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 „Medicina este singura profesie 
cu o nobleţe imposibil de regăsit  

în orice altă meserie”.
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Dragi elevi şi absolvenţi,
În scurt timp, după finisarea examene-

lor de bacalaureat, veţi dori să cunoaşteţi 
libertatea şi plăcerea vieţii de student, o 
libertate care implică totodată multe res-
ponsabilităţi. Prima dintre acestea este 
responsabilitatea alegerii domeniului în 
care doriţi să vă afirmaţi ca specialişti şi să 
vă dedicaţi activităţii profesionale.

Dacă aveţi o sensibilitate aparte pen-
tru oamenii care suferă şi doriţi să le fiţi ală-
turi, să îi salvaţi de moarte, să-i vindecaţi, 
să reaprindeţi candela speranţei în ochii 
unui bolnav, nu ezitaţi să alegeţi profesia 
de medic. Anume această profesie trebuie 

să o alegeţi dacă doriţi să activaţi într-un 
mediu care provoacă constant sau, poa-
te, pentru că vă fascinează corpul uman, 
limitele lui, abilităţile lui şi, de ce nu, chiar 
biologia şi chimia, ca şi materii care le-aţi 
studiat în liceu.

Medicina nu este cea mai frumoasă şi 
nici cea mai uşoară profesie din lume, dar 
cu siguranţă este cea mai nobilă. Fiind una 
dintre cele mai vechi meserii, cu rădăcini 
în adânca antichitate, profesia de medic a 
fost şi a rămas foarte importantă în viaţa 
societăţii, medicii fiind mereu printre cei 
mai respectaţi oameni în orice comunitate. 

Să fii medic înseamnă mai mult decât 
cunoştinţe academice: Această profesie 
implică deschidere faţă de oameni, sen-
sibilitate, pasiune, caracter, angajament, 
şi, mai presus de orice, această meserie 
înseamnă un serviciu făcut cu inimă.

Formarea unui medic începe cu Fa-
cultatea de Medicină şi continuă pe parcur-
sul întregii vieţi. Este o angajare pe viaţă, 
care se răscumpără prin satisfacţia unei 
profesii unicale, care dăruieşte şi susţine 
viaţa şi sănătatea. Însă pentru a ajunge la 
acest ”talent” este nevoie de perseveren-
ţă, curaj şi dorinţa enormă de a cunoaşte. 
Nu fiecare tânăr poate face faţă acestor 
rigori, de aceea medicina este profesia ce-
lor aleşi, celor care au suficientă ambiţie şi 
chemare spirituală de a accepta această 
provocare, deloc uşoară, dar extrem de in-
teresantă – să devii medic, să parcurgi cu 
succes toate etapele de formare într-o pro-
fesie, pe care nu oricine o poate îmbrăţişa.

 „Mă angajez solemn să-mi consa-
cru viaţa în slujba umanităţii...Voi exercita 

profesiunea cu conştiinţă şi demnitate; să-
nătatea pacienţilor va fi pentru mine obli-
gaţie sacră...” sunt cuvintele onorabile din 
Jurâmântul Medicului, pe care le rostesc 
anual peste 700 absolvenţi ai Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 

Testemiţanu”, tineri autohtoni şi din alte 30 
de ţări ale lumii care şi-au ales drept do-
meniu de activitate profesia de medic sau 
farmacist. 

Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” este uni-
ca instituţie de învăţământ medical supe-
rior din Republica Moldova. Pe parcursul 

ultimilor ani Universitatea şi-a stabilit un 
vector distinct în strategia sa de dezvoltare 
ce tinde spre implementarea standardelor 
internaţionale în formarea cadrelor medi-
cale, ajustarea programelor de instruire la 
cerinţele europene, integrarea în comuni-
tatea medicală europeană.

Potenţialul academic universitar este 
orientat permanent spre atingerea unui 
profesionalism înalt, îmbinat cu cunoaşte-
rea limbilor moderne, căutare continuă de 
metode inovative de realizare a procesului 
de studii şi schimb de experinţă cu univer-
sităţi şi instituţii ştiinţifice din peste 30 de 
state ale lumii. Instruirea tinerilor specialişti 
se realizează prin aplicarea metodelor şi 
tehnologiilor moderne de instruire şi tes-
tare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, 
conform recomandărilor structurilor inter-
naţionale pentru învăţământul medical.

Înmatricularea la Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” vă va oferi şansa de a vă face studiile  
într-o instituţie de prestigiu, binecunoscută 
pe plan naţional şi internaţional pentru va-
lorile pe care le promovează  în domeniul 
instruirii, educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 
culturii spirituale. 

Păstrând cu sfinţenie tradiţiile înainta-
şilor, Universitatea noastră este totodată 
ancorată în realităţile epocii în care trăim, 
fiind sensibilă la necesităţile şi provocările 
actuale cu care se confruntă ţara noastră, 
având misiunea supremă de a forma elita 
spirituală şi profesionistă, care implică ne-
mijlocit prosperarea şi perpetuarea naţiunii.

Vă aşteptăm cu drag la universitatea 
noastră.

18 mai 2013, ora 12.00 – Ziua uşilor deschise

Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
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NICOLAE TESTEMIŢANU este 
mentorul spiritual al universităţii 
ce-i poartă numele, talentat savant, 
organizator şi distins reformator al 
ocrotirii sănătăţii, mare Om de Stat 
şi înflăcărat patriot al neamului. 

Nicolae Testemiţanu s-a născut 
la 1 august 1927, în familia lui An-
drei Testemiţanu, comuna Ochiul-
Alb, judeţul Bălţi. După absolvirea 
cu menţiune a şcolii medii, aspirând 
să devină medic, este înmatriculat 
la Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău, pe care l-a absolvit în anul 
1951.

Îşi începe activitatea în calita-
tea de medic-ordinator la spitalul 
din Rîşcani, apoi în 1954 este nu-
mit asistent la catedra Chirurgie 
generală a Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău. Conducând 
concomitent secţia medico-sanitară 
a Ministerului de Interne al RSSM, 
activează cu mare succes în diverse 
posturi de manager, evidenţiindu-se 
ca organizator talentat. 

În 1958 susţine teza de doctor 
în ştiinţe medicale, iar în 1959 este 
numit în funcţie de rector al Institutu-
lui de Stat de Medicină din Chişinău, 
manifestând şi în această postură 
calităţi organizatorice de excepţie. 

Fiind numit în funcţia de ministru 
al Ocrotirii Sănătăţii al RSSM (1962-
1968), dumnealui a elaborat strategii 
orientate spre asigurarea populaţiei 
ţării cu cadre medicale, spre con-
solidarea bazei tehnico-materiale a 
sistemului sănătăţii, spre perfecţio-
narea formelor de organizare a asis-
tenţei medicale din mediul rural. 

Ulterior Nicolae Testemiţanu 
îşi continuă activitatea în funcţie de 
conferenţiar la catedra Medicină so-
cială şi organizare a ocrotirii sănă-
tăţii. Buna ambiţie l-a îndemnat să 
suţină teza de doctor habilitat şi să 
obţină titlul de profesor universitar în 
1973. Ales prin concurs şef al cate-
drei Medicină socială şi organizare a 
ocrotirii sănătăţii, el a condus-o până 
la moartea subită ce s-a produs la 20 

septembrie 1986, fiind înconjurat de 
colegii săi.

Pe tot parcursul carierei sale, 
interesul ştiinţific, dar mai ales cel 
practic, era orientat spre argumenta-
rea necesităţii de a lichida deosebiri-
le dintre nivelurile de asistenţă me-
dicală acordată populaţiei rurale faţă 
de cea urbană, un factor neînţeles 
de liderii politici de atunci. În acest 
scop, din iniţiativa şi sub conducerea 
Domniei sale  a fost creat şi a funcţi-
onat cu succes un laborator în acest 
domeniu.

Savantul de elită, Nicolae Teste-
miţanu a lăsat moştenire numeroase 
lucrări, care şi astăzi comportă ele-
mente metodologice fundamentale 
pentru organizarea sistemului de să-
nătate. Acest arsenal ştiinţific însu-
mă 220 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 
15 monografii consacrate probleme-
lor managementului sănătăţii publi-
ce, istoriei medicinei, traumatologiei 
şi altele.

Noua strategie  a profesorului 
universitar Nicolae Testemiţanu pen-
tru reforma sistemului de ocrotire a 
sănătăţii a fost înalt apreciată nu nu-
mai de savanţii din Ex-URSS, ci şi 
de cei de peste hotarele ei.

Viaţa şi activitatea savantului 
„Nicolae Testemiţanu” a conţinut 
un spirit combativ, şi devotament, 
şi dragoste de oameni – calităţi ex-
cepţionale proprii unei personalităţi 
marcante. 

Traiectoria vieţii sale

“Energia umană, truda cinstită şi devotată, închinată prosperităţii neam-
ului, nu se pierde, răzbate prin timpuri, prin munţi de nedreptate. Şi de atunci 
până azi, când văd un halat alb în Moldova, îmi răsare în memorie chipul 
energic, deştept, devotat până la sacrifiu al lui Nicolae Testemiţanu.”

Ion DRUŢĂ

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
Universitatea de Stat de Me-
dicină şi Farmacie „Nicolae-
Testemiţanu” din Republica 
Moldova a fost fondată în baza 
Institutului de Medicină nr. 1 
din Sankt-Petersburg, evacu-
at în Kislovodsk în timpul celui 
de al II-lea Război Mondial, 
iar ulterior transferat la Chişi-
nău împreună cu studenţii şi 
întregul cadru profesoral sub 
numele de Institutul de Stat de 
Medicină. Institutul şi-a înce-
put activitatea la 20 octombrie 
1945, având o singură faculta-
te, cea de Medicină Generală, 
care întrunea 32 catedre, în 
cadrul cărora îşi făceau studi-
ile cca 1000 de studenţi. Pro-
cesul didactic era realizat de 
130 de profesori, inclusiv 20 
doctori habilitaţi şi 23 doctori 
în ştiinţe medicale. Fondarea 
Institutului de Stat de Medici-
nă din Chişinău a servit drept 
stimul pentru dezvoltarea în-
văţământului superior medical 
şi consolidarea sistemului de 
sănătate din republică.

În 1954, a fost creată Fa-
cultatea Pediatrie, în 1959 – 
cea de Stomatologie, în 1963 
– Facultatea Medicină Preven-
tivă şi în 1964 – Facultatea 
Farmacie. Necesitatea instru-
irii continue a specialiştilor 
după absolvire a contribuit la 
înfiinţarea Facultăţii de Perfec-
ţionare a Medicilor în 1962. Cu 
scopul creării condiţiilor adec-
vate pentru buna desfăşurare 
a activităţii ştiinţifice în acelaşi 
an a fost fondat Laboratorul 
Central de Cercetări Ştiinţifice.

