirea medicală
USMF „Nicolae
Testemiţanu” a
devenit instituţiemembră a Agenţiei Universitare
a Francofoniei în
1997. Tot atunci
a fost semnată
şi Convenţia de
creare a Filierei
Francofone. Debutând în 1998
cu 30 studenţi şi
32 profesori şi
cu predarea în
limba franceză a
12 discipline, actualmente Filiera reuneşte 119 studenţi (anii II-VI) şi 57 profesori
de la 40 catedre. Absolvenţii primelor 3
promoţii ale filierei sunt deja rezidenţi la
diferite specialităţi, o mare parte dintre ei
au ocazia să efectueze parţial sau chiar
total studiile de rezidenţiat în Franţa.
Multe obstacole au fost depăşite pentru
a ajunge astăzi să ne mândrim cu realizările
studenţilor şi profesorilor francofoni. Şi aici
nu putem să nu menţionăm ajutorul şi spri-

jinul moral şi material pe care ni l-a oferit şi
continuă sa ne ofere comunitatea măicuţelor
religioase Sfântul Augustin din Malestroit,
Franţa, precum şi aportul personal al dlui
Benoit Nautre, Directorul Grupului Spitalicesc Sfântul Augustin. Actualmente, filiera
se poate mândri cu un Consorţiu de sprijin
constituit din 11 universităţi sau facultăţi de
medicină: universităţile din Nantes, Angers,
Rennes, Bordeaux, Poitiers şi Brest (Franţa), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), universităţile medicale din Sofia, Varna
şi Plovdiv (Bulgaria) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din ClujNapoca (România).
Cu suportul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei, a Ambasadei Franţei,
precum şi a partenerilor francezi, studenţii şi
profesorii francofoni au participat la diferite
programe, în special, de mobilitate. Astfel,
din momentul înfiinţării filierei, 15 rezidenţi
au efectuat stagii de 10 luni în universităţile
partenere; 39 studenţi - stagii cultural-lingvistice de o lună în centre specializate din
Franţa; 120 studenţi - stagii clinice de unadouă luni în diferite centre spitaliceşti; 39
profesori au beneficiat de stagii de perfecţionare profesională şi lingvistică de o lună;

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR
şi REZIDENŢILOR
a USMF „N. Testemiţanu”
Asociaţia Studentilor şi Rezidenţilor (ASR) este organul de
autoguvernare studenţească
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica
Moldova. Activitatea ei are
ca scop protecţia intereselor
şi promovarea drepturilor
studenţilor şi rezidenţilor.
În cadrul ASR activează următoarele departamente:
DEPARTAMENTUL SOCIAL
are ca obiectiv oferirea unor înlesniri studenţilor din familii social-vulnerabile: acordarea de abonamente la un preţ mai redus, a ajutorului
material etc.
Pentru studenţii medici sunt organizate excursii în locurile pitoreşti
ale republicii (Ţâpova, Saharna,
mănăstirile Hâncu, Căpriana etc.).
De Ziua Umorului, studenţii au avut
posibilitatea de a vizita frumosul
oraş Odesa, unde au petrecut prima zi de aprilie cu intensitate maximă. Se mai organizează excursii
şi în Kiev, cu vizitarea de mănăstiri,
excursii prin numeroase muzee din
acest pitoresc oraş.
În perioada caniculară studenţii
medici au posibilitatea de a se odihni (la un preţ avantajos) pe litoralul
Mării Negre la baza universitară de
odihnă „Medic-2” din or. Sergheevka (Ucraina).
Odihna de iarnă a studenţilor
este organizată în zona montană
Carpaţi din Braşov. Studenţii pot
vizita castelele Peleş şi Pelişor din
or. Sinaia, castelul Dracula din or.
Bran, Biserica Neagră din or. Braşov, iar pe pârtii îi aşteaptă multă
distracţie.
DEPARTAMENTUL
STUDII
joacă un rol important în asigurarea
transparenţei procesului de studii şi
în sporirea eficacităţii acestuia, în
organizarea şi dirijarea activităţilor
ştiinţifice, conferinţelor, simpozioanelor etc. Departamentul menţionat
colaborează cu Senatul, Biroul Senatului, decanatele, direcţia orăşelului studenţesc (DOS) şi alte subdiviziuni universitare.
DEPARTAMENTUL TRAI are
ca obiectiv organizarea şi dirijarea
proceselor de asigurare cu cămi-

