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Un sfârşit este întotdeau-
na un nou început. Aceasta 
trebuie să reprezinte pentru 
voi încheierea anilor de stu-
dii - un început al carierei 
Dumneavoastră de medic sau 
farmacist, un început al per-
fecţionării continue şi al dez-
voltării personale, un început 
al succesului… 

Important este ca, păşind 
în lumea mare, să vă amintiţi 
că i-aţi avut mereu alături, în 
toţi aceşti ani, pe consacraţii 
profesori care, fideli frumoa-
selor tradiţii universitare, v-au 
împărtăşit, cu multă dragoste 
şi mărinimie, din cunoştinţele 
şi din bogata lor experienţă. 
Trebuie să conştientizaţi că 
cele însuşite în perioada de 
studenţie, Vă vor servi doar ca 
temelie pentru dezvoltarea pro-
fesională pe parcursul întregii 
vieţi, conduita morală fiin-
du-vă ghidată de Jurământul 
lui Hippocrates. Ştim că veţi 
fi medici şi faramcişti buni, 

adevăraţi profesionişti - aşa 
cum v-am format, iar acest 
fapt este o mândrie pentru noi 
toţi. 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” rămâne pentru 
voi Alma Mater. Vă îndemnăm 
să o purtaţi cu demnitate în 
inimile voastre, oriunde veţi 
merge. Aici veţi găsi întotdeau-
na sprijinul şi inspiraţia de 
care veţi avea nevoie. 

În acest moment semnifi-
cativ în viaţa Dumneavoastră, 
în numele întregii comunităţi 
universitare, ţin să Vă exprim 
sincere felicitări şi urări de 
bine, sănătate, noroc, fericire, 
prosperitate, atât vouă, cât şi 
familiilor voastre. Rămânem cu 
speranţa de a ne bucura îm-
preună de succesele şi perfor-
manţele Dumneavoastră.

Sunteţi bineveniţi în rân-
dul comunităţii medicale şi 
farmaceutice, cu îndemnul 
Lucendo Allis Ego Ipse Ardeo!

Dragi absolvenţi,

Ion Ababii, rector,
profesor universitar, 

dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM

Cu ocazia Zilei lucră-
torului medical şi a far-
macistului, Vă adresez 
sincere felicitări, activitate 
fructuoasă, realizări pro-
fesionale, motivaţii pentru 
performanţă şi perfecţiona-
re continuă. 

Fie ca perseverenţa şi 
spiritul de sacrificiu să vă 
însoţească mereu întru ali-
narea suferinţelor pacienţi-
lor. Să fiţi mereu un exem-
plu de servire cu abnegaţie 
a oamenilor, de onorare a 
datoriei profesionale şi civi-
ce. Datorită entuziasmului 
şi insistenţei Dvs. vom re-
uşi să păstrăm şi să impul-
sionăm procesele de dezvol-
tare a sistemului naţional 
de sănătate.

Vă aducem toată re-
cunoştinţa pentru devota-
mentul şi dăruirea Dum-
neavoastră. 

La Mulţi Ani!

Stimaţi medici 
şi farmacişti, 

Comunitatea acade-
mică a Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemițanu” din  
Republica Moldova împreună cu 
absolvenții din acest an au trăit, 
în data de 17 iunie, momente pli-
ne de emoții și bucurie. 

În cadrul unei ceremonii 
fastuoase, aceștia din urmă au 
depus Jurământul lui Hippo-
crates – eveniment, prin care 
oficial și-au încheiat studiile 
de licență de medic sau far-
macist și încep o nouă etapă 
a vieții. A fost un moment fes-
tiv înălțător, plin de fericire, 
când fiecare dintre absolvenți, 
părinții și rudele acestora și, nu 
în ultimul rând, corpul profe-
soral-didactic, au trăit clipe de 
mândrie și împlinire.

Festivitatea de depu-
nere a Jurământului de 
medic și farmacist a fost 
deschisă de rectorul Ion  
Ababii, care a exprimat ferma 
convingere că și promoția anu-
lui 2015, alături de generațiile 
precedente, își va onora obli-
gațiile la nivelul exigențelor 
moderne, deoarece au fost 
instruiți într-o instituție de pre-
stigiu și cu frumoase tradiții.

”Cu virtuți precum devota-
mentul, dăruirea de sine, com-
pasiunea, optimismul și gene-
rozitatea, ce caracterizează și 
înnobilează breasla noastră, 
se înscrie obligația de a res-
pecta Jurământul medicului și 
a farmacistului, inclusiv în cele 
mai nefavorabile, uneori chiar 
disperate situații. Prin acest 
legământ, ne asumăm datoria 
de a sta de veghe la sănătatea 
pacienților, indiferent de nați-
onalitate, confesiune, origine 
etnică, apartenență politică 
sau statut social”, a spus aca-
demicianul Ion Ababii.  

La manifestarea solem-
nă de depunere a Jurămân-
tului lui Hippocrates, de către 
absolvenții USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, au participat 
reprezentanți ai Parlamentului 
RM, Guvernului RM, prorectori, 
decani și prodecani, profesori, 
șefi de subdiviziuni universita-
re, care au venit cu mesaje de 
felicitare pentru noii membri ai 
comunității medicale. 

Oxana Domenti, pre-
ședintele Comisiei parlamen-
tare pentru protecție socială, 
sănătate și familie a declarat că 
”țara noastră mizează mult pe 
tinerii medici și farmaciști, dat 
fiind faptul că, la moment, ne 

confruntăm cu un deficit sporit 
de astfel de specialiști, în spe-
cial în mediul rural. În același 
timp, legislatorii încearcă să 
acorde mai multă atenție aces-
tui domeniu, adoptând legi 
benefice pentru sistemul de 
sănătate”,  a spus deputata.

“Jurământul pe care l-ați 
rostit astăzi reprezintă în sine 
cel mai vibrant moment al în-
ceputului de carieră pentru un 
medic, moment în care ați ju-
rat să Vă consacrați viața în ser-

viciul umanității, să purtați res-
pect absolut vieții, ați făcut un 
legământ prin care sănătatea 
pacienților va fi prima voastră 
grijă”, a spus Mircea Buga, mi-
nistrul sănătății.

De asemenea, evenimen-
tul a fost onorat de prezența 
secretarului de stat al Ministe-
rului Sănătății al Germaniei – 
Lutz Stroppe și Ortwin Schulte, 
șeful Departamentului pentru 
Planificarea Politicii Europene 
de Sănătate din cadrul aceleiași 
instituții. Secretarul german de 
stat a declarat că împărtășește  
bucuria și fericirea absolvenților 
în acest moment solemn. ”Cred 
că ați meritat cu adevărat 

această sărbătoare frumoasă și 
ați făcut eforturi considerabile 
pentru a ajunge în această zi. 
Aveți șanse mari și oportunități 
de afirmare nemaipomenite, 
de aceia vă îndemn să faceți 
uz de ele, pentru că Republica 
Moldova are nevoie de Dvs. 
Sper că atunci când voi reveni 
în această țară să vă găsesc pe 
mulți dintre Dumneavoastră 
exersând specialitatea de me-
dic și farmacist”, a spus oficialul 
german.

În mod simbolic, absolven-
ții au înmânat flacăra cunoștin-
țelor mediciniștilor din anul I și 
au rostit cuvinte de mulțumire 
profesorilor, părinților, dar și 
colegilor, alături de care au tră-
it clipe de neuitat. Tradițional, 
absolvenții au mers să depună 
coșuri de flori la monumentul 
lui Ștefan cel Mare și bustul lui 
Nicolae Testemițanu.

Chiar dacă evenimen-
tul a fost unul fericit, pentru 
absolvenți acesta a avut și o 
ușoară umbră de tristețe, de-
oarece au luat sfârșit cei mai 
frumoși ani din viața lor – anii 
de studenție trăiți, aici, la USMF 
”Nicolae Testemițanu”. Aici au 
petrecut o parte din viață, au 
studiat, și-au făcut prieteni, au 
simțit fiorul primei dragoste, 
iar unii dintre ei și-au întemeiat 
familii. Au trăit momente de bu-
curie, dar și de tristețe, alături 
de profesorii dragi, care prin 
înțelegerea și căldura inimilor 
i-au îndrumat, ocrotit și le-au 
fost alături, conducându-i prin 
marea și enigmatica lume a me-
dicinei și farmaciei. Au obținut 
succese, dar au luat și niște 
învățăminte din experiențele 
mai puțin reușite. Cu toate aces-
tea, absolvenții nu și-au luat 
adio de la Alma Mater, deoarece 
mulți dintre ei își vor continua 
aici studiile prin rezidențiat.

Evenimentul s-a încheiat cu 
un recital al formației Catharsis 
– surpriză din partea conducerii 
Universității pentru tinerii absol-
venți.

În acest an, 839 de persoa-
ne au absolvit USMF ”Nicolae 
Testemițanu, dintre care 642 
de absolvenți autohtoni și 197 
din state ca Israel, România, 
Iordania, Rusia, Bulgaria, Turcia, 
Ucraina, Portugalia, SUA, Grecia 
și Norvegia.

Bun venit în comunitatea medicală și farmaceutică
a Republicii Moldova!
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Rectorul Ion Ababii, prezent la deschi-
derea conferinței, a punctat că, pe parcur-
sul anilor, activitatea Școlii s-a axat pe for-
marea specialiștilor și ajustarea procesu-
lui decizional din sistemul de sănătate la 
practica internațională. În contextul ani-
versării, rectorul a adresat echipei urări 
de sănătate și noi realizări în promovarea 
standardelor, implementarea metodelor 
și tehnologiilor educaționale și manage-

riale moderne în scopul sporirii calității, 
eficienței și performanței sistemului de 
sănătate din țară.

”Activitatea Școlii de Management în 
Sănătate Publică a revoluționat conceptul 
instruirii în domeniu și este un exemplu de 
succes pe plan național și internațional. 
Până în prezent, 246 de persoane au ab-
solvit Programul de Master, iar în ultimii 
ani, numărul lor s-a dublat față de acum 
10 ani, fapt ce denotă interesul sporit 
pentru aceste studii”, a declarat Oleg 
Lozan, director ȘMSP. 

Ministrul sănătății, Mircea Buga, pre-
zent la conferința aniversară, a menționat 
că: ”Școala ne-a permis să privim și să abor-
dăm sistemul de sănătate din alt unghi, cel 
al managementului eficient, al creșterii 
capacităților organizatorice în prestarea 
serviciilor medicale calitative și cost-efici-
ente. Astăzi, ȘMSP și-a câștigat pe deplin 

numele de promotor al dezvoltării siste-
mului de sănătate din Republica Moldova”.

Aliona Serbulenco, master în mana-
gementul sănătății publice, și-a exprimat 
gratitudinea pentru studiile și cunoștințele 
obținute la ȘMSP, menționând că ”grație 
colectivului didactic am reușit să fim 
perseverenți, exigenți, empatici cu 
pacienții și mai persuasivi în activitatea 
noastră”.

La conferință au participat, de ase-
menea, reprezentanți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății, Asociației Școlilor de 
Sănătate Publică din Regiunea Europeană 
(ASPHER), Agenției pentru Acreditare a 
Educației în Sănătate Publică (APHEA), 
UNICEF, Fundației Soros-Moldova, Agenției 
Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare 
SDC, președinți și directori de școli – lideri 
în educație în domeniul sănătății publi-
ce, renumiți profesori din SUA, Germania, 
Franța, Belgia, Israel, România, Croația, 
Serbia, Marea Britanie ș.a.

Manifestarea științifică, dedicată 
celor 10 ani de la lansarea Programului 
de Master la Școala de Management în 
Sănătate Publică, s-a desfășurat vineri, 
29 mai 2015, și se înscrie în șirul eve-
nimentelor dedicate aniversării a 70 
de ani de la fondarea USMF “Nicolae 
Testemițanu”.                                                      

ŞMSP: zece ani  
ai Programului de Master 

Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) a Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a marcat 10 ani de la lansarea 
Programului de Master prin desfășurarea Conferinței internaționale ”Realizări și 
provocări în fortificarea resurselor umane în managementul sănătății publice”. 
Manifestarea științifică a avut ca scop efectuarea schimbului de experiență în pro-
cesul de modernizare a programului de instruire în managementul sănătății publice, 
precum și identificarea lacunelor și barierelor ce țin de formarea și dezvoltarea resur-
selor umane în sănătate.