Din 1990, Institutul poartă 
numele ilustrului savant Ni-
colae Testemiţanu. La 25 iu-
lie 1991, Institutul de Stat de 
Medicină a  fost reorganizat 
în Universitate, iar în 1996 in-
stituţiei i s-a dat un nou nume 
- Universitatea de Stat de Me-
dicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica 
Moldova.

În 1992, se trece la o 
treaptă mai superioară de pre-
gătire a viitorilor specialişti, 
prin rezidenţiat, şi se deschide 
Facultatea Rezidenţiat şi Se-
cundariat clinic.

Actualmente, USMF „Ni-
colaeTestemiţanu” este o in-
stituţie de învăţământ superior 
de prestigiu internaţional, care 
pregăteşte cadre medicale şi 
farmaceutice în conformitate cu 
concepţiile moderne şi exigen-
ţele internaţionale de instruire 
şi educare a viitorilor specialişti. 

La nivel universitar instru-
irea se realizează în cadrul 
facultăţilor: Medicină nr.1 (in-
clusiv specialitatea Sănătate 
Publică), Medicină nr.2 (pen-
tru studenţii internaţionali), 
Stomatologie şi Farmacie. La 
nivel postuniversitar activea-
ză facultăţile Rezidenţiat şi 
Secundariat Clinic,  Educaţie 
Continuă în Medicină şi Far-
macie, şi secţia Doctorat şi 
Masterat.

În scopul eficientizării pro-
cesului de formare ştiinţifico-
practică a cadrelor medicale 
şi farmaceutice pe lângă Uni-
versitate funcţionează Clini-
ca Universitară de Asistenţă 
Medicală Primară cu Centrul 
de instruire/testare a deprin-
derilor practice (2003); Clinica 
Stomatologică Universitară nr. 
1 (1977), Clinica Stomatologi-
că Universitară nr.2 (2012) şi 
Centrul Farmaceutic Universi-
tar (1982).

Studiile universitare în 
primii ani de studii se efectu-
ează în limbile română, rusă 
şi engleză. În cadrul Filierei 
Francofone (din 1998) studiile 
se realizează preponderent în 
limba franceză.

Universitatea dispune de 
o  Bibliotecă Ştiinţifică Medica-
lă, care numără peste 1 mln. 
de exemplare de carte şi alte 
surse moderne de informaţie. 
Din 1997, Universitatea este 
conectată la reţeaua Internet, 

în 2002 a fost creat Centrul 
universitar de informare “Info-
medica”.

Corpul profesoral-didactic 
universitar reprezintă un valo-
ros potenţial intelectual. În ca-
drul a 2 departamente, 63 ca-
tedre, 6 cursuri, 23 laboratoare 
şi 2 centre ştiinţifice activează 
circa 1000 de specialişti, inclu-
siv 18 academicieni şi membri 
corespondenţi ai AŞM, membri 
titulari şi de onoare ai acade-
miilor altor state, 149 doctori 
habilitaţi şi 545 doctori în şti-
inţe medicale, 14 laureaţi ai 
Premiului de Stat în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii.

Pe parcursul a peste 67 
de ani de activitate Universi-
tatea a pregătit peste 38 mii 
de medici şi farmacişti, dintre 
care peste 5000 activează ca 
medici peste hotarele ţării. Ac-
tualmente în USMF îşi fac stu-
diile peste 6200 tineri şi tinere 
din Republica Moldova şi din 
alte cca 30 de ţări ale lumii.

De la 1 ianuarie 2013, In-
stituţia Publică Universitatea 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” 
funcţionează în condiţii de 
autonomie financiară conform 
documentelor internaţionale 
(Magna Carta Universitară 
1989, Declaraţia de la Lisabo-
na 2007, Procesul de la Bolog-
na 1999). Această schimbare 
oferă universităţii o libertate 
mai mare în gestionarea pro-
priilor resurse, ceea ce îi va 
permite să decidă de sine stă-
tător cu privire la îmbunătăţi-
rea bazei tehnico-materiale şi 
patrimoniului său. 

Alinierea la tot ce-i mo-
dern în învăţământul universi-
tar, dezvoltarea şi aprofunda-
rea activităţilor de cercetare şi 
inovare în domeniul medicinei, 
desfăşurarea ritmică a muncii 
clinice -  iată cele trei compo-
nente care determină imagi-
nea de astăzi a Universităţii 
noastre.

FILE DIN ISTORIA 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”  din Republica Moldova 

”De ce am ales să fiu medic?”
“În familia mea nu am avut medici. Fi-
ind copil, am venerat această profesie, 
ea presupune compasiune, mărinimie, 
dragoste de oameni. Nu am regretat nici 
o clipă decizia de a deveni medic.”
Olga Cerneţchi, prorector asigurarea 
calităţii învăţământului şi integrării 
în învăţământ, şef catedră Obstetri-

că şi Ginecologie FECMF,  
dr.hab.med., prof. univ.

“Medicina înseamnă studii seri-
oase şi prestigiu. Şi nu fără par-
tea romantică, care implică dăru-
irea de sine, plăcerea enormă de 
a salva vieţi omeneşti, care de fi-
ecare dată o consider o victorie.”

Mihail Gavriliuc, prorector 
relaţii internaţionale, şef 

catedră Neurologie, dr.hab. 
med., prof. univ.

“Am ales să devin medic 
din empatie şi din dorinţa 
sinceră a oricărui tânăr 
de a-şi consacra viaţa 
unor idealuri frumoase”.

Victor Botnaru, şef 
Clinică nr. 2, disciplina 

Pneumologie şi Aler-
gologie, dr.hab. med., 

prof. univ.

“Nu aveam în sat medic. Vroiam 
să ajut oamenii care veneau la 
punctul medical şi nu avea cine 
să îi trateze. Aceasta m-a deter-
minat să vin la medicină. Şi nu 
mi-a părut rău niciodată!”

Minodora Mazur, 
catedra Medicină internă nr. 3, 

dr.hab. med., 
prof. univ.

“Fiind elev, mi-a plăcut mult chimia. M-a 
sfătuit cineva să merg la Facultatea de Far-
macie. Şi chiar nu mi-a părut rău niciodată! 
Căci medicamentele sunt esenţa oricărui 
act medical, pe ele se bazează tratamentul!  
Este o meserie foarte importantă şi intere-
santă”.

Nicolae Ciobanu, decan Facultatea Far-
macie, dr.hab. med., prof. univ. 

“Sunt medic, mă simt împlinit în 
prezent, realizându-mi  visul (în 
plinul sens al cuvântului). Întot-
deauna am visat să fac bine oa-
menilor. Cred că mi se primeşte, 
că reuşesc să o fac”.

Gheorghe Rojnoveanu, 
dr. hab. med., conf. univ., 

catedra Chirurgie nr. 1 
“Nicolae Anestiadi”

“De mic mi-am dorit ca viitoarea mea profesie să fie legată de oameni pe care să-i 
pot ajuta. Anume profesia de medic am considerat-o mai aproape de sufletul meu şi 
necesară ţării. Nu am stat la îndoială şi am ales Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, care este una dintre cele mai bune universităţi 
din Republica Moldova cu un cadru profesoral-didactic profesionist, bine pregătit 
şi cu o bază tehnico-materială conform rigorilor europene, toate acestea activând 
într-o armonie pentru a pregăti medici, cea mai nobilă profesie”.

Abraş Marcel, doctorand Cardiologie, 
preşedinte Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

“Îmi place să înving! A fi medic 
înseamnă a fi luptător pentru via-
ţă şi sănătatea pacienţilor. Şi fie-
care viaţă salvată este o victorie, 
aceasta îmi place cu adevărat în 
profesia mea!”

Ion Chesov, asistent univer-
sitar, Catedra Anestezie şi 

Reanimatologie

“Din dorinţa de a ajunge medic şi de a  lupta cu suferinţele 
celor mistuiţi de boală, în momentul când am fost pus în faţa 
alegerii am optat să-mi fac studiile la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmcie “Nicolae Testemiţanu”. Pe parcursul celor 
şase ani de studenţie din copilul ce alerga orb după melancolia 
halatului alb, pot spune cu siguranţă că m-am transformat 
în viitorul specialist ce trece prin sine durerea şi suferinţa 
celor nădăjduiţi şi sunt gata să fac ceea ce au făcut seme-
nii noştri pe parcursul veacurilor, să ard pentru poporul 

nostru. Acum la sfârşitul anilor de studii, după nopţi nedormite şi “chinuri 
studenţeşti” pot să spun că tot aceasta cale aş alege”.

Victor Şchiopu, Facultatea Medicină nr. 1, anul VI

Am ales această profesie ştiind că am de parcurs o cale deloc 
uşoară, ce presupune ambiţie, perseverenţă, însoţite de dăruin-
ţă şi dragoste pentru oameni.
Fascinată de nobleţea halatului, alb am făcut alegerea care 
mi-a deschis uşa spre o nouă viaţă, ghidată de Jurământul lui 
Hippocrates. Sunt mândră de profesia pe care am ales-o şi voi 
purta cu cinste şi onoare titlul de ”Medic””.

Alina Gadârcă,  
Facultatea Farmacie, anul III  

“Din dorinţa de a urma o profesie care să constituie un exemplu marcant de an-
gajament profesional şi dedicare sănătăţii oamenilor am decis să urmez studiile la 
USMF “Nicolae Testemiţanu”. În acelaşi timp, ardoarea profesională a părinţilor mi-a 
inspirat încredere de a le urma calea. Astăzi, datorită ambiţiei de a-mi dedica voin-
ţa, energia şi sufletul celor care au cea mai mare nevoie de ajutor şi vindecare, am 
devenit convinsă că USMF “Nicolae Testemiţanu” şi facultatea pe care o urmez mi-au 
creat condiţiile de a-mi îndeplini visul şi de a-mi perfecţiona continuu cunoştinţele şi 
abilităţile profesionale.” 

Victoria Vudu, Facultatea Stomatologie, anul IV

“Sunt decizii şi dorinţe  care nu apar condiţionate de ceva… 
Sunt dorinţe şi vise care cresc împreună cu tine.Nu pot să zic că 
am ales Medicina, ea m-a ales. Zi de zi, ideea că pot cândva să 
devin un medic bun, m-a  alimentat cu energie şi perseverenţă. 
Niciodată nu am avut gânduri măreţe să schimb lumea, să fac 
reforme şi nu fac afirmaţii de genul : Sunt aici pentru a face bine 
oamenilor! Sunt aici pentru că asta mă caracterizează, fiindcă 
asta sunt şi vreau  să-mi fac din Medicină un stil de viaţă. Iar 
atunci când gândeşti astfel, în orice domeniu ai activa, inevitabil 
devii specialistul atât de necesar lumii!”