ne şi crearea condiţiilor optimale
de cazare, susţinerea direcţiilor
de autoadministrare a campusului
studenţesc şi a căminelor, lucrul
extrauniversitar în cămine în comun cu pedagogii sociali şi DOS.
DEPARTAMENTUL CULTURĂ
are cel mai larg câmp de muncă. Astfel, nici o sarbatoare nu este trecută
cu vederea, începînd cu festivitatea
consacrată anului I „Balul bobocilor”,
continuată cu „Ziua tineretului”, „Ziua
Universităţii”, „Anul Nou”, „Campionatul TVC”, „Valentin şi Valentina” şi
terminând cu activităţile preconizate
pentru anul curent, cum ar fi „Ziua
prieteniei”, „Tezaurul Studenţesc”
(festival al talentelor studenţeşti),
„Miss Universitate” etc.
În cadrul Universităţii funcţionează mai multe cercuri culturale: teatru,
cor, dans sportiv. Toate aceste activităţi, susţinute de către conducerea
Universităţii, sunt oferite studenţilor
de la medicină în mod gratuit.
DEPARTAMENTUL SPORT
are ca obiectiv organizarea competiţiilor sportive studenţeşti în
comun cu Catedra Educaţie Fizică
a Universităţii. La iniţiativa ASR în
cadrul Universităţii a fost deschisă secţia de shaping pentru fete.
Campionatele studenţeşti la fotbal,
volei, basket, tenis de masă, de
asemenea, se află în atenţia acestui departament.
DEPARTAMENTUL RELAŢII
EXTERNE asigură promovarea
ASR printr-o colaborare cu senatele universităţilor din republică şi
are drept scop primordial îmbunatăţirea calităţii studiilor, mobilizarea
studenţilor, promovarea activitaţii
Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor atât pe plan intern, cât şi extern.
O nouă direcţie a activităţii ASR
este participarea în diverse proiecte cu susţinere internaţională. La
moment, în derulare este proiectul
susţinut de UNICEF în Moldova
„Tinerii promovează un mod sănătos de viaţă”. În cadrul acestui proiect studenţii universităţii noastre
vor instrui elevii claselor a X-XII-a
din localităţile rurale ale Republicii
Moldova pe tema HIV-SIDA, TBC,
Gripa Aviară, Primul Ajutor Medical. Aşteaptă-ne, în curînd venim
şi în comuna ta.

Adresa redacþiei:
bd. ªtefan cel Mare, nr. 165
mun. Chiºinãu,
MD 2004
www.usmf.md

3 profesori – de stagii de cercetare post-doc
de lungă durată (6-10 luni); 11 doctoranzi –
de stagii de cercetare pentru realizarea tezei
în cotutelă. Primele două teze de doctor în
ştiinţe medicale au fost susţinute cu mare
succes; 12 profesori din universităţile partenere au fost invitaţi pentru a ţine cursuri
studenţilor şi profesorilor Filierei, precum şi a
universităţii în întregime.
Este îmbucurător faptul că USMF “Nicolae Testemiţanu” devine treptat tot mai
solicitată pentru stagiile studenţilor din
străinătate. În ultimii patru ani, 9 studenţi
de la Universităţile din Nantes şi Angers (Franţa) au efectuat stagii de 1-3 luni
în clinicile USMF “Nicolae Testemiţanu”.
În octombrie 2004, activitatea Filierei
Francofone a fost evaluată şi înalt apreciată de către experţi ai Agenţiei Universitare a
Francofoniei. Aceasta a permis de a reînnoi
convenţia privind continuarea suportului financiar al filierei. În luna martie 2005, ea a
fost reconfirmată de către consiliul ştiinţific
al AUF.
USMF “Nicolae Testemiţanu” este
membru cu drepturi depline al Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF), un for

Încă din vremurile străvechi sănătatea a fost considerată ca o primă
condiţie a mult râvnitei fericiri.
Sistemele pedagogice la anumite
etape istorice au vizat în egală
măsură educaţia spirituală şi cea
fizică. La grecii antici şi la romani,
alături de templele zeilor erau sălile de gimnastică.
USMF “Nicolae Testemiţanu” dispune de un complex sportiv modern,
unde sunt condiţii excelente pentru
promovarea unui mod sănătos de
viaţă, un crez şi o pledoarie a fiecărui
medic.