În contextul șirului de evenimente de-
dicate aniversării a 70 ani de la fonda-
rea  Universității de Stat de Medicină și  
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Disciplina 
de pneumologie și alergologie din cadrul  
Departamentului Medicină Internă a organi-
zat un curs dedicat istoriei Alma Mater pentru 
studenții din anul IV de studii. 

Prin intermediul acestuia, s-a încercat sen-
sibilizarea mediciniștilor privind cunoașterea 
tradițiilor Universității noastre, ca aceștia să 

fie mândri de instituția în care-și fac studiile.
În cadrul lecției, profesorul Victor  

Botnaru, șef disciplină, împreună cu alți colegi 
de-ai săi, a prezentat mai multe crâmpeie din 
istoria Universității și a subdiviziunii pe care o 
conduce. 

Evenimentul s-a încheiat cu un  
flashmob – studenții aliniindu-se astfel, în-
cât de la înălțime, putea fi văzută sintagma –  
”70 USMF”.                                                                    

Lecţie de istorie a Alma Mater

Universitatea de Stat de Medicină și  
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a organizat, 
în data de 25 aprilie curent, Ziua Ușilor Des-
chise pentru absolvenții de licee și colegii, do-
ritori de a studia medicina și farmacia.

Prorectori, decani, prodecani, profe-
sori și reprezentanți ai Comisiei de admi-
tere a Universității au vorbit vizitatorilor 
despre misiunea și valorile Alma Mater. 
Sergiu Ciobanu, secretar responsabil al 
Comisiei de admitere, a prezentat ofer-
ta educațională și condițiile de înma-
triculare din acest an la USMF “Nicolae  
Testemițanu”. O opțiune foarte bună, pen-

tru cei care au doar note de 10, reprezintă 
specialitatea Sănătate publică din cadrul 
Facultății de Medicină nr. 1, deoarece toate 
locurile disponibile sunt la buget, a spus se-
cretarul Comisiei de admitere. 

Oaspeții la eveniment au fost intere-
sați să afle despre condițiile de înmatriculare 
pentru tinerii din regiunea transnistreană, 
oportunitățile de studii în limba franceză sau 
engleză, condițiile de cazare, limita de vârstă 
pentru studii, valoarea contractelor ș.a.

Ziua Ușilor Deschise s-a desfășurat în 
două săli concomitent - Aula ”Petru Galețchi” 
și Sala Senatului. Întâlnirea cu liceenii din 
școlile cu predare în limba rusă a fost modera-
tă de prorectorul pentru asigurarea calității și 
integrării în învățământ, Olga Cernețchi, care 
a oferit potențialilor candidați la studii infor-

mații generale despre Universitate, procesul 
de studii și a îndemnat tinerii să opteze pentru 
această instituție.  Oaspeții, vorbitori de limba 
română, au fost anunțați despre condițiile de 
studii din acest an de către prorectorul pentru 
activitate științifică, Gheorghe Rojnoveanu, 
care și-a exprimat speranța că toți cei prezenți 
la eveniment vor deveni studenți ai USMF  
"Nicolae Testemițanu". ”Universitatea își 
dorește ca cei mai buni copii și mai receptivi 
față de omul suferind să-și continue studiile 
aici”, a mai menționat prorectorul, urându-le 
viitorilor mediciniști multă baftă la examenele 
de bacalaureat.

Participanții la eveniment au vizitat  

Centrul de Informare Infomedica, Centrul de 
 Informare Europeană și Sala de lectură nr. 1 
ale Bibliotecii Științifice Medicale, precum și  
Muzeul de anatomie a omului, unde potențialii 
studenți au admirat exponatele unice, care ul-
terior le vor servi drept suport în instruire.  

Tinerii au primit ediția specială Admitere 
a ziarului universitar ”Medicus”, pliante, dar și 
câte un semn de carte.   

Conform Regulamentului-cadru al  
Ministerului Educației, privind admiterea 
2015-2016, în acest an vor fi oferite, în total, 
695 de locuri pentru studii medicale și far-
maceutice. Dintre acestea, pentru Medicină 
generală – 455 de locuri (405 la buget, 50 la 
contract), Sănătate publică – 45 de locuri la 
buget, Stomatologie – 95 de locuri la con-
tract, Farmacie - 100 de locuri la contract.                                            

Ziua Uşilor Deschise la USMF  
”Nicolae Testemiţanu”
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În acest an, Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” aniversea-
ză 70 de ani de la fondare - un bun 
prilej de a răsfoi file de istorie, poa-
te, uitate de vreme. Evenimente, 
realizări, oameni… Dar cel mai im-
portant - Oameni, numeroși profe-
sori, medici, savanți, care au pus 
bazele a ceea ce numim astăzi, cu 
atâta mândrie - Alma Mater! 

Totuși, unul dintre acești oa-
meni ocupă un loc aparte în inimile 
noastre. Cei care l-au cunoscut po-
vestesc cu ardoare despre faptele 
lui mărețe, iar generațiile de mai 
apoi - regretă că nu-i sunt contem-
porani. Acesta nu e nimeni altul 
decât Nicolae Testemițanu, ai cărui 
demni urmași trebuie să devenim.  

Cu siguranță, cei mai tineri se 
întreabă  prin ce s-a remarcat? Ce a 
fost atât de deosebit la acest medic, 
rector la doar 32 de ani și ministrul 
care a reformat sistemul de sănăta-
te? În încercarea de a găsi anumite 
răspunsuri am reușit să-l redesco-
perim și să-l cunoaștem mai bine 
pe Omul Nicolae Testemițanu. 

Născut în Ochiul Alb, județul 
Bălți, când revenea la baștină, 
Nicolae Testemițanu obișnuia să 
parcurgă pe jos drumul de la margi-
nea satului până la casa părinteas-
că. Era bucuros să-și întâlnească 
consătenii. A fost un mare iubitor al 
satului și al oamenilor: ”Nu trebuie 
să uităm adevărul că noi, orășenii, 
suntem țărani, aduși la un nivel de 
cultură mai înalt”, spunea el. 

Nicolae Testemițanu se nu-
mără printre cei care formează a 
doua promoție de absolvenți ai 
Institutului de Stat de Medicină din 
Chișinău (ISMC). A fost pasionat de 
medicină, domeniu în care a reușit 
să se afirme chiar din primii ani 
după absolvire, în 1951.  În scurt 
timp, devine medic-șef la Spitalul 
Clinic Republican, înființează pri-
ma revistă medicală din Moldova 
– ”Ocrotirea sănătății” (astăzi, 
Curierul Medical). 

În anul 1959, este numit rector 
al ISMC, fiind primul absolvent care 

deține această funcție. S-a manifes-
tat ca un manager excepțional, ferm 
și plin de inițiativă. Reușește să cre-
eze patru facultăți (Stomatologie, 
Perfecționare a Medicilor, Medicină 
Preventivă, Farmacie), să majoreze 

numărul tinerilor admiși la studii 
pentru a instrui acasă un număr 
suficient de medici, mai ales pentru 
sate. În această perioadă au fost 
construite noi blocuri de studii, că-
mine pentru studenți, Laboratorul 
Central de Cercetări Științifice, 
au fost create noi catedre și cli-
nici ș.a. A încurajat, a susținut și 

a motivat tinerii, în care vedea un 
bun potențial de dezvoltare.     

Patru ani mai târziu devine mi-
nistru al sănătății, funcție prin care 
a contribuit la consolidarea bazei 
tehnico-materiale a instituțiilor 

medicale, la optimizarea servicii-
lor de asistență medicală, a militat 
pentru introducerea metodelor 
moderne de profilaxie, diagnostic 
și tratament a maladiilor. O atenție 
deosebită a acordat instruirii per-
sonalului medical de conducere la 
nivel național. Despre Domnia Sa, 
academicianul Gheorghe Palade 

spune că ”Era, în esență, mai mult 
un om al viitorului, un arhitect al 
sistemului de medicină”. La acea 
etapă, a reușit ca Moldova să fie 
alături de cele mai avansate repu-
blici sovietice la capitolul organiza-
rea serviciului medical. A elaborat 
un concept nou privind serviciile 
medicale specializate de ambula-
tor și de staționar, a serviciilor de 
urgență pentru populația rurală. A 
argumentat științific și a efectuat 
amplasarea rațională a rețelei de 
instituții medicale din sate, până în 
anul 2010. 

Medicina socială și organizarea 
ocrotirii sănătății a fost domeniul în 
care s-a regăsit după plecarea de la 
minister. După susținerea doctora-
tului, devine profesor universitar 
(1970), iar trei ani mai târziu - șef 
catedră, funcție pe care o deține 
până la sfârșitul vieții. În anul 1983, 
pentru conceptul privind lichida-
rea diferențelor dintre sat și oraș 
privind acordarea asistenței medi-
cale populației, i se conferă titlul 
de onoare „Laureat al Premiului de 
Stat al RSSM în domeniul științei și 
tehnicii”. 

A fost un om simplu, muncitor, 
care și-a iubit țara, neamul, limba. 
El este cel care a ars singur, lumi-
nând altora, la fel de falnic și sonor 
ca Lucendo Allis Ego Ipse Ardeo!     

Suntem urmaşii lui Nicolae Testemiţanu ”El purta în sine acea cu-
rată demnitate plugărească, 
venită din strămoși, poate de 
aceea în sufletul său culorile 
satului natal s-au contopit cu 
cele ale plaiului moldav”

Diomid Gherman

”Talentul, capacitatea 
de muncă și dragostea de oa-
meni a făcut ca această pro-
eminentă personalitate să 
devină cunoscută nu numai 
în lumea medicală...”

Ion Marin

”Opera lui Nicolae 
Testemițanu este oglinda 
sufletului lui, care reflectă 
mereu puritate și dragos-
te adevărată de popor și 
care va rămâne pentru noi o 
permanență vie”

Gheorghe Ghidirim,
 academician al AȘM

”De unde această feno-
menală apariție?, ne putem 
întreba. Care sunt factorii ce 
l-au alimentat să fie anume 
așa? Răspunsul poate fi com-
plicat, dar și simplu. La baza 
lansării sale s-a aflat acea ve-
che și plină de virtuți familie 
moldovenească, în care s-a 
născut și educat, adăugân-
du-se, în mod fericit, școala 
primară, gimnaziul, liceul,  
Institutul de Medicină”

Petru Galețchi

”...Nu-mi pot imagina 
reformarea medicinii noastre 
fără curajul acestei puter-
nice personalități care este  
Nicolae Testemițanu. O ase-
menea personalitate putea 
să apară numai dintr-un mare 
caracter și numai dintr-o iu-
bire arzătoare pentru acest 
zbuciumat și fără de apărare 
pământ. Nicolae Testemițanu 
ne-a fost contemporan, dar 
ne este în aceiași măsură și un 
vrednic strămoș...”

Grigore Vieru

Studenții anului IV susțin examenul la Medicină socială și management sanitar (1980)

Sursa foto: www.testemitanu.info

Șeful catedrei, Nicolae Testemițanu la o ședință cu echipa. Discuție privind implementarea conceptului  
de lichidare a diferențelor esențiale între sate și orașe de acordare a asistenței medicale populației

Fondată în anul 1945, odată cu transferul 
Institutului de Medicină din or. Kislovodsk la 
Chișinău, actuala Catedră de medicină socială 
și management sanitar ”Nicolae Testemițanu” 
a cunoscut mai multe perioade de ascensiune. 
În anii 1945-1973, Catedra de igienă socială și 

organizarea ocrotirii sănătății a fost condusă de 
Moisei Ghehtman, care a activat, pe parcursul 
a mai mulți ani, și în calitate de medic sanitar 
principal de stat și viceministru al sănătății, iar 
din anul 1962, a fost numit - primul decan al 
Facultății de Perfecționare a Medicilor, creată la 

inițiativa ministrului sănătății de atunci - Nicolae 
Testemițanu.