Corina Şcerbatiuc, Facultatea Medicină nr. 1, anul III 

“Medicina întotdeauna mi sa părut ceva 
complicat. Mă uitam la medici ca la cei care 
au atins un obiectiv mare şi important. De 
asemenea, probabil, au lăsat amprenta sa 
în memoria mea povestirile bunicului, care 
de asemenea a fost un medic. Deci, deşi 
nu m-am gândit să aleg această profesie, 
atunci când a venit timpul de a decide, am 
realizat că practic, pentru mine, nu există 

nimic mai interesant şi mai important decât medicina”.                     
Iunac Dmitri, Sănătate Publică, anul III
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Dacă vrei să cunoşti taine-
le organismului uman, ai simţul 
compătimirii şi dorinţa de a uşu-
ra suferinţele oamenilor, VINO la 
Universitatea de Stat de Medici-
nă şi Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” din Republica Moldova.

Dacă eşti gata să acorzi aju-
tor medical pe parcursul întregii 
vieţi, POŢI DEVENI MEDIC.

Dacă eşti gata permanent 
să-ţi perfecţionezi cunoştinţele şi 
măiestria de medic, POŢI DEVE-
NI MEDIC BUN.

Te aşteptăm la Facultatea de 
Medicină a Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu” din Republica 
Moldova, prima Facultate fonda-
tă în cadrul Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău, care şi-a 
început activitatea în anul 1945.

Misiunea Facultăţii  este ace-
ea de a crea, a păstra, a integra, 
a trasmite şi a aplica cunoaşterea, 
rezultatul fiind excelenţa profesio-
nală a celor pe care şcoala îi for-
mează, perfect adaptaţi la cerinţe-
le societăţii care este în continuă 
schimbare, calitatea produselor 
ştiinţifice, precum şi inserţia reală 
în comunitate, ca factor esenţial 
al progresului acesteia. Misiunea 
principală a Facultăţii a fost şi ră-
mâne însuşirea uneia dintre cele 
mai prestigioase şi responsabi-
le profesiuni de pe glob - cea de 
medic. Datoria sfântă a fiecărui 
pedagog care activează în ca-
drul Facultăţii, ca şi a medicului 
propriu-zis, este perfecţionarea şi 
studierea medicală continuă, ridi-
carea nivelului de cunoştinţe zi de 
zi şi transmiterea acestui tezaur 

Facultatea Medicinã

Gheorghe PLĂCINTĂ,
 decanul Facultăţii Medicină 

nr.1 a USMF "Nicolae 
Testemiţanu", doctor,

conferenţiar universitar

studentului-medic, precum şi a bo-
gatei experienţe acumulate cu anii 
de către profesorii universitari. 

Obiectivul prioritar al Facul-
tăţii este realizarea excelenţei, a 
unor standarde de    performanţă 
înalte în toate domeniile sale de 
activitate.

Educaţia rămâne una din-
tre misiunile fundamentale ale 
Facultăţii, care permanent este 
într-o evaluare spre o reformare 
performantă: armonizarea pro-
gramelor analitice, adaptarea 
programei analitice pentru fiecare 
ciclu de învăţământ şi specializa-
re, măsuri pentru sporirea ponde-
rii învăţământului practic, iniţierea 
reformei curriculare centrată pe 
student, în care ponderea acti-
vităţii didactice să fie orientată 
către învăţare în loc de predare, 
iar activitatea practică să asigu-
re însuşirea abilităţilor necesare, 
transformarea studenţilor în par-
teneri pentru educaţie şi cerce-
tare, sprijinirea mobilităţilor prin 
programe de burse. Crearea unor 
programe speciale pentru stu-
denţii performanţi şi antrenarea 
lor în activităţile diferitelor disci-
pline, iniţierea unor programe de 
predare susţinute de studenţi cu 
scop dublu, educativ şi de selec-
tare a celor înzestraţi cu abilităţi 

didactice. Elaborarea unui ghid 
pentru parcursul profesional al 
studenţilor, care să definească 
cunoştinţele şi deprinderile prac-
tice, pe care trebuie să le cumu-
leze la absolvirea unui ciclu de 
studii şi mijloacele de certificare 
a îndeplinirii acestora.

Învăţământul la Facultate 
este asigurat de 607 profesori, 86 
deţin titlul ştiinţific de doctor habi-
litat în ştiinţă, 311 – doctor în şti-
inţă, 249 dintre ei – cu titlul didac-
tic de conferenţiar. 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 teh-
nicilor virtuale. Pentru studenţii 
anilor III-VI lecţiile practice sunt 
organizate în spitalele munici-
pale, republicane, instituţiile de 
cercetări ştiinţifice în domeniul 
medicinei cu un număr de peste 
10000 paturi. 

Stagiile practice sunt un com-
ponent indispensabil al educaţiei 
medicale, fiind organizate pe par-
cursul modulelor clinice, precum 
şi după anii de studii II-V în toate 
spitalele republicane, municipale 
şi raionale din republică, precum 
şi după hotarele ţării. În acest an 
25 studenţi ai anului V vor efec-

tua stagii practice în clinicile de 
medicină din Franţa, Belgia, Ger-
mania, Polonia, România. 

Pe parcursul anului universi-
tar prin programul de mobilitate al 
studenţilor cu facultăţile de medi-
cină ale altor state au participat 97 

studenţi autohtoni, iar 53 studenţi 
din România şi Ucraina în aceeaşi 
perioadă au studiat la noi. 

La Facultate sunt create toa-
te condiţiile în atingerea perfor-
manţei. De rând cu disciplinele 
obligatorii de studii, care necesită 
a fi studiate de fiecare student, 
pentru aprofundarea cunoştin-
ţelor într-o anumită specializare 
sunt propuse la alegere o gamă 
variată de discipline opţionale, 
însuşirea cărora va permite cre-
area posibilităţilor de acumulare 
a abilităţilor suplimentare. Pentru 
educarea capacităţilor de cerce-
tare medicală,  acumularea ex-
perienţei de analiză a unei surse 
bibliografice,  desfăşurarea pro-
priilor investigaţii, la propunerea 
catedrelor, fiecare student îşi 
alege o temă de cercetare într-
o anumită ramură, care împreu-
nă cu mentorul său pe parcursul 
următorilor ani finisează această 

teză prin susţinerea ei publică.
Pe toată perioada studiilor la 

Facultate sunt fortificate compo-
nentele educaţionale ce ţin de co-
municare, lucrul în echipă, adap-
tare la inovaţii. Studenţii sunt  
parte componentă a comunităţii 
academice, cu acţiuni participa-
tive, inclusiv la etapele decisive.  

După absolvirea Facultăţii de 
Medicină urmează mai multe căi 
de realizare a tinerilor absolvenţi 
prin învăţământ postuniversitar 
(rezidenţiat) la specializările se-
lectate prin concurs: profil chirur-
gical,  pediatric etc. 

În prezent, la Facultate îşi 

fac studiile 4200 de studenţi, 
inclusiv studenţi internaţionali, 
majoritatea fiind din Israel, Si-
ria, Iordania, România, Ucrai-
na, Rusia, Bulgaria. Instruirea  
se face în patru limbi (româ-
nă, rusă, franceză şi engleză).

Majoritatea dintre cei circa 
32500 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, Iorda-
nia, Palestina, Israel, Canada, 
SUA, Spania, Portugalia, Italia, 
Siria, Yemen, Sudan ş. a. Pregă-
tirea 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 Sănătăţii.

Planurile şi programele de 
studii sunt permanent racordate 
la cele ale universităţilor din ţă-
rile europene, ceea ce permite 
deplasarea liberă a studenţilor 
pentru stagiile practice sau pen-
tru continuarea studiilor. În anul 
2005, Facultatea a fost evaluată 

şi acreditată de către Consiliul de 
Evaluare a Decanilor Facultăţilor 
de Medicină de Expresie Fran-
ceză, o organizaţie care include 
peste 130 universităţi din 40 de 
ţări. Au fost supuse verificării 
toate etapele ce ţin de forma-
rea medicală din ţară. Cei şase 
membri ai comisiei din Canada, 
Franţa, Belgia, România, Tuni-
sia au confirmat buna pregătire 
profesională a profesorilor şi stu-
denţilor, corespunderea Planului 
şi programelor de învăţământ 
cerinţelor actuale de învăţământ 
medical. 

În 2000 şi 2006, Facultatea 

Medicină din cadrul Universităţii 
a fost evaluată şi acreditată de 
către Consiliul Naţional de Acre-
ditare şi Evaluare. Actualmente 
Facultatea îşi pregăteşte raportul 
de autoevaluare conform stan-
dardelor Federaţiei Mondiale de 

Învăţământ Medical în vederea 
evaluării externe. 

Profesorii Facultăţii Medicină, 
sistematic, îşi perfecţionează mă-
iestria profesională în universităţi-
le de medicină din România (Iaşi, 
Cluj, Bucureşti, Timişoara, Târ-
gul-Mureş), Franţa (Nantes, Gre-
noble, Paris), Rusia (Moscova, 
Sankt-Petersburg), Ucraina (Kiev, 
Harkov, Cernăuţi), Belgia, Anglia, 
Germania, Olanda, SUA etc.

Studenţii Facultăţii au posi-
bilitatea să-şi aprofundeze cu-
noştinţele în cercurile ştiinţifice 
din cadrul fiecărei catedre, cu 
prezentarea rezultatelor la Con-
ferinţa anuală a Universităţii, 
precum şi la conferinţele republi-
cane şi internaţionale. 

Pe parcursul instruirii, stu-
denţii beneficiază gratuit de Bibli-
oteca Universităţii cu un fond de 
circa 900000 volume în diferite 
limbi, trei săli cu tehnologii infor-
maţionale, Muzeul Anatomic cu 
3000 exponate şi o suprafaţă to-
tală de 400 m2, cămine bine ame-
najate, complex sportiv modern.

În cadrul Facultăţii de Me-
dicină îşi desfăşoară procesul 
de studii şi Facultatea Sănătate 
Publică, ce are drept scop pre-
gătirea medicilor care vor activa 
în domeniul prevenirii maladiilor 
ca igienişti, epidemiologi, micro-
biologi, 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 deve-
ni martor şi participant la des-
coperirea 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 specia-
lităţi medicale.

Însă nicicând să nu uiţi: cât de 
bun specialist ai fi, să ţii cont de in-
dividualitatea fiecărui pacient.

Noi îţi transmitem principa-
lul 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.