Catedra Educaţie Fizică a fost
fondată odată cu Institutul de Stat
de Medicină în îndepărtatul an 1945.
S-a depus mult efort şi străduinţă în
vederea modernizării procesului de
studii şi antrenamente, ameliorării
activităţii metodico-ştiinţifice. Au fost
elaborate noi programe de învăţământ
pentru studenţii anilor I-V, numeroase recomandări didactice. În colectiv
actualmente activează 10 profesori,
lectori superiori, unii dintre ei sportivi
şi antrenori consacraţi, care pe parcursul anilor şi-au perfecţionat măiestria
profesională la instituţiile de cultură
fizică din Kiev, Moscova, Krasnodar,
Cluj-Napoca.
Pentru desfăşurarea lecţiilor practice, orelor de antrenament şi a competiţiilor sportive, afară de complexul
de la Malina Mică, Universitatea dispune de terenuri în aer liber pentru
minifotbal, handbal, volei, baschet.
Recent a fost dată în exploatare o sală
sportivă pentru competiţii de baschet,
volei şi badminton; un teren modern
de minifotbal cu acoperiş; un teren de
volei la aer liber dotate cu trenajoare
de gimnastică.
Educaţia fizică se predă la anul I,
iar pentru studenţii anilor II-VI şi rezidenţi se formează grupe facultative de
gimnastică atletică şi ritmică. La ora
actuală, studenţii sunt încadraţi în 11
probe de sport, cele 14 grupe sportive
întrunind peste 240 de tineri.
Pe parcursul anilor, au avut o eva-
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important care ne acordă sprijin în realizarea
procesului de integrare europeană. La cererea rectoratului USMF „Nicolae Testemiţanu”
o comisie de experţi ai acestei organizaţii,
în anii 2004-2005, a efectuat evaluarea Facultăţii de Medicină a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Recomandările comisiei externe
sunt îndreptate spre ameliorarea calităţii de
instruire şi racordarea programelor de studii
la standardele europene şi mondiale.
Experienţa acumulată de rezidenţii şi
profesorii USMF “Nicolae Testemiţanu” pe
parcursul stagiilor în Franţa va asigura formarea viitorilor medici cu mentalitate europeană, cu un nivel de cunoştinţe teoretice
şi abilităţi practice contemporane, va contribui la implementarea unor noi metode de
instruire a cadrelor medicale, a metodelor
moderne de diagnostic şi tratament şi va facilita promovarea reformelor în Sistemul de
Sănătate din Moldova. Sperăm ca în cadrul
proiectelor viitoare pentru absolvenţii Filierei
Francofone vor fi create noi locuri de muncă,
unde ei vor putea aplica cunoştinţele obţinute în timpul stagiilor în străinătate. Aceasta ar
fi o posibilitate de reducere a exodului intelectualităţii medicale din Moldova, problemă
foarte actuală.

Tineretul studios şi sportul

946 sunt candidaţi în maeştri şi sportivi de primă categorie, 150 au devenit
campioni ai Moldovei, câştigători la
diferite competiţii, turnee de valoare. E de reţinut faptul că maestrul în
sport Iurie Danilenco, rezident anul II
Stomatologie, a devenit a patra oară

nuiesc cu Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Cluj-Napoca (România).
În fiecare an, se organizează 100120 întreceri la diverse probe sportive.
Din 1959, se desfăşoară Spartachiada
tradiţională între selecţionatele facultăţilor şi la locul de trai la 12-14 probe de
sport. Deja de 35 ani este organizată
Spartachiada între colaboratorii Universităţii la cinci-şase probe sportive.
Selecţionatele colaboratorilor evoluează reuşit la universiadele republicane
“Sănătate”, clasându-se permanent
pe locuri premiante. Pentru succesele obţinute în organizarea sportului de
masă şi a lucrului de asanare sportivă
a studenţilor, USMF “N. Testemiţanu”
a devenit în repetate rânduri laureată
a concursurilor naţionale.
În momentul de faţă, se desfăşoară competiţiile de totalizare a activităţii
sportive în anul universitar 2008-2009.
În programul competiţiilor au apărut
probe în cadrul Campionatului naţional
universitar – fotbal-tenis, triatlon-forţă.
Sportivii care se vor situa pe locurile I
şi II vor fi menţionaţi cu diplome speciale şi premii băneşti oferite de Sindicatele Universităţii şi Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor. În perioada 6-9 mai
curent, este programată ediţia a XV-a
a Memorialului “Nicolae TestemiţanuIuliu Haţieganu”, rezervată studenţilor
USMF Chişinău şi UMF Cluj-Napoca,
eveniment sportiv şi ştiinţific pentru

campion al Republicii Moldova la triatlon-forţă, îndeplinind totodată normativul de maestru al sportului.
Acum câteva decenii, deveniseră tradiţionale meciurile amicale şi
turneele la diverse probe sportive cu
studenţi-medici din Cernăuţi, IvanoFrankovsk, Lvov, Riga, Kaunas, Viniţa, Sankt-Petersburg, Moscova, Kiev,
Vitebsk, Mensk, Baku, Tbilisi, Odesa
etc. În anii 1975-77, s-au făcut schimburi de delegaţii sportive cu Facultatea
de Medicină din Plovdiv (Bulgaria). Din
1992 asemenea manifestări se obiş-

ambele instituţii. În suita de manifestări se înscrie şi întrunirea metodicoştiinţifică întitulată “Rolul şi locul activităţii fizice în dezvoltarea şi menţinerea
stării de sănătate a studenţilor”.
La USMF „N.Testemiţanu”, una
dintre cele mai prestigioase instituţii
de învăţământ superior din ţară, viaţa
studenţească are un caracter complex, îmbinându-se în deplină armonie
studiile, activitatea extracurriculară,
sportul, odihna activă, astfel continuând frumoasele tradiţii moştenite de la
predecesori.

luare reuşită la diverse competiţii republicane şi internaţionale selecţionatele de lupte, volei, baschet, handbal,
atletism. În ultimii ani, în cadrul universiadelor republicane, au evoluat cu
succes echipele Universităţii de badminton, joc de dame, baschet feminin,
tenis de masă, fotbal, volei masculin.
În toţi anii de existenţă a Universităţii
au fost pregătiţi mai mult de 22000 de
sportivi de categorie. La 50 studenţi li
s-a conferit titlul de “Maestru în sport”,
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