În perioada 1973-1986, Catedra, condusă 
de eminentul savant și organizator al ocrotirii 
sănătății - profesorul Nicolae Testemițanu, a 
contribuit esențial la soluționarea științifico-

practică a problemelor privind instruirea 
cadrelor medicale, regionalizarea instituțiilor 
medicale din republică în vederea asigurării 
accesului populației la servicii medicale 
calitative. Profesorul Nicolae Testemițanu a 

acordat o mare atenție  activității de colaborare 
cu instituțiile de profil din țară și de peste 
hotare.

În general, istoria și dezvoltarea medicinei 
sociale și organizării ocrotirii sănătății 
populației, în anii 1960-2000, se caracterizează 
prin implementarea conceptului elaborat 
de către Nicolae Testemițanu, orientat spre 
lichidarea diferențelor esențiale în acordarea 
asistenței medicale în sate și orașe.

”În diferite funcții viața și activitatea profe-
sorului Nicolae Testemițanu i-au asigurat auto-
ritatea și respectul din partea societății, care îl 
aprecia ca fiind o persoană cu capacități deose-
bite de gândire strategică în soluționarea proble-
melor de primă necesitate. Îndeosebi, este ne-
cesar de subliniat faptul că, Nicolae Testemițanu 
reprezintă   o personalitate cu aptitudini remar-
cabile și însușiri intelectuale și morale alese pen-
tru generațiile mai tinere”, ne-a relatat actualul 
șef al Catedrei de medicină socială și manage-
ment sanitar ”Nicolae Testemițanu” - Dumitru 
Tintiuc.

Sfârșitul secolului XX, începutul secolului 
XXI se caracterizează prin elaborarea și imple-
mentarea reformelor în sistemul de sănătate 
în condițiile de tranziție de la modelul Semașco 
la modelul Asigurărilor Obligatorii de Asistență 
Medicală (Bismark). Șefii de catedră (prof. Ion 
Prisacari, prof. Eugen Popușoi și conf. Mihail 
Raevschi), împreună cu membrii catedrei, au 
contribuit la elaborarea bazei legislative și nor-
mative pentru implementarea modelului nou 
de organizare a sistemului de sănătate, bazat pe 
principiile economiei de piață. Au fost elaborate 
și argumentate științific procesele de descen-
tralizare în sistemul de sănătate și acordarea 
autonomiei financiare și instituționale, prioritar 
instituțiilor publice primare, în special a centre-
lor de sănătate.

Paginile ziarului sunt neîncăpătoare pen-
tru a descrie toate realizările din cei 70 de ani 
de activitate a Catedrei. Cert este că, din anul 

fondării, aceasta asigură suport metodologic și 
logistic conducătorilor instituțiilor medicale în 
optimizarea activităților serviciilor de sănătate, 
participă activ la elaborarea și implementarea în 
practică a politicilor și strategiilor de dezvoltare 
a sistemului de sănătate din Republica Moldo-
va. Catedra de medicină socială și management 
sanitar ”Nicolae Testemițanu” este un centru 
de instruire și atestare a personalului de condu-
cere, precum și organizatorul celor mai impor-
tante forumuri științifice în domeniul medicinei 
sociale și a managementului sanitar.

Catedra este baza fondării inițial a Cursului 
apoi a Catedrei Medicină Socială și Manage-
ment a Facultății de Perfecționare a medicilor 
(șefi prof. V. Kant, I. Prisacari), catedrei de isto-
rie a medicinei (șef prof. E. Popușoi), muzeu-
lui USMF ”Nicolae Testemițanu (șef conf. Iu. 
Grossu),  Școlii de Management în Sănătate 
Publică (director O. Lozan), Catedrei de eco-
nomie, management și psihopedagogie (șef 
prof. C. Ețco), care prin succesele dobândite 
contribuie la asigurarea procesului de instruire 
universitară și postuniversitară, promovării 
tradițiilor și a valorilor obținute în cadrul Cate-
drei de medicină socială și management sanitar 
”Nicolae Testemițanu”.

”Astăzi, cu mândrie putem concluziona că, 
la toate etapele de dezvoltare, întregul colec-
tiv al catedrei a demonstrat curaj, răbdare și 
înțelepciune în realizarea activităților didactico-
științifice și de educație continuă a specialiștilor 
în domeniul medicinei sociale și a managemen-
tului sanitar, fapt pentru care le mulțumim și le 
vom purta, cu demnitate, respectul, iar celor 
care au plecat în lumea celor drepți le vom 
păstra memoria pentru generații”, a concluzio-
nat profesorul Dumitru Tintiuc.

Menționăm că numele profesorului Nicolae 
Testemițanu, pe lângă Universitatea noastră 
și catedra menționată, îl poartă o stradă din 
Chișinău, Școala din Ochiul-Alb, o stradă din or. 
Șoldănești, Spitalul și o stradă din or. Olănești.    

Catedra care, de 70 de ani, dezvoltă medicina socială
Catedra de medicină socială și management sanitar ”Nicolae Testemițanu” a 

Universității noastre, este mai mult decât o subdiviziune didactică - și nu doar pentru 
că poartă numele marelui Testemițanu, dar și pentru faptul că aici au prins contur 
ideile Domniei Sale privind managementul sistemului național de sănătate, aici au 
fost puse bazele conceptelor moderne de organizare a acestuia. 

Grupul de Laureați ai Premiului de stat al RM împreună cu conducătorul –  
profesorul universitar Nicolae Testemițanu
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Au fost trasate totalurile proiec-
tului DAAD „CuMoRheM” în domeniul 
maladiilor reumatologice, realizat, 
în parteneriat, de Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”, Universitatea din Leipzig 
și Institutul Moldova-Leipzig, Germania.

Deși reumatologia s-a dovedit a fi 
una dintre cele mai rezultative științe 
din ultimele decenii, maladiile respecti-
ve rămân o cauză importantă de dizabi-
litate și o povară grea pentru pacienți și 
pentru întreaga societate.

Astfel, potrivit profesorului univer-
sitar Minodora Mazur, cea mai impor-
tantă activitate din cadrul proiectului a 
fost crearea unui registru al bolilor reu-
matologice, în care să fie incluși toți pa-
cienții care suferă de astfel de afecțiuni, 
pentru a vedea numărul real al acesto-
ra. Aceste registre vor contribui la o mai 
bună evidență a mortalității, evaluarea 
reală a cost-eficienței, vor îmbunătăți 
activitatea clinică și cea de cercetare 
științifică în domeniu. Pe lângă aceas-
ta, proiectul a prevăzut și un schimb de 
experiență pentru 20 de medici docto-
ranzi, postdoctoranzi, dar și specialiști, 
care au avut ocazia să lucreze, de la o 
săptămână până la 3 luni, în clinicile din 

„CuMoRheM” - o primă 
reuşită în gestionarea 
bolilor reumatologice

În incinta Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemițanu”, în data 
de 5 mai curent, s-a desfășurat 
Ziua de informare cu privire 
la Programul ORIZONT 2020 
pentru cercetătorii din do-
meniile Sănătate, Schimbări 
demografice și Bunăstare, 
care a adunat mai mulți 
reprezentanți din mediul 
științific.

La întrunire, membrii 
Rețelei Punctelor Naționale 
de Contact au prezentat in-
formații generale privind 
Programul și apelurile des-
chise pentru anul 2015, pre-
cum și posibilități de căutare 
a partenerilor. Domeniile de 

interes au fost siguranța ali-
mentelor și biotehnologia, 
sănătatea, schimbările de-
mografice și bunăstarea.

Menționăm că Rețeaua 
Punctelor Naționale de 
Contact oferă asistență în pro-
cesul de depunere a propune-
rilor de proiecte la H2020 atât 
instituțiilor publice, cât și celor 
private.

ORIZONT 2020 este cel 

mai important program al 
Uniunii Europene pentru cer-
cetare și inovare, având o 
finanțare de cca 80 de miliarde 
de euro pentru o perioadă de 
7 ani (2014-2020).

Pentru detalii, accesați: 
http://www.h2020.md/en                         

Rezistența microbiană la antibiotice 
este un fenomen ce ia amploare și ame-
nință starea de sănătate a societății atât la 
nivel național, cât și regional, iar respon-
sabilitatea pentru extindere revine atât 
medicilor, cât și fiecărei persoane în parte, 
care preferă automedicația. 

Această constatare a fost enunțată de 
participanții la Simpozionul Internațional 
“Noi germeni cu rezistență la medicamente 
în bolile respiratorii infecțioase”, desfășurat 
în data de 7 mai la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”.

Rectorul Ion Ababii a menționat, în ca-
drul conferinței, că țara noastră se confrun-
tă cu această problemă de mai mulți ani. 
Republica Moldova este una dintre cele 19 
țări din Europa, în care multe medicamente 

se prescriu fără rețetă, iar acest fapt nu este 
corect. “Aici avem o iresponsabilitate a me-
dicilor, iar dacă vorbim despre tuberculoza 
multidrog rezistentă, la noi fiecare al 4-lea 
bolnav este rezistent față de antibiotice”, a 
spus Ion Ababii.

Svetlana Cotelea, viceministru al sănă-
tății, a declarat că rezistența la preparatele 
antimicrobiene este unul dintre factorii care 
determină persistența și chiar emergența 
anumitor infecții la un nivel foarte înalt. În 

mare parte, responsabilitatea pentru acest 
fapt este a medicilor practicieni, care ar  
trebui să respecte, mai mult, principiile de 
utilizare rațională a medicamentelor, iar de 
cealaltă parte, vina o poartă și persoanele 
care preferă automedicația.

O altă cauză de menținere și extindere 
a fenomenului este că preparatele antimi-
crobiene sunt frecvent utilizate în industria 
agroalimentară și zootehnie ca și conser-
vanți.

Directorul Clinicii Boli Infecțioase din 
cadrul Centrului de Cercetare Borstel din 
orașul Lübeck, Germania, Cristoph Lange, 
prezent la simpozion, a declarat că, până 
în secolul XXI, sistemul imun era capabil 
să depășească o infecție “acum, însă, sun-
tem pe cale de a pierde aceste arme. Tot 

mai mulți microbi (viruși, bacterii) devin 
rezistenți la acești agenți. Este o eră nouă – 
când rezistența microbiană se produce mai 
repede decât producerea de medicamente 
noi”, a spus expertul german.

Simpozionul Internațional “Noi ger-
meni cu rezistență la medicamente în bolile 
respiratorii infecțioase” a întrunit studenți, 
rezidenți, medici specialiști în pulmonologie  
și experți din Germania, Italia și Portugalia.                              

Rezistenţa microbiană  
la antibiotice ia amploare

Germania. De asemenea, s-au între-
prins acțiuni de a îmbunătăți instruirea 
în domeniu la Universitatea noastră, 
fapt pentru care, pe tot parcursul pro-
iectului, colegii din Germania au ținut 
prelegeri privind cele mai importante 
maladii reumatologice. 

La o întâlnire cu administrația 
Universității noastre, în data de 27 
martie curent, profesorul Christophor 
Baerwald, șef disciplină Reumatologie 
și gerontologie de la Facultatea de 
Medicină a Universității din Leipzig, s-a 
arătat plăcut surprins de performanțele 
atinse în cadrul proiectului și a menți-
onat că este interesat de continuarea 
acestuia: ”Pot doar să Vă felicit pentru 
rezultatele minunate obținute și să Vă 
mulțumesc pentru lucrul pe care l-ați 
efectuat”, a adăugat profesorul. 

La rândul său, rectorul Ion Ababii, 
a dat asigurări că vom conlucra mai ac-
tiv în viitor cu Universitatea din Leipzig, 
fapt pentru care trebuie elaborat un 
program concret de cooperare. 