Decanii despre facultăţi
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Ion LUPAN,
decanul Facultăţii Stomatologie
a USMF “Nicolae Testemiţanu”,

doctor habilitat, 
profesor universitar

Facultatea Stomatologie Decanii despre facultăţi

FACULTATEA STOMATOLOGIE a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” are un rol 
deosebit de important în formarea compe-
tentă a medicilor stomatologi, a căror bază 
de pregătire constituie o pârghie importan-
tă în abordarea ulterioară a unor domenii 
de excelenţă, în derularea competitivă a 
temelor de cercetare cu profund impact în 
practica stomatologică, fără a eluda rolul 
complex în promovarea şi menţinerea igi-
enei orale a populaţiei în Republica Moldo-

va, contribuind astfel la continuarea tradiţi-
ei impuse de şcoala medicală universitară, 
ancorând-o în învăţământul modern naţio-
nal şi european. Facultatea Stomatologie 
pe perioada ultimilor 5 ani activează ca o 
instituţie academică structurată şi organi-
zată conform unor principii moderne, fiind 
de asemenea una dintre cele mai presti-
gioase facultăţi cu profil medical din ţară 
- la nivel naţional şi chiar internaţional. Is-
toricul său a fost influenţat de numeroase 
personalităţi din medicina stomatologică, 
iar mulţi dintre absolvenţii săi reprezintă 
acum nume semnificative pentru stomato-
logia naţională şi internaţională. La evalu-
area  Comisiei de Învaţamânt Medical Sto-
matologic din cadrul Directoratului pentru 
Educaţie şi Cultură al U.E., desfăşurată în 
programul DentEd, în 2008 Facultatea a 
fost acreditată de Comisia specializată de 
evaluare academică şi acreditare a institu-
ţiilor de învăţământ superior din Republica 
Moldova. Facultatea Stomatologie a primit 
aprecieri pozitive, fiind înscrisă în reţeaua 
europeană a facultăţilor de stomatologie 
evaluate de aceste comisii.

Actualmente la Facultatea Stomato-
logie îşi fac studiile 1007 studenţi, dintre 

care 395 studenţi din Israel, Bulgaria, Ru-
sia, Ucraina, România, Portugalia. Facul-
tatea continuă lucrul asupra perfecţionării 
procesului de instruire a studenţilor, lucrul 
metodic, curativ, educaţional şi ştiinţific, în-
treţinând legături cu facultăţile respective 
ale universităţilor din SUA, Franţa, Cehia, 
Rusia, Ucraina, România, Belarusi, Siria 
ş.a. Decanatul, catedrele de profil şi întreg 
corpul profesoral-didactic continuă pregăti-
rea cadrelor în limbile română, rusă şi en-

gleză în raport cu cerinţele 
internaţionale moderne.

Pentru îmbunătăţirea 
continuă a calităţii servici-
ilor educaţionale, în 2008, 
Facultatea Stomatologie 
pentru implementarea Sis-
temului de Management 
al Calităţii elaborează 
Obiectivele Facultăţii Sto-
matologie şi documentaţia 
sistemului. În iunie şi iulie 
2011 Facultatea a bene-
ficiat de audit extern pen-
tru certificare,  acordat de 
compania internaţională 
AJA REGISTRARS, care 
a conferit Certificatul de 
înregistrare a Sistemului 
de Management al Calită-
ţii în Facultatea Stomatolo-

gie conform Standardului internaţional ISO 

9001:2008. 
În data de 26 decembrie 2007, la Iaşi 

a fost semnat pactul de colaborare interna-
ţională dintre Asociaţia Studenţilor Stoma-
tologi din Republica Moldova şi Societatea 
Studenţilor Stomatologi din Iaşi. Anume la 
Iaşi în ultimii şase ani grupuri de studenţi 
în frunte cu profesorii Facultăţii anual parti-
cipă la Congresul Tinerilor Medici, Studenţi 
şi Rezidenţi „Stomis”, ce a avut o anver-
gură internaţională cu participanţi din Ro-
mânia, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovenia, 
Macedonia.

În perioada 2009-2012 Facultatea 
Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” şi Facultatea Medicină Dentară „Gr. T. 
Popa” din Iaşi, împreună cu Asociaţia Me-
dicilor Stomatologi din Republica Moldova 
şi România organizează primul Congres 
Iaşi-Chişinău cu participa-
rea  profesorilor, studenţilor 
şi rezidenţilor din România, 
SUA, Franţa, Marea Britanie, 
Belorusi. Aici au fost puse în 
discuţie multiplele metode 
contemporane de diagnostic 
şi tratament al afecţiunilor 
stomatologice. 

Tot în acest răstimp au 
fost discutate posibilităţile 
încheierii unui contract de 
colaborare transfrontalier în-
tre Facultatea Stomatologie 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 
şi Facultatea Medicină Den-
tară „Gr. T. Popa” care a şi 
fost semnat pe 4 aprilie 2009. 

 În cadrul catedrelor de profil stoma-
tologic, de la fondarea lor până în 2013, 
inclusiv, au fost susţinute 11 teze de doctor 
habilitat şi 79 teze de doctor în ştiinţe me-
dicale. Colaboratorii Facultăţii participă cu 
rapoarte la diverse foruri ştiinţifice republi-
cane şi internaţionale din Rusia, România, 
Bulgaria, Germania, Franţa, Olanda, SUA. 

La Facultatea Stomatologie a USMF 
„NicolaeTestemiţanu” în 2011 a fost iniţiată 
cea mai importantă şi mai radicală reorga-
nizare curriculară în învăţământul stoma-

tologic prin revizuirea programelor de 
studii abordate la nivelul procesului de la 
Bologna, s-a reuşit implementarea celei 
mai moderne structuri curriculare folosită 
în universităţile europene. Desigur, acest 
lucru nu ar fi fost posibil fără menţinerea 
unor strânse relaţii de colaborare cu cele 
mai prestigioase instituţii de profil similar 
din Europa. Sistemul de credite transfe-
rabile a deschis perspectiva unor schim-
buri utile între studenţii facultăţii noastre 
şi studenţi din alte centre universitare 
externe. Curricula a suferit numeroase 
modificări de-a lungul anilor, prin contopi-
rea, diversificarea sau introducerea unor 
materii noi de specialitate. 

O colaborare internaţională din-
tre Universitatea din Carolina de Nord 
(SUA) a Şcolii Dentare şi USMF „Nicolae 
Testemiţanu” (Facultatea Stomatologie) 
ne-a oferit posibilitatea să promovăm 
cursurile, seminarele, videoconferinţele 
pentru studenţii, rezidenţii şi profesorii 
Facultăţii. Implementarea programului 
de igienă orală a copiilor din Republica 
Moldova şi acordarea serviciilor medica-
le stomatologice orfanilor şi familiilor vul-
nerabile a fost realizată cu ajutorul speci-
aliştilor voluntari din SUA. În ultimii 5 ani 
Facultatea Stomatologie din Republica 
Moldova a obţinut o experienţă vastă în 
schimbul de profesori, studenţi, rezidenţi 

pentru instruire continuă în diferite şcoli 
dentare din SUA.

 La cei 67 ani ai USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” Facultatea Stomatologie exe-
cută o reorganizare academică modernă, 
creşterea numărului de cadre didactice 
şi de studenţi, modernizarea clinicilor de 
profil şi dotarea corespunzătoare exigen-
ţelor celui de-al treilea mileniu. Paşii în-
treprinşi au permis  ca astăzi Facultatea 
să reprezinte un adevărat model pentru 
învăţământul medical stomatologic.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală  
a Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
reprezintă un centru de informare 
şi documentare, care deţine o co-
lecţie de 900 mii publicaţii, şi anu-
me: cărţi, reviste, teze de doctor, 
autoreferate, documente electro-

nice etc., în limbile română, rusă, 
engleză, franceză, germană. Anu-
al, la Bibliotecă sunt înregistrate în 
jur de 250 mii vizite, efectuându-se 
peste 500 mii împrumuturi de pu-
blicaţii pentru circa 10 mii benefici-
ari, dintre care: studenţi, rezidenţi, 
cadre  profesoral-didactice, doc-
toranzi, magiştri, secundari clinici, 
medici, asistenţi medicali şi alte 
categorii. La dispoziţia utilizatorilor 
sunt puse două servicii de împru-
mut de publicaţii la domiciliu: pu-
blicaţii didactice şi  publicaţii ştiin-
ţifice. În cadrul Bibliotecii activează 
trei săli de lectură. Biblioteca oferă 
spaţii cu condiţii favorabile de lec-
tură, punând la dispoziţia utilizato-
rilor 435 locuri de şedere.

În vederea optimizării accesu-
lui la informaţia didactică, Bibliote-

ca Ştiinţifică Medicală a constituit 
Biblioteca Electronică Didacti-
că, care oferă acces utilizatorilor 
la publicaţiile didactice. La mo-
mentul actual Biblioteca Electroni-
că Didactică a Bibliotecii Ştiinţifice 
Medicale USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” conţine 140 titluri  ale celor 

mai solicitate publicaţii didactice. 
Biblioteca Electronică Didactică, 
precum şi catalogul electronic al 
Bibliotecii (Web OPAC) pot fi ac-
cesate on-line pe site-ul Bibliotecii 
Ştiinţifice Medicale - http://library.
usmf.md. Tot aici utilizatorii pot 
beneficia şi de alte servicii elec-
tronice (referinţe e-mail, împrumut 
interbibliotecar internaţional, ex-
poziţii virtuale etc.) 

În scopul asigurării accesului 
utilizatorilor la resursele informaţi-
onale electronice de profil medical 
şi farmaceutic, în Bibliotecă func-
ţionează trei centre de informare 
INFOMEDICA, care sunt dotate cu 
90 computere conectate la Inter-
net şi echipament tehnic adiacent 
(printere, scanere, xerox).  Biblio-
teca pune la dispoziţia tuturor cate-

goriilor de utilizatori un spectru larg 
de resurse informaţionale electro-
nice: baze de date, colecţii de cărţi 
şi reviste electronice, biblioteci vir-
tuale, resurse informaţionale axate 
pe medicina bazată pe dovezi etc. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
exercită funcţia de bibliotecă de-

pozitară a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii, avănd în structură un 
Centru de Informare şi Documen-
tare OMS. Colecţia Centrului inte-
grează peste 3000 titluri de publi-
caţii OMS şi oferă acces la resurse 
informaţionale electronice OMS.

În cadrul Bibliotecii activează 
Centrul de Informare Europeană. 
Fiind înfiinţat în baza unui Acord 
de colaborare între USMF „Nicolae 
Testemiţanu” şi  Delegaţia Uniu-
nii Europene în Moldova, CIE are 
drept obiectiv promovarea valorilor 
europene şi asigurarea accesului 
utilizatorilor la informaţii privind is-
toricul, instituţiile, valorile, politicile 
şi programele Uniunii Europene. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
deţine o colecţie de carte rară şi 
veche, care a aparţinut medicului 

german Richard Koch. Colecţia 
numără peste 2700 volume de 
medicină, biologie, fiziologie, is-
torie etc. 150 exemplare sunt 
cărţi rare care datează cu sec. 

XVI-XVIII, opere ale adevăratelor 
somităţi în medicină: Hipocrate, 
Ibn-Sina, Galen, Paracelsus, Cae-
lius ş.a. Prezenţa operei lui Vol-
taire (66 volume), apărută în tim-
pul vieţii autorului, dă o strălucire 
aparte colecţiei. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
a USMF „Nicolae Testemiţanu” 
menţine relaţii de colaborare şi 
efectuează schimb de publicaţii 
cu bibliotecile universităţilor de 
medicină din România, Republica 
Belarus, Lituania, Germania ş.a. 

Totodată, Biblioteca are un part-
eneriat cu 12 biblioteci medicale 
din Statul Carolina de Nord SUA, 
Graţie acestui parteneriat, utili-
zatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medi-

cale beneficiază de acces la baze 
de date medicale şi informaţie 
medicală solicitată la cerere prin 
transferul electronic de documente.

Prin activitatea sa complexă, 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
asigură procesul de instruire, 
cercetare şi practică medicală 
cu cele mai valoroase resurse 
informaţionale de profil medi-
cal şi farmaceutic, astfel con-
tribuind la ridicarea calităţii formării 
specialiştilor şi servicilor medicale 
prestate. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală – 
templu al cunoştinţelor
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Facultatea Farmacie

Nicolae CIOBANU,  
decanul Facultăţii Farmacie

a USMF “Nicolae Testemiţanu”, 
doctor în  farmacie,

conferenţiar universitar 

Farmacia, ca instituţie organizată, are o 
vechime de peste 1800 ani cu o primă înre-
gistrare în Bagdad. Cuvântul farmacie pro-
vine din greaca veche şi înseamnă remediu. 
Farmacistul este singurul slujitor al acestei 
instituţii, consfinţit prin hrisoave domneşti 
şi, mai târziu, prin legi guvernamentale.

 Un medicament este  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 do-
meniu al medicinei, care s-ar fi lipsit de medi-
camente. Ce este un medicament? Din ce se 
compune? Cum acţionează? Cum se prepară 
şi cum se distribuie? Răspuns la acestea şi la 
multe alte întrebări vei obţine, dacă vei veni să 
îmbrăţişezi cea mai frumoasă profesie – cea de 
Farmacist.

Decanii despre facultăţi

Facultatea de Farmacie a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova a fost 
înfiinţată în anul 1964. Pe parcursul peri-
oadei de existenţă, Facultatea de Far-
macie a pregătit şi a lansat 43 promoţii 
de specialişti cu studii superioare în 
număr total de 3440 absolvenţi, dintre 
care 2919 cetăţeni ai Republicii Moldo-
va şi 521 – 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 farmaceu-
tic din Republica Moldova – în farmacii 
comunitare şi farmacii ale instituţiilor 
medicale, laboratoare de microprodu-
cere, companii de distribuire, labora-
toare de control al calităţii şi standar-
dizare a medicamentelor, precum şi 
în calitate de colaboratori ai firmelor 
farmaceutice străine etc. De rând cu 
aceasta, o parte din 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 nive-
lul cerinţelor contemporane. În procesul 
didactic sunt antrenaţi doctori şi doctori 
habilitaţi în farmacie, chimie, biologie, me-
dicină, 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 uni-
versitari, majoritatea cadrelor didactice ale 
catedrelor de profil farmaceutic sunt absol-
venţi ai Facultăţii noastre. 

Facultatea de Farmacie 
este membru al Asociaţiei Fa-
cultăţilor de Farmacie din Eu-
ropa şi membru al Asociaţiei 
Facultăţilor de profil înrudit din 
România. Colectivul facultăţii 
întreţine legături tradiţionale cu 
facultăţile similare ale multor 
instituţii de învăţământ su perior 
din diferite ţări, cu firme produ-
cătoare de medicamente, insti-
tuţii de cercetări ştiinţifice din 
SUA, Germania, Polonia, Bul-
garia, Israel, Franţa, Un garia, 
România, Rusia, Ucraina ş.a. 

Facultatea dispune de o 
farmacie didactică  şi de produ-
cere. Farmacia Universitară are 
drept scop instruirea studenţilor 
prin participarea nemijlocită la 
procesele de preparare a me-
dicamentelor, controlul calităţii 
lor şi comunicarea cu pacienţii 
care procură medicamente.  

Totodată, Facultatea dis-
pune de un Centru de Cultiva-
re 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 specialită-
ţile 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 armo-
nizat şi adaptat cerinţelor actuale în vede-
rea posibilităţii echivalării diplomei de far-
macist în spaţiul european.

Pentru a deveni specialişti de perfor-
manţă, cu un vast orizont de cunoştinţe, 
pe parcursul anilor de învăţământ studenţii 
însuşesc un şir de discipline socio-uma-
nistice (o limbă modernă, limba latină şi 
bazele terminologiei farmaceutice, psiho-
logia, filosofia); medico-biologice (biologia 
moleculară, anatomia şi fiziologia omului, 
microbiologia, fiziopatologia, biochimia şi 
altele). Dintre disciplinele fundamentale se 
studiază biofizica, chimia anorganică, orga-
nică, analitică, fizică şi coloidală, metodele 
fizico-chimice de analiză.

O atenţie deosebită se acordă disci-
plinelor farmaceutice, cum ar fi farmacog-
nozia, tehnologia medicamentelor, chimia 
farmaceutică şi controlul calităţii medica-

mentelor, farmacologia şi farmacoterapia, 
bazele activităţii farmaceutice şi manage-
mentul farmaceutic, biofarmacia şi analiza 
biofarmaceutică.

Pe lângă disciplinele obligatorii predate, 
în planul de studii sunt incluse şi o serie de 
discipline opţionale, care vin să determine 
asimilarea unor cunoştinţe, să dezvolte de-
prinderi de învăţământ continuu, pe întrea-

ga perioadă de activitate, sub influenţa tu-
turor realizărilor contemporane în domeniu.

La facultate activează Asociaţia Stu-
denţilor 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. Aso-
ciaţia Studenţilor Farmacişti 
este membră a Asociaţiei 
Studenţilor Farmacişti din 
România.

Aşadar, studiind dis-
ciplinele menţionate şi tre-
când stagiul practic în mai 
multe întreprinderi farmace-
utice, viitorul specialist poa-
te activa în diverse structuri 
farmaceutice care îndepli-
nesc funcţia de asigurare a 
bolnavilor cu medicamente 
eficiente, inofensive şi de 
bună calitate. Activând în 
acest sistem, farmacistul îşi 

aduce un aport considerabil la îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei.

Dacă eşti pregătit să te încadrezi în 
acest maraton – vino la Facultatea de Far-
macie!

Centrul de Cultivare a 
plantelor medicinale a fost 
fondat în anul 2002, iniţial 
pe o suprafaţă de 4,79 ha. 
Acest teren este situat la 
cca 4 km N-E de comuna 
Bardar, raionul Ialoveni.

Începând cu anul 
2002, pe acest teren a fost 
creată o colecţie de plante 
medicinale, care în prezent 
numără circa 200 taxoni de 
plante din 15 grupe farma-
coterapeutice.  Pe parcurs 
au fost făcute investiţii ca-

pitale pentru crearea şi  
dezvoltarea infrastructurii 
Centrului:
 au fost procurate te-

renuri de pământ adi-
acente Centrului, care 
actualmente însumea-
ză o suprafaţă totală de 
cca 10 ha;

 a fost procurat şi insta-
lat un transformator 
şi amenajată reţeaua 
locală de energie elec-
trică;

 au fost construite dru-
muri, trotuare, căi de 
acces, garduri, fântână 
cu apă potabilă;

 a fost construită o fântâ-
nă arteziană cu adânci-

mea de 260 m şi capa-
citatea de 4 m3/oră; 

 a fost instalat un sistem 
de irigare a plantelor, 
staţie de pompare a 
apei, rezervoare de apă 
cu capacitatea de circa 
120 tone;

 a fost construită o us-
cătorie de vară pentru 
plante medicinale,  o 
clădire pentru păstrarea 
plantelor, un bloc admi-
nistrativ;

 a fost procurată miniteh-
nică agricolă cu agre-
gate necesare pentru 
prelucrarea mecanizată 
a pământului şi a plan-
telor din colecţie;    

 au fost create condiţii 
pentru efectuarea prac-
ticii didactice şi cerce-
tărilor de câmp ale stu-
denţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi colabo-
ratorilor  (a fost procurat 
şi instalat un vagon-la-
borator, mese de lucru, 
copertine etc.)

În prezent, CCPM 
este o subdiviziune a 
USMF “Nicolae Testemi-
ţanu” cu resurse umane şi 
materiale suficiente pentru 

activitatea sa ştiinţifico–di-
dactică. Aici sunt organiza-
te şi efectuate cercetări şti-
inţifice în bază de proiecte 
instituţionale finanţate din 
bugetul de stat, precum 
şi cercetări de iniţiativă la 
nivel de lucrări de licenţă 
ale studenţilor, rezidenţilor, 
masteranzilor şi doctoran-
zilor.

În acelaşi timp,  la 
Centrul de cultivare a plan-
telor medicinale are loc 
practica didactică a stu-

denţilor Facultăţii Farma-
cie la disciplinele  botanica 
farmaceutică şi farmacog-
nozia.

În timpul practicii stu-
denţii asimilează cunoş-
tinţe morfo–anatomice  şi 
sistemice despre plantele 
medicinale,  se  familiari-
zează cu procedeele de 
cultivare, colectare, usca-
re, ierbarizare şi păstrare 
a plantelor medicinale. 
Aici se colectează şi  se 
prepară  materiale  ne-
cesare pentru  procesul  
de învăţământ la catedra 
Farmacognozie şi Bota-
nică farmaceutică şi alte 
catedre ale Facultăţii Far-
macie.

Marele fiziolog rus I. P. Pavlov scria: 
«Primul procedeu de tratament universal 
este introducerea substanţelor medica-
mentoase în organismul omului».

Toate problemele legate de obţinerea, 
prelucrarea, prepararea, păstrarea, elibera-
rea şi controlul medicamentelor constituie 
obiectivul farmaciei. Aceste funcţii sunt 
executate de far macişti – specialişti  cu 
studii superioare. Farmacistul, persoană cu 
studii academice şi responsabilităţi majore 
în actul terapeutic, nu poate fi considerat 
un comerciant, deoarece el este unul din-
tre factorii decisivi în tratarea stării patolo-
gice. Fiind unicul specialist care a deţinut 
dintotdeauna monopolul medicamentului, 
pe lângă multiplelele atribuţii şi răspunderi 
pe care le incumbă profesiunea sa, el stă-
pâneşte toxicologia şi securitatea medica-
mentului.     

În contextul reformelor sistemului de 
învăţământ superior din Republica Moldo-
va, axate pe recomandările consfătuirilor 
de la Bologna (1999) şi Berlin (2003), în-
văţământul farmaceutic din USMF „Nicolae 
Testemiţanu” este în deplin consens cu ori-
entările strategice europene. 

Centrul de cultivare 
a plantelor medicinale

Subdiviziune  a USMF   „Nicolae Testemiţanu“   
în cadrul Facultăţii Farmacie                                                                                                              
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ASOCIAŢIA STUDENŢILOR 

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţi-
lor în Medicină, Organul de Autoguverna-
re Studenţească din cadrul Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”,  are o structură bine ierarhizată, 
incluzând 9 departamente funcţionale. 