Proiectul „Modernizarea curricu-
lară și asistența medicală a pacienți-
lor cu maladii reumatice în Republica 
Moldova” a fost inițiat în 2011 și s-a  
încheiat în decembrie 2014.                  

Catedra de otorinola-
ringologie a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” a orga-
nizat, în data de 4 iunie curent, 
conferința moldo-americană cu 
genericul ”Actualități în rinologia 
pediatrică”. 

La manifestare au partici-
pat renumiți profesori și medici 
otorinolaringologi din Republica 
Moldova și din Statele Unite ale 
Americii, care au dezbătut o serie 
de probleme privind rinosinuzite-
le la copii, inclusiv noi aspecte de 

diagnostic și tratament, procese 
alergologice în patologiile ORL, 
imunoterapia în patologia nasu-
lui, precum și calitatea vieții la 
pacienții cu rinosinuzite recidivan-
te cronice.

Printre participanți s-au nu-
mărat profesorul universitar dr.  

Rodney I. Schlosser, Universitatea 
de Medicină din Carolina de Sud, 
SUA, și Moody Marcus, specia-
list în otorinolaringologie și chi-
rurgia plastică facială, profesor 
asociat, conferențiar universitar 
la Universitatea din Arkansas, 

SUA, Mihail Maniuc și Alexandru 
Sandul, profesori universitari la 
USMF ”Nicolae Testemițanu”, pre-
cum și zeci de medici specialiști, 
studenți și rezidenți.

Rectorul USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, Ion Ababii, me-
dic orelist de specialitate, a sub-
liniat, în cadrul conferinței, că 
experții străini au împărtășit din 
experiențele lor reușite în oto-
rinolaringologie. ”Conferința, în 
general, reprezintă o platformă 
de schimb de opinii și idei, care 
deschide și noi orizonturi în cer-
cetare. Toate acestea contribuie 
la acumularea de cunoștințe, care 
favorizează acordarea asistenței 
medicale calitative populației”, a 
adăugat Ion Ababii. 

Rectorul a mai menționat 
că, în ultimul timp, țara noastră, 
în special medicina, devine tot 
mai vizibilă peste hotarele ei. Iar 
acest fapt se datorează, în mare 
parte, participărilor specialiștilor 
noștri la diferite congrese, con-
ferințe, simpozioane științifice 
internaționale. Tot aici, rectorul a 
apreciat mult interesul mediciniș-
tilor și rezidenților prezenți în sală,  
pentru  domeniul  ORL.   

Actualităţi în rinologia pediatrică

    

Zi de informare: 
ORIZONT 2020
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Cele mai noi metode de diagnostic 
cu ultrasunete în medicină au fost abor-
date în cadrul unei conferințe științifice, 
desfășurată în incinta Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”. Evenimentul a întrunit 
cca 200 de specialiști în ultrasonogra-
fie din Republica Moldova, România, 
Ucraina, Germania și Olanda.

”Imagistica este un domeniu 
esențial în acordarea ajutorului medical 
necesar populației”, a afirmat Ghenadie 
Curocichin, profesor universitar, repre-
zentant al Departamentului Știință, șef 
catedră Medicină de familie. Profesorul 
și-a exprimat încrederea că această în-
trunire va contribui la creșterea nivelu-
lui profesional al specialiștilor în ecogra-
fie și al calității serviciilor medicale acor-
date populației, va consolida Societatea 
de Ultrasonografie în Medicină și 
Biologie din Republica Moldova și va 
stabili contacte în scopul inițierii și 

dezvoltării cercetărilor în domeniu.  
Vasile Țurcanu, conferențiar univer-

sitar la Cursul de sonografie, membru al 
Comitetului de organizare, a menționat 
că această conferință reprezintă un ca-
dru general de comunicare și schimb de 
experiență între medicii care practică 
această metodă de diagnostic, oferindu-
le, astfel, noi oportunități.

La forum au mai fost puse în 
discuție probleme ca: anevrismul dise-
cant al aortei toracice, stenoza aortică 
și corecția de aortă, utilizarea echipa-
mentelor cu ultrasunete în diagnosticul 
bolilor cardiace congenitale, ecografia 
cu ultrasunete, examinarea ecografică a 
regiunii cervicale, noile opțiuni ale apa-
ratelor ecografice ș.a.

Manifestarea a fost organizată de 
Societatea de Ultrasonografie în Medicină 
și Biologie din Republica Moldova, cu su-
portul USMF ”Nicolae Testemițanu” și al 
Ministerului Sănătății.                        

Un grup de studenți, rezidenți și me-
dici specialiști în reumatologie au marcat 
în luna mai, Ziua Lupusului – o boală cro-
nică, autoimună, destul de rară și foarte 
gravă, deoarece, odată instalată, atacă 
mai multe sisteme de organe – pielea, 
sistemul osteoarticular,  nervos, aparatul 
respirator, cardiovascular etc.

Organizatoarea acțiunii, Minodora 
Mazur, profesor universitar la Disciplina de 
medicină internă, Departamentul Medicină 
Internă a USMF “Nicolae Testemițanu”, spe-
cialist de prim rang în bolile reumatologice, 
în special în lupusul eritematos sistemic, a 
menționat că, în ultimii ani, se înregistrează 
o îmbunătățire a situației privind diagnosti-

cul precoce și tratamentul acestei boli, fapt 
ce determină creșterea speranței de viață  
a pacienților.

Lupusul este o patologie a cărei etio-
logie, nici până astăzi, nu este cunoscută 
definitiv, totuși, unele ipoteze susțin pre-
dispoziția genetică sau dereglarea me-
tabolismului hormonal. Peste 90 la sută 
dintre persoanele cu lupus sunt femei cu 

vârste cuprinse, mai frecvent, între 14 și 
45 de ani.

În ultimul timp, boala evoluează cu 
mai puține complicații, grație tratamen-
tului administrat și abordărilor terapeu-
tice moderne. Astfel, maladia devine mai 
puțin periculoasă și cu pronostic contro-
labil. “Pacienții cu lupus, care umează un  
tratament corect, au toate șansele să fie 
oameni practic sănătoși și cu minimum de 
complicații. Lupusul este o maladie tra-
tabilă”, a spus conferențiarul universitar, 
Snejana Vetrila.

Dumitrița are 34 de ani și a fost dia-
gnosticată cu lupus acum 20 de ani. Tânăra 
spune că, grație îngrijirii și recomandărilor 

medicilor, pe care continuă să le respecte 
cu strictețe, reușește să ducă o viață abso-
lut normală. Mai mult ca atât, acum câțiva 
ani, a reușit să aducă pe lume și un copilaș 
perfect sănătos.

Potrivit statisticilor, în Republica 
Moldova sunt aproximativ 300 de persoa-
ne care suferă de această afecțiune.                                                           

În contextul Zilei Mondiale de Comba-
tere a Tuberculozei, Disciplina de pneumo-
logie și alergologie din cadrul Departamen-
tului Medicină Internă a USMF ”Nicolae 
Testemițanu” a organizat un eveniment de 
informare și sensibilizare a studenților și 
rezidenților față de problema tuberculozei 
în Republica Moldova. 

Rezidenții din anul II au prezentat ra-
poarte în care au abordat problema dată, 
atât la nivel global, cât și local, au dezmințit 
miturile existente despre această boală și 
au oferit soluții privind eradicarea feno-
menului. Studenții și rezidenții și-au testat 
cunoștințele privind diagnosticul și tra-
tamentul tuberculozei, participând la un 
concurs interactiv de întrebări-răspunsuri. 

Echipele, care au avut cele mai multe răs-
punsuri corecte, au obținut punctaj maxim 
și au fost premiate cu un set de cărți semna-
te de profesorul universitar Victor Botnaru, 
șef disciplină Pneumologie și alergologie.

Participanții la eveniment au mărturi-
sit că, prin acțiunea dată, au reușit să des-
copere problemele legate de tuberculoză 

și dintr-o altă perspectivă, una diferită de 
abordarea academică tradițională.

Anual, în data de 24 martie,  la iniți-
ativa Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), în întreaga lume, este  marcată 
Ziua Mondială de Combatere a Tuberculo-
zei, în scopul conștientizării ponderii ma-
ladiei și consolidării eforturilor de control 
și profilaxie a acesteia.                     

Conferinţa medicilor imagişti Ziua Lupusului 
la USMF “Nicolae Testemiţanu”

Ziua Mondială de Combatere 
a Tuberculozei 

Prima conferință în bronhopneumo-
patia cronică obstructivă s-a desfășurat 
în data de 4 iunie curent, la Institutul de 
Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” 
din capitală. Manifestarea științifică a 
întrunit specialiști din domeniul pne-
umologiei și ftiziologiei din Republica 
Moldova și de peste hotare, specialiști 
în medicina internă, cadre profesoral-di-
dactice, studenți și rezidenți. 

Oaspetele de onoare al conferinței a 
fost profesorul universitar Nikos Siafakas, 
șeful  Departamentului de pneumolo-
gie din cadrul Universității din Creta, 
Grecia, expert internațional în respi-
rologie, ex-președintele Societății de 
Respirologie din Europa.  Profesorul grec 
a menționat că frumoasa colaborare cu 
țara noastră a început prin intermediul 
conferențiarului universitar Alexandru 
Corlăteanu, Disciplina de Pneumologie 
și alergologie, care a demonstrat că o 
țară mică poate face lucruri mari în me-
dicină. ”Noi trebuie să ne adunăm forțele 
împreună ca să devenim forța motrice a 
medicinei interne europene”, a îndemnat 
profesorul în discursul său. Totodată, ex-
pertul a mai spus că va continua relațiile 
cu Universitatea noastră, atât prin seria 
de cercetări desfășurate în comun, cât și 
prin susținerea tinerilor doctori. 

În cadrul manifestării științifice au 
fost abordate teme precum: epigeneti-
ca și căile aeriene mici în bronhopneu-
mopatie, managementul și  metodele 
de tratament ale acestei maladii ș.a.

”Bronhopneumopatia cronică ob-
structivă reprezintă o problemă majoră 
a societății, atât în țara noastră, cât și 
pe tot mapamondul”, a afirmat profe-
sorul Victor Botnaru, șeful Disciplinei 
de pneumologie și alergologie din ca-
drul Departamentului Medicină Internă, 
USMF ”Nicolae Testemițanu”. Această 
afecțiune, care poate fi prevenită și trata-
tă, se caracteriziază prin limitarea persis-
tentă și, de regulă, progresivă a fluxului 

de aer, fiind un răspuns inflamator pri-
vind expunerea la particule nocive sau 
la gaze. Organizația Mondială a Sănătății 
estimează că această patologie cauzează 
decesul a peste 2,75 milioane de persoa-
ne anual.

În cea de-a doua zi a simpozionului, 
invitatul din Grecia a susținut și o pre-
legere publică în limba engleză privind  
hiperinflația pulmonară, adresată ca-
drelor didactice, studenților, rezidenților 
și tinerilor specialiști. Totodată, pro-
fesorul și cu discipolul său, Alexandru 
Corlăteanu au făcut o scurtă prezentare 
a Societății Europene de respirologie 
pentru Juniori. 

Reuniunea științifică a fost orga-
nizată de Disciplina de pneumologie și 
alergologie din cadrul Departamentului 
Medicină Internă a USMF „Nicolae 
Testemițanu”, în  parteneriat cu 
Societatea  Europeană  de  Respirologie 
și Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc”.                                        

Prima conferinţă în bronhopneumopatia 
cronică obstructivă
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Cooperare internaţională

Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” va colabo-
ra cu Universitatea ”George Washington” 
(UGW) din SUA. În acest sens, în data de 2 
aprilie curent, la Washington a fost sem-
nată o scrisoare de intenție între părți. 
Universitatea noastră a fost reprezentată 
de Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru 
activitate științifică, Andrei Romancenco, 
director, Centrul Universitar de Simulare în 
Instruirea Medicală și Alexei Levițchi, meto-
dist coordonator în cadrul Departamentului 
Știință. La ceremonia de parafare a docu-
mentului a fost prezent și ambasadorul țării 
noastre în SUA, Igor Munteanu.

Scopul principal al acestui parteneriat 
este îmbunătățirea sistemului de sănătate 

publică în Republica Moldova. ”Proiectele 
comune cu Universitatea ”George 
Washington” vor îmbunătăți calitatea de in-
struire a mediciniștilor din Moldova și vor fa-
cilita integrarea savanților noștri în cercetări-
le biomedicale internaționale”, a menționat 

prorectorul Gheorghe Rojnoveanu. 
Pe lângă recunoștința exprimată pri-

vind oportunitatea de a coopera cu una 
dintre cele mai renumite universități din 
lume, Gheorghe Rojnoveanu a apreciat po-
sibilitatea universității americane de a con-
tribui la constituirea Centrului de Excelență 
și Educație în Bioinformatică pe lângă 
Universitatea noastră. ”Un astfel de centru 
modern va consolida baza tehnică a USMF 
”Nicolae Testemițanu” și va contribui la dez-
voltarea, în comun, a proiectelor academice 
și științifice”, a spus prorectorul.

În cadrul vizitei în SUA, delegația noastră 
a participat și la o Conferință internațională, 
împreună cu invitați din peste 30 de țări, pre-
cum și la o videoconferință cu reprezentanții 

Universității de Sănătate și Științe din 
Oregon, Portland (OSHU), în cadrul căreia s-a 
discutat despre extinderea programelor stra-
tegice, identificarea potențialului pentru co-
laborare și dezvoltarea de studii ulterioare.                   

O delegație a  Centrului Universitar de 
Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) 
a participat la Conferința internațională 
privind simularea aplicată în medicină - 
MediSim 2015. 

 Potrivit lui Andrei Romancenco, direc-
tor CUSIM ”Evenimentul este considerat 
unul de pionierat în regiunea Europei de 
Est și prezintă o importanță majoră în afir-
marea domeniului de instruire medicală 
prin simulare”.

 Reprezentanții Universității noastre 
au participat la workshop-uri și au ve-

nit cu prezentări în care au vorbit despre 
experiența privind crearea CUSIM, utili-
zarea metodelor de simulare în instruirea 

medicală și au oferit sfaturi în dezvoltarea 
scenariilor pentru simulare prin metoda 
pacientului standardizat.

 Conform programului de activități, 
conferința s-a axat pe mai multe subiecte, 
în special – implementarea tehnicilor de 
simulare în instruirea medicală, integrarea 
metodei de simulare în curriculum-ul ge-
neral, dar și trecerea în revistă a celor mai 
recente progrese în domeniu.

 Manifestarea științifică s-a desfășurat 
la Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Tîrgu Mureș, România, în perioada 

24-25 aprilie curent, iar USMF ”Nicolae 
Testemițanu” a fost partener în organiza-
rea acesteia.                                         

Cooperarea moldo-estoniană în do-
meniul medicinei sportive poate fi con-
siderată o reușită fără precedent. Într-
un timp relativ scurt, această disciplină 
a fost relansată la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemițanu” și deja trei tineri rezidenți 
au optat pentru respectiva specializare 
în formarea lor profesională.  

Toate acestea au devenit posibile 
grație proiectului ”Cooperarea moldo-
estoniană în medicina sportivă pentru 
promovarea standardelor europene în 
învățământul medical”, implementat în 
perioada septembrie 2013-mai 2015, 
de către Universitatea noastră și cea din 
Tartu, Estonia.  

Potrivit prorectorului pentru asigu-
rarea calității și integrării în învățământ, 
Olga Cernețchi, în cadrul proiectului a 
fost stabilit un curriculum bine structu-
rat de instruire postuniversitară, care 

include și medicină sportivă, reabilitare, 
kinetoterapie și multe alte aspecte de 
susținere a perfomanțelor sportive.

Eve Unt, șef clinică Medicină sporti-
vă și reabilitare medicală, Universitatea 
din Tartu, a menționat că instituția 
pe care o reprezintă este disponibi-
lă să împărtășească, în continuare, din 
experiența sa privind medicina sportivă, 

iar pentru desfășurarea cu succes a aces-
tei specializări este necesar de a organi-
za, cât mai des, training-uri pentru perso-
nalul academic. De asemenea, expertul 
estonian a sugerat inițierea unui modul 
de medicină sportivă pentru studenți.  

Partenerii proiectului “Cooperarea 
moldo-estoniană în medicina sportivă 
pentru promovarea standardelor eu-
ropene în învățământul medical”, sunt 
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova 
și Centrul Național de Medicină Sportivă 
”Atletmed”.                                          

Universitatea ”George 
Washington” - un nou partener 

american

MediSim la prima ediţie

Cooperarea moldo-estoniană  
în domeniul medicinei sportive

În perioada 5-6 iunie curent, la 
Centrul Universitar de Simulare în  
Instruirea Medicală al Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” s-au desfășurat cursuri de 
instruire pentru dezvoltarea abilităților 
practice în managementul maladiilor 
cronice. 

Astfel, 10 tineri specialiști de la Uni-
versitatea Națională de Medicină din 
Odesa și 7 specialiști de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din 
Iași au acumulat noi cunoștințe și și-au 
dezvoltat deprinderi practice în ceea ce 
privește simularea în instruirea medi-
cală, comunicarea cu pacientul și ma-
nagementul complicațiilor în maladiile 
cronice.

Prima zi de workshop s-a desfășurat 

în cadrul Departamentului Pacient Stan-
dardizat, unde cursanții au parcurs mai 
multe scenarii, privind: hipertensiunea 
arterială, angina pectorală, aritmiile, 
valvulopatiile reumatismale, astmul 
bronșic, cancerul pulmonar, bronhopne-
umopatia cronică constructivă, cordul 
pulmonar cronic, diabetul zaharat ș.a.

Următoarea zi de instruire a pre-
supus depistarea și managementul 
complicațiilor în maladiile cronice, cum 
ar fi: sindromul coronarian acut, coma 
glicemică, criza hipertensivă și starea de 
rău astmatic. 

Instrurile au fost organizate în ca-
drul proiectului Rețeaua Est-Europeană 
de Excelență pentru Cercetare și Dezvol-
tare în Domeniul Maladiilor Cronice –  
CHRONEX.                                                      

Instruirile în cadrul Chronex-RD 
continuă
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Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” ar 
putea prelua elemente din 
experiența Letoniei în im-
plementarea reformelor în 
domeniul sănătății și în cel 
al instruirii medicale.

 În cadrul unei întruniri 
între reprezentanții USMF 
”Nicolae Testemițanu” și 
o delegație a Ambasadei 
Letoniei în Republica 
Moldova, Vita Dobele, însăr-
cinat cu afaceri ad-interim , 
a dat asigurări ca va face tot 
posibilul pentru a dezvolta 
acest parteneriat și a facilita 
dialogul între Universitatea 
noastră și alte instituții simi-
lare din Letonia. 

Accentul a fost pus, în 
special, pe dezvoltarea unor 
proiecte în domenii medica-
le concrete, cum sunt ma-
ladiile cardiovasculare, rea-
bilitarea, asistența paliativă 
ș.a. Aceste proiecte ar putea 

include și instruiri oferite 
din partea unor specialiști 
notorii din Letonia, stagii 
profesionale, dezvoltare de 
curriculum etc.  

”Schimbul de experiență 
și instruirea specialiștilor 
noștri în instituții medica-

le de prestigiu ar fi de o 
importanță majoră pentru 
noi în procesul de imple-
mentare a cerințelor eu-
ropene și ar avea un im-
pact pozitiv asupra calității 
educației și asistenței medi-
cale din Republica Moldova”, 
a menționat rectorul Ion 
Ababii.

USMF ”Nicolae Teste-
mițanu” are ca obiectiv 
strategic ajustarea procesu-
lui de învățământ, cerceta-
re și asistență medicală la 
standardele internaționale, 
fapt pentru care necesită 
și solicită suport din par-
tea colegilor din țările UE. 
                                                    

Studenții Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” au participat la 
o întrevedere cu reprezentanții 
Alianței Franceze din Republica 
Moldova (AFM). 

Pe parcursul întrunirii, Baptiste 
Mignot, animator cultural și lingvistic în 
cadrul AFM, a prezentat mediciniștilor 
oportunități de burse, stagii și schim-
buri de experiență, oferite de Franța, 
la care ar putea să se înscrie. Studenții 
noștri au fost interesați, în special, de 
programele de studii în rezidențiat 
pentru că acestea le oferă posibilitatea 
de a obține atât cunoștințe teoretice, 
cât și practice.

Potrivit reprezentantului AFM, 
statul francez oferă unele dintre 
cele mai mici taxe de școlarizare 
din lume și garantează calitatea di-
plomelor acordate. Tinerii care do-
resc să își continue studiile în Franța 

trebuie să înregistreze rezultate aca-
demice foarte bune, să elaboreze 
un proiect profesional și să posede 
anumite abilități practice în dome-
niu. În plus, este absolut necesar să 

dețină un certificat de cunoaștere 
a limbii franceze (minimum nivelul 
B2), ce ar presupune susținerea exa-
menului DELF/DALF sau testele TCF, 
TEF sau e-TEF.                                  

Ambasadoarea 
Letoniei  

la Universitatea
noastră

Oportunităţi de burse şi stagii în Franţa

Universitatea noastră a 
găzduit, pe parcursul a patru 
zile, un forum pentru tinerii cli-
nicieni și cercetători în domeniul 
tuberculozei - Academia TBNET.

Peste 20 de studenți și 
rezidenți din Republica Moldova, 
Germania, Paraguay, Ucraina, 
Spania, Austria, Danemarca, 
Norvegia și Suedia au lucrat în 
grup, studiind diferite aspecte 

ale tuberculozei, fiind ghidați de 
experți în domeniu.  

În cadrul workshop-urilor 
s-a pus un accent deosebit pe 
partea practică a programu-
lui. Astfel, tinerii au vizitat și 
Institutul de Ftiziopneumologie 
”Chiril Draganiuc”, unde s-au 
întâlnit cu bolnavii de tubercu-
loză – o experiență mai puțin 
obișnuită pentru studenții 

veniți de peste hotare, care nu 
au mai avut o astfel de ocazie 
până acum. Mediciniștii s-au 
arătat impresionați și de vizita 
la laboratorul în care sunt efec-
tuate analizele colectate de la 
pacienți.

Forumul a mai inclus și un 
șir de prelegeri privind plani-
ficarea unui proiect de cerce-
tare, atragerea de fonduri, tu-
berculoza pediatrică, rezistența 
la medicamente, cazuri clinice 
ș.a. Acestea au fost ținute de 
profesori de la USMF "Nicolae 
Testemițanu", printre care Victor 
Botnaru, Constantin Iavorschi, 
Valentina Vilc, Dumitru Chesov, 
dar și de experți din Germania, 
Franța, Danemarca, Spania, 
Marea Britanie ș.a.       

Programul Academiei s-a în-
cheiat cu un Marș al mediciniștilor 
împotriva Tuberculozei, organizat 
la Complexul cultural Orheiul 
Vechi. Aceștia au înscenat dife-
rite etape din viața persoanelor 

cu TBC – căi de infectare, simp-
tome, tratament medicamentos, 
recuperare sau deces. Astfel, 
participanții care parcurgeau toa-
te ”stațiile” și se tratau – primeau 
în final un steguleț colorat – sim-
bol că au reușit să învingă boala.

Aflată la cea de-a 3-a ediție, 
Academia TBNET s-a desfășurat 

în perioada 4-6 mai, fiind or-
ganizată de TBNET, cu supor-
tul financiar al Ministerului 
Sănătății din Germania și al di-
rectorului Clinicii Boli Infecțioase 
din Lübeck, Germania – prof. 
Christoph Lange, Doctor Honoris 
Causa al Universității noastre. 