DEPARTAMENTUL STUDII participă, 
împreună cu decanatele Universităţii, la ela-
borarea unui program didactic adaptat ce-
rinţelor actuale, având următoarele sarcini: 

•	 asigurarea transparenţei desfăşu-
rării examenelor la disciplinele clinice şi 
preclinice, precum şi a procesului de ad-
mitere, realizată prin prezenţa observato-
rilor din rândul studenţilor şi rezidenţilor în 
cadrul acestor procese;

•	 revizuirea calităţii de predare a pre-
legerilor;

fiu în viaţă în care încercăm să aducem 
un zâmbet pe chipurile celor pentru care 
Centrul comunitar Nufărul Alb (Glinjeni, 
rn. Făleşti) a devenit o casă.

DEPARTAMENTUL IT ŞI MASS ME-
DIA este reprezentată de tineri responsa-
bili de a aduce publicului larg din cadrul 
USMF „N. Testemiţanu” cele mai recente 
informaţii ce ţin de activitatea curriculară 
şi extracurriculară universitară, de a medi-
atiza cele mai noi proiecte care au loc în 
cadrul ASRM şi de a crea sondaje de opinii 
publice privitor la modul de organizarea a 
activitaţii în cadrul ASRM. Departamentul 
oferă posibilitatea studenţilor USMF să 
obţină informaţiile necesare, accesând 
site-ul oficial al ASRM http://usmf.md/asr, 
precum şi diverse site-uri de socializare 
www.facebook.com/pages/Asociaţia-Stu-
denţilor-şi-Rezidenţilor-ASR-USMF, astfel 
încurajând studenţii USMF să fie activi în 
procesul de studiu şi în diversele activitaţi 
extracurriculare. 

DEPARTAMENTUL PROIECTE, ori-
entată spre promovarea unui mod sănătos 
de viaţă, este implicată într-un şir de activi-
tăţi. În fiecare primăvară şi toamnă, ASRM 
dă startul campaniei „Doneaza sânge - fii 
erou! Dăruieşte o picătură de viaţă!” 

deosebit pe manevrele practice chirurgi-
cale de bază, începând cu cele mai sim-
ple şi continuând treptat cu manopere mai 
complexe, astfel oferind posibilitate unui 
număr de 40 de studenţi (din anii de studiu 
III-VI) şi tineri rezidenţi să-şi modeleze şi 
să-şi perfecţioneze aptitudinile şi mânuirea 
utilajului chirurgical de bază. Dat fiind fap-
tul că în chirurgie este nevoie de muncă în 
echipă, cele 40 de persoane sunt aşezate 
în perechi la 20 mese de lucru. Participan-
ţii sunt supravegheaţi de către 10 traineri 
de la Societatea Studenţească de Chi-
rurgie din România, care îi urmăresc şi îi 
ajută în realizarea manevrelor prezentate. 
Fiecare tehnică este repetată până când 
toţi cei prezenţi se obişnuiesc cu aceasta. 

În fiecare an, la 1 decembrie, în lume 
este marcată Ziua Internaţională de Co-
memorare a persoanelor decedate de 
HIV/SIDA. Întru susţinerea lor studenţii 
USMF ,,N.Testemiţanu” au organizat un 
flash-mob în faţa blocului central al Univer-
sităţii, demostrându-şi astfel solidaritatea. 
S-a mizat pe scopul de a atrage atenţia 
întregii societăţi asupra problemei HIV/
SIDA, de a aminti că această infecţie îl pri-
veşte pe fiecare în parte şi că lipsa unui 
control asupra ei duce la decesul a milioa-
ne de oameni. 

Un alt proiect bine văzut de către pu-
blic este „Spitalul Copiilor”. Acesta este 

destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 
şi 12 ani, scopul său fiind învingerea fri-
cii copiilor vis-a-vis de medic şi spital. De 
asemenea, aceasta reprezintă o bună 
oportunitate pentru studenţii – viitori me-
dici pediatri, de a lucra cu copiii.  

 În cadrul DEPARTAMENTULUI SO-
CIAL, primordial este acordarea sprijinului 
studenţilor din familii social-vulnerabile. 
Pentru a-i susţine, lunar se oferă abo-
namente gratuite la troleibus. Pe lângă 
aceasta, de Anul Nou, membrii departa-
mentului oferă cadouri copiilor sudenţilor şi 
rezidenţilor din cadrul Universităţii noastre. 
Desfăşurarea numeroaselor excursii atât 
pe teritoriul ţării, cât şi în afara acesteia, 
este una dintre responsabilităţile direcţiei. 

Un loc iubit şi frecventat de studenţi şi rezi-
denţi este baza de odihnă “Medic-2″ din or. 
Sergheevca, Ucraina, de pe litoralul Marii 
Negre, unde anual se odihnesc un numar 
considerabil de studenţi, cu preţuri reduse.

Citius, Altius, Fortius este motto-ul 
DEPARTAMENTULUI SPORT, care ne 
dovedeşte că mişcarea înseamnă viaţă, 
sportul înseamnă sănătate. Aici activează 
cu brio următoarele secţii sportive: 

1. Judo;
2. Baschet (băieţi şi fete);
3. Volei ( băieţi şi fete);
4. Triatlon-forţă;
5. Fotbal;
6. Atletism;
7. Badminton;
8. Şah şi joc de dame;
9. Tenis de masă .
În 2012, au fost organizate nume-

roase competiţii sportive, în cadrul cărora 
atât studenţii, cât şi profesorii şi-au putut 
demonstra abilităţile sportive. Printre cele 
mai mari reuşite se numără Campionatul 
Campusului Studenţesc, ediţia 2012. 
În octombrie 2012 a avut loc competiţia 
la lupta naţională ”Trânta”, unde s-au 
confruntat cei mai curajoşi şi puternici lup-
tători din USMF „Nicolae Testemiţanu”. Pe 
tărâmul luptelor, studenţii noştri deţin fru-
moase rezultate atât la competiţii nationa-
le, cât şi cele internaţionale. Dar nu numai 

cu forţa fizică stăm bine, forţa intelectuală 
şi atenţia deosebită a studentului I. Bostan 
i-a permis să se poziţioneze pe locul I la 
Grand Prix-ul Naţional la Şah. De abilităţi 
deosebite au dat dovadă sportivii noştri la 
Campionatul Internaţional ”Batminton” 
din or. Viniţa, plasându-se, în aprilie 2012 
pe locul I (simplu) şi locul II (dublu).  Cu 
rezultate îmbucurătoare s-a dovedit a fi şi 
participarea pe 9-12 mai 2012 la Campi-
onatul ”Memorialul Cluj-Napoca”, unde 
echipa noastră de fotbal s-a poziţionat pe 
locul I.

Catedra de Educaţie Fizică, Clubul 
Sportiv în colaborare cu administraţia 
Universităţii, Asociaţia Studenţilor şi Rezi-
denţilor în Medicină, Comitetul Sindical al 

•	 negocierea posibilităţii realizării unui 
orar flexibil pentru stagiul practic de vară;

•	monitorizarea desfăşurării cercurilor 
ştiinţifice de la toate catedrele şi afişarea 
anunţurilor respective;

•	 organizarea cursurilor gratuite de 
limbă germană pentru studenţi.

DEPARTAMENTUL RELAŢII EXTER-
NE are drept scop colaborarea şi schimbul 
de experienţă cu alte universităţi de medi-
cină de peste hotare. Una dintre priorităţile 
ASRM sunt schimburile de experienţă a 
studenţilor, care se efectuează cu regula-
ritate şi sunt fundamentate pe tradiţii bine 
conturate. Cel mai cunoscut de schimb 
de experienţă este programul TransMed, 
care prevede participarea la lecţii practice, 
cursuri, alte activităţi curriculare şi extra-
curriculare timp de o săptămână în una 
dintre cele unsprezece universităţi şi fa-
cultăţi de medicină din România, membre 
FASMR. Acest program este organizat o 
dată în semestru al cincilea an consecutiv 
şi permite unui număr de 30-35 studenţi să 
efectueze o astfel de stagiere. Programe 
asemănătoare, axate pe aceleaşi crite-
rii de lucru, se desfăşoară colaborând şi 
cu alte universităţi de medicină şi farma-
cie din Ucraina, Federaţia Rusă, Polonia, 
Franţa, Belgia, U.S.A. O experienţă cize-
lată cu grijă în ultimii doi ani este cea pe 
care studenţii medicinişti o pot parcurge 
la baza aeriană de salvare UPU-SMURD 
Mureş în timpul vacanţei de vară. Alături 
de paramedicii SMURD în timpul vacan-
ţelor de vară, volunatrii ASRM desfăşoară 
cursurile de BLS (Suport Vital de Bază) 
pentru copii, îmbinând una dintre cele mai 
frumoase experienţe cu partea utilă a lu-
crurilor (taberele de odihnă Romantica, 
Olymp din raionul Făleşti).

 În afară de actvităţile din departamen-
tul de externe, o prioritate pentru noi sunt 
copiii fără părinţi. Când este vorba de copiii 
mici – aici suntem cu toţii egali, iar aceasta 
ne determină să organizăm de Crăciun şi 
1 iunie proiectul de caritate Vreau OM să 

Organul de Autoguvernare Studenţească din cadrul

Astfel se asigură aprovizionarea Centrului 
Naţional de Transfuzie a Sângelui cu com-
ponenţi sangvini, iar ca rezultat, să contri-
buie la diminuarea mortalităţii şi invalidizării  
populaţiei. 

Studenţii USMF sunt cei, care pe lân-
gă orele studiate, îşi propun, încă din primii 
ani de facultate, să se manifeste în ajuto-
rul construirii unei societăţi informate. De 
câţiva ani la rând, ei vin în fiecare liceu, 
colegiu, localitate spre a iniţia populaţia în 
profilaxie, metodele de diagnostic şi trata-
mentul tuberculozei. În cadrul proiectului 
“Oprim Tuberculoza în timpul genera-
ţiei noastre”, studenţii au instruit peste 
40000 de persoane din întreaga ţară! 

Stimulaţi de descoperirea tainelor 
ascunse în spatele realizării unui proiect 
reuşit, zeci de studenţi sunt instruiţi anual 
în training-ul „Managementul Proiecte-
lor”, realizat cu scopul familiarizării lor în 
aplicarea cunoştinţelor şi tehnicilor speci-
fice pentru reuşita activităţilor unui proiect. 
Pornind de la ideea că proiectul reflectă 
în sine soluţionarea unei probleme, parti-
cipanţilor li se oferă noţiuni teoretice des-
pre ceea ce este un proiect, etapele lui, 
secretele ce-l pot menţine activ pentru o 
perioada lungă de timp şi, desigur, posibi-
litatea elaborării unui proiect actual şi bine 
sponsorizat. 

În ritmul accelerat al vieţii tinerilor se 
încadrează de minune proiectul „Sănăta-
tea şi drepturile sexual reproductive”. 
Proiectul include activităţi de sensibiliza-
re a populaţiei cu privire la Sănătatea şi 
Drepturile Sexual Reproductive, preveni-
rea Hepatitei şi HIV/SIDA. 

În perioada 18-21 februarie 2013 
ASRM  a organizat ediţia a 2-a a proiec-
tului internaţional Basic Surgical Skills, 
în colaborare cu catedra Anatomie Topo-
grafică şi Chirurgie Operatorie, catedra 
Chirurgie Generală şi Semiologie din ca-
drul USMF ,,Nicolae Testemiţanu” şi So-
cietatea Studenţească de Chirurgie din 
România. Acest proiect a pus un accent 
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colaboratorilor au organizat şi desfăşurat 
în 2012 un şir de competiţii sportive prin-
tre care se numără: Spartachiada a 52-a 
a studenţilor şi rezidenţilor, Campionatul 
Campusului Studenţesc, Competiţii consa-
crate zilei de 8 Martie, Sărbătorii Paştelui, 

precum şi asigurarea participării selecţio-
natelor USMF la diverse competiţii munici-
pale, republicane şi internaţionale. În 2013 
se preconizează organizarea şi participa-
rea la numeroase activităţi sportive printre 
care: Spartachiada a 53-a a Studenţilor şi 
Rezidenţilor , Memorialul ”Nicolae Teste-
miţanu” - ”Iuliu Haţieganu”, iar echipele de 
baschet feminin şi masculin vor participa la 
Campionatul Moldovei. 

 Pentru cei mai însetaţi de cunoştinţe 
avem şi DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE, care 
mediază participarea studenţilor universi-
tăţii noastre la diverse congrese, conferin-
ţe, forumuri medicale naţionale şi interna-
ţionale. Cel mai important eveniment din 
domeniul dat este Congresul Internaţional 
pentru studenţi şi tineri medici “MedEspe-
ra” – eveniment în cadrul căruia studenţii 
au ocazia să afle cele mai noi realizări în 
domeniul medicinei, să facă schimb de 
experienţă cu tineri cercetători din ţară şi 
de peste hotare, să se bucure de un bogat 
program distractiv şi să obţină Certificatul 

de participare, important pentru aplicarea 
cererilor de cazare în camin şi/sau pentru 
concursul de rezidenţiat.

În fiecare sâmbătă se desfăşoară se-
minare cu diferite tematici, care au ca scop 
deschiderea unor noi orizonturi pentru 
studenţi. Aceste seminare îşi au farmecul 
lor prin dezbaterea mai multor cazuri cli-
nice. Seminarele sunt conduse de profe-
sorii universitari în colaborare cu ASRM. 

Asigurarea confortului în căminele 
campusului studenţesc este una dintre 
obligaţiunile DEPARTAMENTULUI TRAI. 
Dreptul de cazare în căminele USMF se 
acordă studenţilor, masteranzilor şi doc-
toranzilor înmatriculaţi la zi care nu au 
domiciliul stabil în municipiul Chişinău. 
Procesul de cazare este unul corect şi 
transparent, realizat de către ASRM, cu 
ajutorul unui program computerizat, care 
partajează studenţii în baza următoarelor 
criterii de cazare: reuşita la studii; situaţia 
familială (familie cu 3 şi mai mulţi copii, 
student orfan, părinţi veterani de război, 

părinţi pensionari, student/părinţi invalizi, 
etc.); activităţi extracurriculare. De aseme-
nea, există şi unele criterii pentru neates-
tarea studenţilor în cămin pe baza unor în-
călcări şi sancţiuni precum: nerespectarea 
regimului şi normelor sanitare, tulburarea 
liniştii locatarilor, deteriorarea bunurilor şi 
instalaţiilor puse la dispoziţie pentru utili-
zarea comună, consumul iraţional de apă, 
curent electric şi/sau gaz, neprezentarea 
la adunările sau consiliile locatarilor etc. În 
caz de acumulare a punctajului mai mare 
de 6 puncte, studentul nu este atestat în 
cămin şi este exclus din concursul de ca-
zare.

În ajunul sărbatorilor de iarnă, se or-
ganizează concursul Cel mai frumos 
cămin decorat pentru sărbători, o mică 
distracţie înainte de vacanţă.

O expresie tradiţională spune că 
„Toamna se numără bobocii”. Asociaţia 
Studenţilor şi Rezidenţilor alături de de-
canatul universitar au ca scop primordial 
de a pune în evidenţă reuşitele tuturor 
studenţilor Universitaţii, desfăşurând Gala 
Studenţilor Laureaţi. În cadrul acestui 
eveniment special se prezintă cei mai ca-
pabili studenţi a căror reuşită de fapt de-
notă profesionalismul profesorilor din ca-
drul Universităţii, la fel şi sârguinţa fiecărui 
student. Nominalizările şi clasamentele 
studenţilor laureaţi se fac în baza categori-
ilor:  “Abilităţi Organizatorice”, “Studii”, “Şti-
inţă”,  “Cultură”,  “Studenţi Internaţionali», 
«Sport».

Dacă proaspeţii absolvenţi ai liceelor 
consideră că odată admişi la Universitate 
vor fi siliţi doar să studieze, DEPARTA-
MENTUL CULTURĂ al ASRM e direcţio-
nat tocmai pentru a distruge astfel de ste-
reotipuri, aducând acea picătură de dis-
tracţie şi implicare necesară pentru a dilua 
rutina de zi cu zi. Numeroasele activităţi şi 
evenimente organizate de către membrii 
acestui departament sunt foarte bineveni-
te şi înalt cotate. Primul eveniment, unul 
de importanţă majoră pentru studenţii anu-
lui întâi, este Balul Bobocilor, moment 
în care „bobocii” devin membri cu drep-
turi depline ai Universităţii. La fel, pentru 
studenţii din primul an de studii, cu ocazia 
zilelor USMF „Nicolae Testemiţanu”, se or-

ganizează excursii gratuite la muzeu şi la 
teatru. O metodă perfectă pentru a etala 
oamenii de creaţie, talentele studenţeşti 
este Tezaurul Studenţesc, organizat anu-
al, în cadrul căruia se organizează diverse 
concursuri şi este apreciat orice student 
care se afirmă într-un mod anume: pictu-
ră, dans, muzică, sport etc. Din programul 
departamentului desigur nu lipseşte orga-
nizarea sărbătorilor de Revelion, Ziua În-
drăgostiţilor şi Dragobete. 

La fel de atractiv şi apreciat de către 
tineretul studios este Campionatul Inte-
runiversitar TVC, vechea tradiţie ce în-
truneşte inteligenţa, educaţia şi distracţia. 
Se prezintă umor de calitate, în stare să 
concureze cu orice altă instituţie, astfel 
câştigătorii ne vor prezenta la Campionatul 
Interuniversitar, unde vor concura cu cele 
mai puternice echipe de TVC ale universi-
tăţilor din republică. 

Pentru a ruina mitul precum că stu-
denţii de la USMF se evidenţiază doar 
prin studii, anual se organizează faimosul 

şi REZIDENŢILOR în MEDICINĂ 

concurs Miss USMF, în cadrul că-
ruia fetele noastre sclipesc cu fru-
museţea şi inteligenţa lor. Oricum, 
devenind student la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, prioritate au studiile 
şi dezvoltarea personalităţii, dar şi 
în acest domeniu ASRM a ocupat o 
poziţie prin organizarea concursu-
lui pentru cei mai isteţi tineri – Ce? 
Unde? Când? 

Studenţii ce doresc să-şi dez-
volte aptitudinile artistice şi esteti-
ce, pasionaţii de artă şi frumos sunt 
invitaţi să se alăture Teatrului Stu-
denţesc-model “Grigore Vieru” 
al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Pe 
parcursul celor şapte ani de activi-
tate tinerii actori ai teatrului au par-
ticipat la diferite manifestaţii cultu-
rale, festivaluri artistice republicane 
şi internaţionale. 

Cei iubitori de dans au ocazia să facă 
parte din una dintre cele mai bune echipe 

din Republica Moldova, dubla campioană 
a turneului Dance Battle, studenţi care ştiu 
şi pot să ofere plăcere, emoţii şi adrena-
lină.

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Universitatea de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu» oferă stu-
denţilor cazare în cămine, care sunt am-
plasate în Campusul Studenţesc într−o 
regiune pitorească a capitalei, numită 
Malina Mică. 

Căminele studenţeşti au fost reno-
vate în totalitate conform noilor tehno-
logii în construcţii, fiind dotate cu gru-
puri sanitare de cel mai înalt nivel: săli de 
baie, veceuri. Fiecare cămin este dotat 
cu electrocasnice moderne: aragazuri, 
maşini de spălat automate, maşini de 
uscat rufele.  În cămin este apă caldă pe 
parcursul întregului an, luând 
în consideraţie faptul că exis-
tă două cazangerii autono-
me care asigură căminele cu 
energie termică şi apă caldă. 
Odăile sunt după reparaţie 
capitală, dotate cu mobilă 
nouă, numărul de locuri co-
respunde normelor sanitare. 
Căminele sunt  înzestrate cu 
televiziune prin cablu şi In-
ternet.

În Campusul studenţesc 
funcţionează o bibliotecă cu sală 
de lectură cu un program de lu-
cru prelungit, unde studenţii se 
pot pregăti pentru ore, având la 
dispoziţie literatură recentă. 

De asemenea, există un 
complex sportiv modern, asi-
gurat cu aparataj sportiv, unde 
studenţii au ore de cultură fizi-

că, precum şi se pot antrena în cadrul 
secţiilor sportive ce activează. Un alt 
complex sportiv cu o capacitate mult 
mai mare este în construcţie şi urmează 
a fi dat în exploatare în timpul apropiat. 
Un teren sportiv de minifotbal, acoperit 
cu gazon, stă la dispoziţia studenţilor în 
perioada caldă a anului.

Un avantaj important reprezin-
tă amplasarea căminelor studenţeşti 
într−o regiune unde sunt concentrate 
cele mai importante instituţii medicale 
din republică, cu bazele clinice ale Uni-
versităţii. Aici studenţii petrec atât cur-

surile, cât şi lecţiile practice, unde 
aplică cunoştinţele acumulate în 
timpul orelor.

Căminele studenţeşti
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Pentru a menţine prestigiul unei institutu-
ţii competitive de nivel european Universita-
tea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” este axată spre internaţionaliza-
rea procesului de instruire şi cercetare, care 
se realizează prin implementarea standarde-
lor internaţionale de instruire, dezvoltare de 
parteneriate şi proiecte comune de instruire şi 
cercetare cu universităţi de prestigiu din lume 
etc.

În realizarea acestor activităţi ne bucu-
răm pe deplin de suportul structurilor interna-
ţionale, cum sunt Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii, Uniunea Europeană, Banca Mondială, 
Federaţia Mondială a Învăţământului Medical 
etc.  Recent, universitatea noastră a devenit 
membră cu drepturi egale a Asociaţiei Inter-
naţionale a Universităţilor (AIU), organizaţie 
afiliată UNESCO, creată în 1950 pentru a 
încuraja cooperarea dintre instituţiile de învă-
ţământ superior la nivel internaţional şi uneşte 
universităţi membre din peste 120 de ţări. 