                                         

Academia TBNET –  platformă de discuţii pentru tineri

Școala de Management în Să-
nătate Publică (ȘMSP) a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” a semnat 

un acord de colaborare cu Direcția 
sănătate a Consiliului municipal 
Chișinău. Deși o colaborare între 
cele două instituții a existat și an-
terior, în data de 8 aprilie curent, 
această relație a fost oficializată.

O lună mai târziu, un alt acord 
de colaborare în domeniul sănătății 
publice a fost semnat între ȘMSP 
și Uniunea Instituțiilor Medico- 
Sanitare Private din Republica Mol-
dova (UIMSP). Acesta prevede coo-

perarea în domeniul analizei și dez-
voltării politicilor de sănătate și inter-
vențiilor de sănătate publică, precum 
și asigurarea suportului în consolida-

rea sistemului național de sănătate.
Potrivit directorului ȘMSP, Oleg 

Lozan: ”Acordurile vin să fortifice re-
lațiile de colaborare dintre instituțiile 
menționate. Astfel, vom participa, în 
comun, la acțiuni de îmbunătățire a 
sănătății publice și la consolidarea 
sistemului de sănătate din Republica 
Moldova, în contextul implementării 
reformelor în domeniu”.

Mihai Moldovanu, șeful 
Direcției sănătate a menționat 

că ȘMSP ar trebui să participe di-
rect în procesul de perfecționare 
a specialiștilor. ”Cred că rolul 
Universității de Medicină, și în speci-
al al Școlii, o să fie esențial – pentru 
că noi nu vom avea capacitatea de 
a organiza singuri aceste instruiri”, a 
mai adăugat șeful Direcției sănătate. 

Olga Șchiopu, pre-ședintele 
UIMSP, a menționat că există deja 
o schiță a planului de acțiuni, iar 
în realizarea acestuia contea-
ză pe experiența  națională și 
internațională a Școlii, cât și pe ex-
pertiza ȘMSP în domeniul organi-
zării serviciilor medicale. UIMSP își 
propune să valorifice serviciile me-
dicale private în țara noastră. Potri-
vit președintelui organizației, aces-
tea ar avea o pondere de doar 2-3% 
în totalul serviciilor, față de 20% cât 
constituie media europeană.

Activitățile de colaborare dintre 
ȘMSP și instituțiile respective presu-
pun și participarea la elaborarea po-
liticilor în domeniul sănătății publi-
ce; prevenirea și profilaxia maladii-
lor; promovarea și implementarea 
proiectelor comune în domeniul să-
nătății publice, inclusiv prin schim-
bul de specialiști și experți în sănă-
tatea publică; organizarea stagiilor 
practice și a evenimentelor comune 
(mese rotunde, seminare, simpozi-
oane, conferințe ș. a.).           

ŞMSP îşi extinde colaborarea 
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Relaţii publice

Studenții Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” au organizat un flash-
mob în ajunul Zilei Mondiale fără Tu-
tun, marcată anual în data de 31 mai. 
Acțiunea s-a desfășurat în fața Spitalu-
lui Clinic Republican din capitală, unde 
tinerii s-au aliniat în forma unei țigări 
uriașe, prin care au încercat să demon-
streze impactul fumului atât asupra 
fumătorilor activi, cât și a celor pasivi.

Radu Mereniuc, student în anul III 
la Facultatea de Medicină nr. 1, speci-
alitatea Sănătate publică, participant 
la flashmob, a spus că acțiunea antifu-
mat a mediciniștilor este un răspuns la 
apelul general al Organizației Mondiale 
a Sănătății și al Ministerului Sănătății 

privind mobilizarea societății în comba-
terea fumatului. Prin această acțiune, 
mediciniștii au încercat să informeze și 
să sensibilizeze populația privind efec-
tele nocive ale fumatului asupra orga-
nismului uman. ”Toată lumea cunoaște 
despre daunele fumatului pentru să-

nătate, însă noi, ca viitori medici, ne 
simțim obligați să informăm și să rei-
terăm ideea că fumatul ucide”, a spus 
medicinistul.

Unul dintre organizatorii eveni-
mentului, Nicolae Demenciuc, student 
în anul I, Facultatea de Medicină nr. 1, 
a menționat că la acțiune au participat 
peste 40 de studenți din anii I-IV, care 
au încercat să atragă atenția trecătorilor, 
ținta fiind, totuși, tinerii. ”Noi vrem să 

creștem într-o societate sănătoasă și de 
aceea încercăm să le reamintim cât de 
dăunător este fumatul pentru sănătatea 
lor. Dacă decid, totuși, să adopte acest 
stil de viață, ar trebui, cel puțin, să nu fu-
meze în locuri publice, ca să nu pună în 
pericol și viața altora”, a declarat Nicolae.

Acțiunea mediciniștilor dedicată Zi-
lei Mondiale fără Tutun a fost organizată 
de Asociația Studenților și Rezidenților 
în Medicină, cu suportul Departamen-
tului Comunicare și Relații Publice al 
USMF "Nicolae Testemițanu".     

 

În acest an, Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
a marcat Ziua Mondială a Sănătății într-un 
mod mai deosebit – oferind o rază de bucu-
rie copiilor internați la Institutul Oncologic 
din capitală. Astfel, în rol de reprezentanți ai 
instituției au fost studenți de la Facultatea 
de Medicină nr. 2 și echipa Departamentului 
Comunicare și Relații Publice, care au trans-
mis darurile adunate în cadrul acțiunii ”O 
jucărie aduce bucurie”.

 Circa 420 de jucării din pluș, păpuși, 
mașinuțe, jocuri educative au ajuns la cei 58 
de copii care suferă de maladii oncologice. 
Bucuria din ochii acestora a fost de nede-
scris, drept dovadă fiind zâmbetele schițate 
de ei în ciuda durerii și a suferințelor. Gestul 
a fost apreciat și de părinți, care nu ezitau 
să aducă mulțumiri atât pentru lucrurile 

aduse în dar, cât și pentru atenția și grija 
oferită acestor copilași.

 Ne bucurăm că prin jucăriile aduna-
te, cu susținerea studenților, rezidenților, 
angajaților Universității, dar și a altor oa-
meni cu suflet mare, care au auzit despre 
campanie, am adus mai multă lumină și cu-
loare în saloanele din spital, în care micuții 
petrec un timp îndelungat. 

 Acțiunea ”O jucărie aduce bucurie”  a 
fost organizată la inițiativa studenților stră-

ini de la Facultatea de Medicină nr. 2 în con-
textul campaniei ”Dăruiește pentru viață”, 
desfășurată anual de către Departamentul 
Comunicare și Relații Publice.

Aducem mulțumiri întregii comunități 
universitare pentru receptivitate și deschi-
dere. Doar împreună putem realiza lucruri 
frumoase!                                                    

Flashmob împotriva fumatului O jucărie aduce bucurie!

Zilele Francofoniei s-au desfășurat, 
și în acest an, la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”. Evenimentul a devenit 
deja o tradiție și se organizează, de 
obicei, în luna martie. 

În acest context, Catedra de limbi 
moderne, filiera francofonă, a organizat 
un șir de activități pentru vorbitorii de 
limba franceză din comunitatea univer-
sitară: cinemateca francofonă, care a 
inclus filme autentice franceze, serate și 
conferințe tematice, recitaluri de cânte-
ce și poezii din operele scriitorilor fran-
cezi ș.a.

 ”Nu am apreciat, în mod special, 
calitățile actoricești, dicția sau pronun-
ția perfectă a textului în limba franceză, 
ci am încurajat deschis dorința lor de 
a participa la aceste activități, încer-
când, în acest fel, să-i descoperim și 
sub alte aspecte”, a spus Daniela Eșanu-
Dumnazev, șef catedră Limbi moderne. 

Cea mai impresionantă activitate a fost 
organizată de studenții din anul I de la 
facultățile de Medicină și Stomatologie, 
care au jucat un spectacol muzical, în-
scenând un fragment din “Notre Dame 
de Paris”.                                                                                     

Mediciniştii în rolul lui Qasimodo  
şi al Esmeraldei 

În ajun de Ziua Copiilor, Comitetul sin-
dical al angajaților Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
și Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie 
clinică au contribuit financiar la susținerea 
unui centru  de copii cu dizabilități din fami-
lii nevoiașe, gestionat de Asociația “Flacăra 
Speranței” din capitală.

Apelul a fost anunțat acum două luni 
de către reprezentanții organizației filantro-
pice, care au solicitat procurarea de bilete și 
participarea la un concert caritabil, susținut 
de artiștii autohtoni – Ion Suruceanu,  
Veronica Mihai, Maria Iliuț, Eugenia Tudose, 
ansamblurile “Credo” și “Șatrița”, cobza-
rii Gheorghe Afroni și Viorica Ciubotaru, 
ansamblurile de copii “Floarea soarelui” 
și “Veselia”, umoriștii Gheorghe Bâlici și  
Nicolae Hodină.

 Catedra  de fiziopatologie și fizio-
patologie clinică și alți reprezentanți ai 

Universității au colectat 1700 de lei, iar  
Comitetul sindical al angajaților a procurat 
15 bilete la acest concert. Astfel, angajaților 
Univesității le-au fost oferite gratuit 30 de 
bilete pentru a participa la evenimentul de 
caritate.  

Valentina Patraș, președintele Aso-
ciației ”Flacăra Speranței”, a menționat că 

banii adunați din vânzarea biletelor și din 
donațiile benevole vor fi utilizați pentru 
ajutorarea familiilor nevoiașe ce întrețin 
copii cu dizabilități din întreaga țară, pentru 
procurarea materiei prime și a produselor 
necesare pentru desfășurarea activităților 
cu acești copii.

Aducem profunde mulțumiri 
președintelui Comitetului sindical al 
angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu”, 
dlui Sergiu Berliba și tuturor, celor, care nu 
au rămas indiferenți  față de suferințele 
acestor copii.                                            

Sindicaliştii în susţinerea unui 
centru  de copii cu dizabilităţi
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Concursul de ese-
uri dedicat Zilei Europei 
și-a desemnat câștigătorii:  
Maria-Victoria Racu, Violeta 
Cernei și Galina Grachila 
sunt deținătoarele prime-

lor locuri ale ediției a 5-a 
a concursului, lucrările lor 
evidențiindu-se atât prin 
profunzimea argumentelor, 
cât și prin claritatea expri-
mării. Două premii speciale 
au fost oferite Liviei Țapu și 

lui Igor Plămădeală pentru 
creativitate și, respectiv, 
originalitate în abordarea 
subiectelor.

Tradițional, concursul 
de eseuri a fost organizat 

de Centrul de Informare 
Europeană a Bibliotecii Ști-
ințifice Medicale și Catedra 
de filosofie și bioetică a 
Universității de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”.             

Echipa Hot Doc, a studenților 
din anul II de la Medicină gene-
rală, a Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” a câștigat finala 
TVC-ului, ediția 2015. Pe locul II 
s-a plasat echipa 7UP, formată 
din studenții anului IV, Facultatea 
de Stomatologie; locul III – echi-
pa Happy Bătz, Medicină gene-
rală, anul II; iar pe locul IV s-a 
poziționat echipa Blend Ah Med, 

studenții anului II de la Facultatea 
de Stomatologie.

Tradițional, participanții au 
concurat la trei probe – prezen-
tarea, biatlonul și tema de acasă. 
Glumele s-au ținut lanț pe toată du-
rata concursului, însă deliciul publi-
cului au constituit scenetele la care 
au participat și câte un profesor. 
Echipa învingătoare a fost prefera-
ta publicului nu doar prin glumele 
haioase, dar și prin faptul că a fost 

unica echipă a cărei componență a 
inclus și studenți străini, de această 
dată - trei tineri originari din India. 
Chiar dacă aceștia, practic, nu 
au vorbit nimic în limba română, 
prezența lor în scenă a adus culoa-
re și multă voie bună, fapt apreciat 
și de juriu.

Emil Ceban, prorector pentru 
educație și probleme sociale, prezent 
la TVC-ul mediciniștilor, și-a expri-
mat admirația și aprecierea pentru 
prestația artistică a tinerilor care 
studiază la Universitatea noastră, 
menționând că studenții care reușesc 
să facă umor și să învețe bine, vor fi și 
niște medici foarte buni.