Pe parcursul anilor Universitatea noastră 
a dezvoltat relaţii frumoase de colaborare şi 
parteneriat cu universităţi din peste 30 de ţări 
ale lumii cum ar fi: România, Germania, Fran-
ţa, Belgia, Elveţia, Italia, SUA, Rusia, Ucraina 
şi altele. Aceste colaborări includ mobilităţi 
academice (schimb de personal didactic, sta-
gii de cercetare, stagii studenţeşti etc.), pro-
iecte comune de instruire şi cercetare, asis-
tenţă tehnică şi dezvoltare instituţională sau 
asistenţă medicală acordată populaţiei ţării 
noastre.

În Universitate procesul didactic are loc 
în limbile română, rusă, engleză şi franceză, 
fapt ce favorizează mult mobilitatea academi-
că. Prin intermediul programelor UE pentru 
modernizarea învăţământului superior cum ar 
fi Tempus, Erasmus Mundus şi a burselor Fo-
sfom, studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” 
pot efectua stagii practice în unele dintre cele 
mai prestigioase Universităţi şi clinici ale lumii. 

La moment în cadrul USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” se implementează 4 proiecte TEM-
PUS, finanţate de Uniunea Europeană, în do-
meniile asigurării calităţii în învăţământul su-
perior, îmbunătăţirii autonomiei universitare şi 
modernizării programelor de studii. Studenţii 
sunt implicaţi în aceste proiecte prin participa-
rea la seminare de instruire, vizite de studiu la 
universităţile partenere din UE, formând astfel 
relaţii cu studenţii din alte universităţi, inclusiv 
cu Uniunea Studenţilor din Europa. 

Unul dintre proiectele recente de mobi-
litate academică este proiectul ”Integrarea 
Regiunilor din Vecinătatea de Est prin Coope-
rare în Învăţământul Superior / EMINENCE”, 
care se implementează în cadrul Programului 
Comisiei Europene ERASMUS MUNDUS. 
Obiectivul proiectului este de a îmbunătăţi în-
văţământul superior în ţările din Est în vecina-
tea UE şi de a facilita prevederile procesului 
de la Bologna. Beneficiarii burselor de studii 
oferite prin proiect, la întoarcerea acasă, vor 
contribui la dezvoltarea sistemului medical din 
ţările partenere, aspirând spre implementarea 
standardelor europene. În cadrul acestui pro-
iect studenţii, rezidenţii şi doctoranzii USMF 
«Nicolae Testemiţanu» pot să aplice pentru 
burse de studii cu o durată de la 3 la 10 luni 
la Universităţile partenere din Polonia, Italia, 
Franţa, Portugalia şi Suedia. Pentru apelul 
de burse lansat în noiembrie  2012, o tânără 
rezidentă la specialitatea cardiologie, an. 1, a 
obţinut o bursă de studii cu o durată de 10 luni 
la Universitatea Porto, Portugalia. 

USMF „Nicolae Testemiţanu” este mem-
bră titulară a Agenţiei Universitare a Francofo-
niei (AUF) din anul 1997. Înscrierea la Filieră 
are loc în baza unui concurs, care prevede o 
probă la cunoaşterea limbii franceze, luân-
du-se în considerare reuşita candidaţilor la 
finele semestrului întâi. Din 1998 şi până în 
2012, avem circa 160 de absolvenţi ai Filierei 
Francofone. Anual AUF susţine financiar bur-

se de stagiu ale studenţilor anului 5 în centre 
spitaliceşti universitare din Franţa şi Belgia, 
burse de cercetare doctorală şi postdoctorală 
„Eugen Ionescu” pentru stagieri în România, 
teze de cercetare în cotutelă, organizare de 
manifestări ştiinţifice, cursuri de perfecţionare 
lingvistică pentru profesorii şi studenţii filierei 
francofone etc. 

În cadrul acordului bilateral cu Universi-
tatea de Medicină din Poznan, Polonia, anual 
sunt selectati studenţi pentru a face stagiu 
practic în clinicile poloneze. 

O experienţă similară se realizează şi cu 

Universitatea din Lubeck, Germania, unde 
studenţii noştri sunt selectaţi pentru petrece-
rea stagiului de vară.

Întru ajutorul studenţilor care doresc să 
îşi îmbunătăţească abilităţile lingvistice în uni-
versitate activează catedra de Limbi străine, 
dotată cu laboratoare moderne. Unul dintre 
acesta a fost dezvoltat cu suportul Ambasadei 
Norvegiei prin proiectul ”Fortificarea abilităţilor 
lingvistice ale studenţilor USMF ”Nicolae Tes-
temiţanu”.

Totodată, cu susţinearea Agenţiei Univer-
sitare a Francofoniei în cadrul USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” a  fost inaugurat primul Centru 
de Reuşită Universitară (CRU) din Republica 
Moldova care este un spaţiu didactic, dotat cu 
resurse pedagogice şi cu echipament tehnic 
de cel mai înalt nivel, disponibil studenţilor şi 
profesorilor,  prin care sunt oferite cursuri ino-

vatoare, videoconferinţe, lucrul în reţea, acce-
sul liber la diverse resurse în limba franceză: 
cărţi, reviste, baze de date, etc.

Pentru promovarea schimbului de cu-
noştinţe, experienţă şi bune practici cu colegii 
de peste hotare în cadrul universităţii se or-
ganizează frecvent cusuri ţinute de profesori 
notorii de peste hotare. Acestea pot fi ţinute 
prin vizite nemijlocite a profesorilor cât şi prin 
intermediul teleconferinţelor. Studenţii pot 
participa la  prelegeri on-line ţinute cu regu-
laritate de către profesori cu renume din dife-

rite ţări. Un parteneriat fructuos în acest sens 
este dezvoltat cu Universitatea Carolina de 
Est, SUA.  

Imaginea Universităţii pe arena interna-
ţională este consolidată de personalităţi mar-
cante din domeniul ştiinţei şi învăţământului, 
care activează în universităţi de peste hotare, 
dar care posedă titlurile onorifice de Doctor 
Honoris Causa, Profesor Asociat şi Visiting 
Professor. Astfel, devenind membri ai cadru-
lui academic al USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 
Dumnealor împărtăşesc studenţilor, rezidenţi-
lor şi doctoranzilor noştri bogata experienţă şi 
abordările de ultimă oră în domeniul diagnos-
ticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor, 
promovând valorile şi standardele practicii 
medicale contemporane. 

ÎN ANUL CURENT în cadrul 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” cu 
susţinerea unui grup important de 
donatori, printre care sunt Delega-
ţia Uniunii Europene în Republi-
ca Moldova, Guvernul Republicii 
Moldova, Serviciul de Experţi Su-
periori al Guvernului Germaniei, 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvol-
tare şi Cooperare, Asociaţia Inter-
naţională Heart to Heart SUA etc., 
este inaugurat Centrul Universitar 
de Simulare în Instruirea Medica-
lă, unicul de acest fel în Europa de 
Est.

 Centrul va constitui o subdi-
viziune educaţional-ştiinţifică mul-
tidisciplinară, dotată cu tehnologii 
de ultimă generaţie în pentru in-
struirea medicală. Acest Centru va 
asigura instruirea şi testarea cu-
noştinţelor şi abilităţilor practice cu 
utilizarea celor mai noi metode de 
instruire virtulă şi de simulare, cum 

sunt metoda pacientului virtual, 
metoda „pacientului standardizat”, 
utilizarea manechinilor de înaltă 
fidelitate, şi diferite programe vir-

tuale de instruire. Echipamentul 
de instruire permite studenţilor şi 
rezidenţilor medici să înveţe toa-
te tehnicile de examinare şi inter-

venţie asupra pacienţilor, să îşi 
dezvolte o gândire clinică corectă 
şi să posede un grad înalt de abi-
lităţi practice. Manechinii de înaltă 
fidelitate (roboţi de ultimă oră)  pot 
imita cele mai frecvente şi compli-
cate maladii pe care studenţii le 
pot întâlnit doar în teorie, aceasta 
oferindu-le posibilitatea să înţelea-
gă specificul manifestării acestor 
maladii şi să îşi dezvolte reactivi-
tatea profesională corectă. 

Dezvoltarea şi dotarea Cen-
trului Universitar de Simulare a 
fost făcută după modelul celor 
mai performante centre de acest 
fel din Israel, Austria, Germania 
şi SUA. Activitatea acestui Centru 
influenţează semnificativ calitatea 
instruirii medicilor în Republica 
Moldova, racordând-o la standar-

dele şi cerinţele internaţionale, 
crescând competetivitatea şi per-
formanţa universităţii noastre.

Totodată, una dintre priori-
tăţile strategice de dezvoltare a 
Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
este informatizarea şi implemen-
tarea pe larg a tehnologiilor infor-
maţionale în procesul de instruire, 
evaluare şi management insti-
tuţional. Pentru aceasta USMF 
„Nicolae Testemiţanu” a elaborat 
Strategia sa de Informatizare pen-
tru perioada 2012 – 2015 care are 
ca scop atingerea unor indicatori 
de performanţă în ceea ce priveş-
te facilitatea şi creşterea accesu-
lui studenţilor la diferite baze de 
date,  informaţii didactico-ştiinţifice 
necesare şi solicitate, creşterea 
calităţii, eficienţei şi transparenţei 
procesului didactic, ştiinţific şi ad-
ministrativ.

Metode contemporane de instruire

Oaspeţi notorii şi personalităţi marcante în 
vizită la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
Asif Chaudhry,  

ex ambasador al Statelor 
Unite ale Americii  

în Republica Moldova

Benoit Nautre, Rectorul 
Institutului Catolic din Rennes, 
Directorul Grupului Spitalicesc 

Saint Augustin, Malestroit, Franţa

Thomas Ilka, Secretar de 
Stat, Ministerul Federal al 

Sănătăţii  
 din Germania

Marius Raica, rectorul UMF 
“Victor Babeş” 

 din Timişoara,  România

  Prof. Elie Cogan, ex  
decan  facultatea medicină 
de la Universitatea Liberă 

din Bruxelles, Belgia 

Sorin  Mircea Oprescu,  şef Clinică Chirurgie Digestivă Superioară, Spitalul Universitar 
de Urgenţă din Bucureşti, Primar de Bucureşti, Emil Constantinescu, ex preşedinte al 

României, Petru Lucinschi, ex preşedinte al Republicii Moldova, 
Dorin Chirtoacă, Primar de Chişinău

Jarno Habicht, şeful 
Biroului de Ţară al 

Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii

Dirk Schuebel, Ambasadorul 
Delegaţiei Uniunii Europene 

în Republica Moldova

Christoph Lange, Directorul Clinicii Medicale a Centrului 
de Cercetare Borstel şi Prof.  Jürgen Westermann, 

Preşedintele Senatului Universităţii Lubeck, Germania

Dr  Timo Ulrichs  vice-
preşedintele Forumului 

Koch-Mechnikov

Prof. Gabriel Gurman, preşedintele Societăţii 
Europene de Tehnologii Informaţionale în 
Anestezie şi Terapie Intensivă, profesor 

Universitatea Ben-Gurion, Israel
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