TVC-ul mediciniștilor a fost 
organizat de Asociația Studenților 
și Rezidenților în Medicină, care a 
oferit și premii bănești în funcție 
de rezultat, de la 2 000 la 4 000 de 
lei pentru echipe, iar Universitatea 
a venit cu o bursă de 300 și 600 de 
lei pentru fiecare participant.

Ediția din acest an a concursu-
lui TVC s-a desfășurat în contextul 
manifestărilor consacrate aniver-
sării a 70 de ani de la fondarea 
USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Studenții străini din 
anul I și II, care studiază 
la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemițanu”, au 
participat la o acțiune cul-
tural-artistică cu genericul 
”Eu a țării mele sunt lucin-
dă stea…”, dedicată mare-
lui poet și dramaturg Vasile 
Alecsandri.

Argentina Chiriac, șef 
catedră Limba română și 
terminologie medicală, a 
menționat că, în acest fel, la 
Universitate, anual, este co-
memorat câte un scriitor al 

neamului românesc. ”Prin 
activitatea din acest an, s-a 
adus un omagiu marelui 
poet, folclorist, dramaturg și 
întemeietor al teatrului ro-
mânesc – Vasile Alecsandri. 
De asemenea, prin recita-
lurile poetice, manifestarea 
culturală a fost și o incursiu-
ne în viața și opera literară a 
scriitorului român”.

Balada ”Miorița”, le-
gendele Lăcrămioarei, 
Rândunicii și Ciocârliei, 
poeziile ”Andrii-Popa”, 
”Făt-Logofăt”, ”Meșterul 
Manole”, piesele ”Chirița în 
Iași”, ”Istoria unui galben”, 
”Piatra din casă” și multe 
alte creații din opera bar-
dului de la Mircești au fost 
interpretate, în limba româ-
nă, de către studenții străini. 

Activitatea literară a fost și 
o testare a mediciniștilor la 
disciplina Limba română.

Studenții străini spun 
că se simt motivați să înve-
țe limba română, deoarece 
aceasta îi ajută în procesul 
de studiu, în comunicarea 
interpersonală, iar în viitor 
și cu pacienții.

Abu Anak Aina, studen-
tă în anul I din Israel, zice că 
a participat pentru prima 
dată la o astfel de activitate, 
cu un public atât de mare, 
fapt pentru care era destul 
de emoționată. Tânăra spu-

ne că îi place să învețe limba 
română pentru că este ușor 
de însușit și a prins repede 
gramatica.

Mousa Khawaled, un 
alt student din Israel, anul 
II, zice că limba noastră este 
foarte frumoasă și melodi-
oasă, și o învață cu plăcere. 
De asemenea, tânărul spu-
ne că îi place specificul și 
tradițiile Republicii Moldova 
și este curios să descopere 
tot mai mult din diversita-
tea ei culturală.

Manifestarea cultu-
ral-artistică ”Eu a țării mele 
sunt lucindă stea…” a fost 
organizată de Catedra de 
limba română și termino-
logie medială, în contextul 
Zilelor Latinității, marcate 
anual în luna mai.       

Finala TVC, 2015

Ziua Europei

Vasile Alecsandri – 
omagiat de studenţii 

străini Studenții, rezidenții, dar și 
angajații Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” au participat la o 
nouă acțiune de donare a sân-
gelui. În luna mai, Centrul Na-
țional de Transfuzie a Sângelui 
(CNTS), în parteneriat cu Asocia-
ția Studenților și Rezidenților în 
Medicină, a amenajat o colectă 
mobilă de recoltare a sângelui la 
Universitatea noastră, unde au 
fost așteptați toți doritorii de a 
dona.

Alexandru Gherman, repre-
zentant al CNTS, a spus că acțiunea 
a făcut parte dintr-un plan de 
activități organizate în diverse 
instituții, inclusiv cele de învăță-
mânt. ”Pentru completarea nece-
sităților de componente sangvine 
în instituțiile medicale, anual sunt 
necesare circa 80 de mii de donări. 
Acțiunea este salutată de socie-
tate, iar USMF “Nicolae Testemi-
țanu” este lider și la capitolul do-
nare de sânge”, a spus Alexandru  
Gherman.

Alina Budeanu, donator, deja 

pentru al treilea an consecutiv, 
susține și încurajează colegii ei să 
participe la aceste acțiuni, mai ales 
că sunt tineri și trebuie să aducă 
un aport societății.

Ion Covali, care este pentru 
pima dată la o astfel de acțiune, ne-a 
mărturisit că este copleșit doar de 
emoții pozitive în ideea că ar putea 
ajuta pe cineva prin sângele donat.

Potrivit CNTS, pot dona sân-

ge toți doritorii cu vârsta cuprin-
să între 18 și 60 de ani, care sunt 
perfect sănătoși și duc un mod de 
viață corespunzător. După recol-
tarea sângelui, fiecare persoană 
primește un colet cu produse ali-
mentare, care ar compensa calo-
riile pierdute în rezultatul donării. 
De asemenea, conform legislației 
în vigoare, donatorii beneficiază 
de o zi de odihnă.                   

Mediciniştii – cei mai fideli 
donatori de sânge

Concursul ”Tezaur studențesc - 2015” 
a venit să confirme încă o dată că studenții 
USMF ”Nicolae Testemițanu” sunt nu doar 
deștepți, dar și talentați. 

Astfel, la categoria muzică ușoară  în-
vingătoare este Olga-Doina Grăjdieru, care a 
obținut locul I, Iuliana Romaniuc s-a plasat pe 
locul II, iar Valeria Țurcan - pe locul III.

La categoria muzică populară, primul 
loc i-a revenit Cristinei Braniște, locul II - Vic-
tor Grana, ci și locul III  - lui Vasile Cobâlaș.

Dintre toți concurenții la categoria dans 
s-au făcut remarcați: Victoria Neagu (locul I), 
Valeria Cociug (locul II) și Ehab Muslim (locul 
III). 

Aducem felicitări tuturor premianților și 
venim cu îndemnul, în adresa mediciniștilor, de 
a fi la fel de activi și deosebiți și în continuare!                    

Tezaur studenţesc 
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Lauri merituoşi
Doctor Honoris Causa pentru alte nume notorii

ION UNGUREANU, actor 
și regizor, Artist al Poporului în 
Republica Moldova, Laureat al 
Premiului Național în domeniul 
artei, Maestru Emerit în arte al 
Federației Ruse, promotor activ al 
renașterii naționale a fost  desem-
nat Doctor Honoris Causa al USMF 
”Nicolae Testemițanu” pentru aju-

torul acordat instituției noastre 
cu prilejul diverselor manifestări 
culturale, inclusiv în organizarea 
acțiunilor aniversare din anul cu-
rent, când Universitatea va sărbă-
tori 70 de ani de la înființare. 

Academicianul Gheorghe 
Ghidirim, a declarat că Ion Ungureanu 
este o personalitate emblemati-
că a  culturii noastre și a neamului 

românesc. Este unul dintre cei care 
reprezintă mândria țării noastre ală-
turi de Loteanu, Doga, Druță - care au 
fost siliți de sistemul politic de atunci 
să ia toiagul pribegiei. Înalta cultură, 
inteligența, erudiția artistului nu l-au 
lăsat să renunțe, dimpotrivă a dat 
dovadă de verticalitate, promovând 
cultura neamului în metropola Rusiei.

În semn de apreciere a ges-
tului Senatului USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, renumitul regizor a 
menționat că, pe parcursul vieții sale, 
a avut nenumărate interferențe cu 
comunitatea universitară și lumea 
medicală de la noi. Relațiile au în-
ceput de pe timpul marelui Nicolae 
Testemițanu, ambii luptând pentru 
păstrarea valorilor naționale.

În data de 30 mai, titlul de Doctor Honoris 
Causa a fost conferit profesorului THEODORE 
TULCHINSKY – renumit expert de talie 
internațională în domeniul sănătății publice, 
membru al Comitetului de Onoare al Asociației 
Școlilor de Sănătate Publică din Regiunea 
Europeană (ASPHER).  

În cadrul Laudatio, rectorul Ion Ababii a 
subliniat contribuția substanțială a profesoru-
lui la lansarea și dezvoltarea Programului de 
Master al Școlii de Management în Sănătatea 
Publică din Republica Moldova. ”Domnia Sa 
ne-a împărtășit experiența internațională în 
această ramură, convingându-ne despre nece-
sitatea stringentă și beneficiile deschiderii unei 
astfel de școli pentru dezvoltarea capacităților 
la nivel național în domeniul sănătății publice, 
prestarea serviciilor de sănătate publică accesi-
bile și de înaltă calitate, ținând cont de impac-
tul schimbărilor demografice și epidemiolo-
gice asupra sănătății publice în secolul XXI”, a 
punctat academicianul. 

Oleg Lozan, prorector pentru implementa-
rea tehnologiilor informaționale și dezvoltare 
strategică, director  ȘMSP, a declarat că profeso-
rul Theodore Tulchinsky este o personalitate cu 
valențe extinse în toate domeniile de sănătate 
publică, este o persoană de referință în tot ce 
face și cu deosebite calități atât profesionale, 
cât și general-umane. Fiind recunoscut pe plan 
internațional ca un renumit expert, Domnia Sa 

a reușit să transpună și în țara noastră calitatea, 
profunzimea studiilor și predării acestei științe.  

Profesorul Theodore Tulchinsky a mulțumit 
gazdelor pentru înalta distincție și încrede-
rea acordată, calificând gestul drept o onoa-
re extraordinară. Profesorul din Israel a ținut 
să menționeze despre legătura sa directă cu 

țara noastră, tatăl său fiind originar din orașul 
Bender, fapt ce-i dublează fericirea când revine 
pe aceste meleaguri.

Regizorul Ion Ungureanu

Expertul în sănătate publică 
Theodore Tulchinsky

Chirurgul pediatru  Sandu Gabriel Aprodu 

Este o frumoasă tradiție multiseculară a învățământului universitar mondial - 
conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa unor personalități remarcabile în semn 
de profundă recunoştință şi înaltă apreciere a contribuției substanțiale în prosperarea 
omenirii. În acest context, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae 
Testemițanu” și-a completat, în ultima perioadă, lista personalităților marcante cu alte 
trei nume meritorii – actorul și regizorul Ion Ungureanu, expertul în sănătate publică 
Theodore Tulchinsky și chirurgul pediatru Sandu Gabriel Aprodu. 

Chirurgul pediatru SANDU 
GABRIEL APRODU este o somitate a 
medicinei din România, căruia USMF 
”Nicolae Testemițanu” i-a decernat 
titlul onorific Doctor Honoris Causa 
pentru aportul considerabil adus la 
instruirea și perfecționarea cadrelor 
medicale din țara noastră, inclusiv 
prin includerea în acest proces a tine-
rilor specialiști. 

Domnia Sa a avut o conlucrare 
fructuoasă în domeniu cu academi-
ciana Natalia Gheorghiu, profesor 

universitar, iar astăzi aceste frumoa-
se tradiții au continuitate datorită 
Catedrei de chirurgie, ortopedie și an-
esteziologie pediatrică a Universității 
noastre.    

Academiciana Eva Gudumac, 
șef catedră Chirurgie, ortopedie și 
anesteziologie pediatrică a USMF 
”Nicolae Testemițanu”, a declarat că 
doctorul Sandu Gabriel Aprodu este 
o valoare a medicinei. ”Colaborarea 
cu instituția noastră a început în anul 
1992 pe diverse domenii. Am efectuat 

împreună nenumărate intervenții 
chirurgicale, iar  specialiștii noștri au 
beneficiat de stagii profesionale în 
instituțiile medicale din România”, a 
spus Eva Gudumac.

Profesorul Sandu Gabriel Aprodu 
a mulțumit Senatului Universității pen-
tru distincția acordată, menționând 
că relațiile științifico-academice în-
tre universitățile de medicină din 
România și Republica Moldova sunt 
esențiale și trebuie dezvoltate conti-
nuu.                                               

Academicianul Gheorghe Baciu, pro-
fesor consultant la Catedra de medicină 

legală a Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, a 

primit trofeul pentru Întreaga carieră 
medicală, în cadrul Galei Premiilor în 
Sănătate, ediția 2015. Premiul pentru 
Performanță în activitatea didactică i-a 
revenit Centrului Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală (CUSIM) al USMF 
”Nicolae Testemițanu”.

Prezent la festivitate, rectorul USMF 
”Nicolae Testemițanu”, Ion Ababii a de-
clarat că toți laureații acestor premii, care 
sunt și absolvenții Universității, contribu-
ie la sporirea prestigiului Alma Mater prin 
acțiunile și activitatea lor zilnică. 

La rândul său, ministrul sănătății 
Mircea Buga a menționat că Gala are 
drept scop stimularea și promovarea per-
soanelor și echipelor de specialiști, care 
participă la dezvoltarea și modernizarea 
sistemului național de sănătate: mana-
geri, medici, asistenți medicali, cadre 
profesoral-didactice.

Academicianul Gheorghe Baciu: 
„Pentru mine, înmânarea acestui 

premiu a fost un moment semnificativ, 
care mi-a prilejuit profunde emoții. Mă 
bucur că a fost apreciată munca depu-
să timp de peste 60 de ani în medici-
nă. Este deosebit de plăcut să primesc 
această distincție”.

Andrei Romancenco, directorul 
CUSIM, a mulțumit, în primul rând,  
echipei sale pentru consolidarea efor-
turilor în dezvoltarea instituției, care 
este un centru de excelență în acti-
vitatea didactică și de cercetare me-
dicală.  ”Acest vis a devenit realitate 
prin inițiativa și susținerea rectorului 
USMF ”Nicolae Testemițanu”, care a 
avut o contribuție substanțială la cre-
area și dezvoltarea CUSIM”, a mai spus 
directorul.

Gala Premiilor în Sănătate, cel mai 
așteptat eveniment al anului pentru 
comunitatea medicală, a desemnat 13 
laureați – promotori activi ai sistemului 
național de sănătate.                         

Gala Premiilor în Sănătate,  ediţia 2015
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Un basorelief al academicianului 
Diomid Gherman, profesor universi-
tar, doctor habilitat în științe medicale, 
academician al Academiei de Științe a 
Moldovei, fost șef catedră Neurologie, a 
fost instalat pe frontispiciul Institutului 
de Neurologie și Neurochirurgie (INN) 
din capitală. Acțiunea a fost organizată 
de Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” în cola-
borare cu INN, exact la un an de la dece-
sul marelui savant neurolog.

“Diomid Gherman este unul dintre 
pilonii serviciului neurologic autohton, 
care, de rând cu alți colegi de breaslă a 
trasat direcțiile principale de dezvolta-
re a neurologiei în Republica Moldova”, 
a afirmat rectorul USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, Ion Ababii.

Mihail Gavriliuc, șef catedră 
Neurologie, prorector pentru relații 
internaționale, unul dintre discipolii re-
gretatului profesor a menționat că toți cei 
care l-au cunoscut pe Diomid Gherman se 
mândresc cu aceasta, deoarece Domnia 
Sa a fost personalitatea care a îmbinat ex-
cepțional calitățile de profesor universitar 
și medic. ”Oferindu-i astăzi acest omagiu, 
noi ne gândim la viitor – deoarece chi-
pul care este reprezentat pe frontispiciul 
Institutului, pentru mulți ani înainte, va fi 
un simbol de activitate rodnică, cinstită și 
cu dăruire de sine pentru acest pământ, 
pentru țară și pentru oameni”, a spus pro-
rectorul.  

”Diomid Gherman a fost o perso-
nalitate complexă, începând de la fon-
darea domeniului neurologiei și neuro-
chirurgiei în țară până la dezvoltarea lui, 
apariția noilor specialități, noilor catedre, 

instruirea cadrelor didactice, promovarea 
lor în acest domeniu foarte complex și im-
portant în același timp”, a declarat Andrei 
Uncuța, directorul general al Institutului.

Ideea realizării unui basorelief în 
memoria regretatului profesor aparține, 
în mare parte, discipolilor săi, inclusiv 
membrilor catedrelor de Neurologie 
și Neurochirurgie a USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, precum și angajaților INN.

La ceremonia de dezvelire a basore-
liefului academicianului Diomid Gherman 
au participat și Nicolae Jelamschi, se-
cretar de stat al Ministerului Sănătății, 
Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al 
Academiei de Științe a Moldovei, Nicolae 
Dabija, scriitor, Elena Boboc, director- 
adjunct al Liceului ”Diomid Gherman” din 
Fălești. De asemenea, au fost prezenți 
și reprezentanți ai familiei profesorului, 
cadre profesoral-didactice, studenți și 
rezidenți.

Profesorul universitar Larisa Lupu, 
doctor în filologie, Om Emerit, fost şef 
catedră Limbi moderne a Universității 
de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae 
Testemițanu”, a trecut la cele veşnice în 
data de 10 aprilie 2015. 

Născută în satul Petrușeni, raio-
nul Râșcani, Larisa Lupu a urmat Școala 
Medie din Șaptebani, iar ulterior și-a con-
tinuat studiile la Institutul Pedagogic de 
Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea 
de Limbi Străine, pe care a absolvit-o cu 
mențiune. 

Activitatea profesională o începe 
ca lector la aceeași facultate, perioadă 
în care face primele investigații lingvis-
tice, însușind deprinderi de cercetător 
în domeniu. În scurt timp, a fost numită 
inspector de limba franceză la Ministerul 
Învățământului Public din republică.

Totuși, cea mai importantă filă din 
fișierul biografic al profesorului Larisa 
Lupu este legată de USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, instituție în care a activat 

mai bine de 40 de ani, în cadrul Catedrei 
de limbi moderne. Pe parcursul activității 
sale, a urcat toate treptele carierei pe-
dagogice universitare: lector, lector su-
perior, conferențiar, profesor universitar. 
Datorită capacităților profesionale și ma-
nageriale, a deținut funcțiile de șef secție 
Limba franceză, șef studii, șef catedră 
Limbi moderne și latină, șef catedră Limbi 
moderne (din 2008, în urma comasării ce-
lor două catedre). 

Grație competenței, corectitudinii, 
atitudinii responsabile, perseverenței, 
năzuinței de a însuși cât mai rapid ter-
minologia medicală reușește să se mani-
feste ca un bun specialist și coleg. Pentru 
fortificarea potențialului intelectual 
științific și didactic, frecventează cursuri 
de perfecționare la Lvov, Minsk, Iași, iar 

în 1986, a avut fericita ocazie de a vizita 
Franța, unde a avut prilejul de a-și testa 
și aprofunda cunoștințele de limba fran-
ceză.

A muncit mereu cu dăruire de sine, 
iar dovadă acestui fapt este numărul im-
punător de lucrări metodico-didactice  și 
științifice, în care a tratat diverse proble-
me lingvistice și aspecte ale terminologiei 
medicale. 

Grație inițiativei, insistenței și efortu-
lui depus de profesorul universitar Larisa 
Lupu, USMF ”Nicolae Testemițanu” a fost 
prima instituție din republică în care a 
fost creată o filieră francofonă. 

Seninătatea feței, tactul pedagogic, 
erudiția și inteligența au fost trăsăturile 
unui cadru științifico-didactic model, care 
s-a bucurat de apreciere și respect în rân-
durile colegilor și discipolilor săi.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Academicianul 
Diomid Gherman - 

înveşnicit pe un basorelief

In memoriam Larisa Lupu

Profesorul Diomid Gherman s-a stins din viață în data de 19 aprilie 2014, la vâr-
sta de 86 de ani. În cei 55 de ani de activitate instructiv-metodică la Catedra de ne-
urologie, îndeosebi, în funcția de șef catedră, profesorul Diomid Gherman a instruit 
mai multe generații de specialiști medici, care în prezent activează pe întreg teritoriul 
republicii și în multe țări ale lumii. A publicat peste 400 de lucrări științifice și știin-
țifico-didactice de o valoare incontestabilă, înalt apreciate nu numai în țară, dar și 
peste hotare. A fost conducător științific pentru 26 de doctori și doctori habilitați în 
neurologie, inclusiv 12 – în vertebro-neurologie. Pentru rezultatele deosebite obținute 
în activitatea sa, i-au fost conferite titlurile: Savant Emerit, Laureat al Premiului de 
Stat, ”Omul Anului”, Cetățean de onoare al raionului Fălești și a fost distins cu me-
daliile „Pentru vitejie în muncă”, „Meritul civic”, „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae  
Testemițanu”. În anul 1997, a fost declarat Omul Anului. Un an mai târziu, a fost deco-
rat cu ordinul „Gloria muncii”, iar în 2012 - Ordinul Republicii.

Comunitatea medicală și farmace-
utică din Republica Moldova a suferit 
o pierdere irecuperabilă. La 2 aprilie 
2015 s-a stins din viață profesorul uni-
versitar Constantin Matcovschi, doc-
tor în științe medicale, primul decan al 
Facultății de Farmacie a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”.

Născut la 5 februarie 1930, în 
Șipca Șoldăneștilor, după absolvirea 
școlii din satul natal, își continuă stu-
diile la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. Activitatea ca medic de 
circumscripție o începe în localitățile 
Cucuruzeni și Chiperceni, raionul Orhei. 

În anul 1959, este invitat de recto-
rul Nicolae Testemițanu, să activeze la 
Catedra de farmacologie a Institutului 
de Stat de Medicină din Chișinău 
(ISMC). Aici, până în 1993, îndeplinește 
succesiv funcțiile de asistent universi-
tar, conferențiar universitar, șef cate-
dră. 

Între anii 1964-1966 este decan 
al Facultății de Stomatologie. Ulterior, 
timp de doi ani, exercită responsabila 
funcție de prorector pentru activitate 
didactică al ISMC. Insistă asupra intro-
ducerii limbii române ca limbă de stu-
diu, participă la traducerea manualelor 
de farmacologie din limba rusă în cea 
română. 

Odată cu instituirea Centrului 
Științific al Medicamentului, în 1991, 
profesorul Constantin Matcovschi 
devine șef al Laboratorului de tes-
tare farmacologică a medicamente-
lor. Ulterior, activează la Institutul 
Național de Farmacie (astăzi Agenția 
Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale), punând bazele științei au-
tohtone în sfera dată.

Rodul muncii didactico-științifice 
este reflectat în peste 120 de lucrări ști-
ințifice publicate în prestigioase reviste 
de specialitate, inclusiv manuale, mo-
nografii, îndrumare de profil, brevete 
de invenție, utilizate pe larg de medici, 
farmaciști, studenți ș.a. Calitățile sale 
pedagogice au fost apreciate și peste 
hotarele țării, în special când a ținut un 
curs de farmacologie în limba franceză 
în or. Vientiane, Laos. 

Pentru merite deosebite, pro-
fesorului universitar și savantului 

Constantin Matcovschi i-au fost con-
ferite multiple distincții importante. 
Academia Europeană de Științe des-
pre Natură din Hanovra, Germania, 
i-a acordat medalia Wilhelm Konrad 
Rontgen și medalia Robert Koch, cu 
ocazia centenarului de la decernarea 
premiului Nobel, în 2005; Academia 
Internațională de Științe despre 
Natură și Societate din Federația Rusă 
i-a decernat Ordinul Nicolai Pirogov, 
medalia comemorativă Petru I și me-
dalia de argint Ivan Pavlov. De aseme-
nea, a fost distins cu Ordinul Suveran 
Sfântul Ioan de la Ierusalim. În 
Republica Moldova i s-a conferit titlul 
onorific Om Emerit și a fost decorat cu 
ordinul Gloria Muncii.

Profesorul Constantin Matcovschi 
a impresionat, pe parcursul vieții 
sale, prin atitudine civică, spirit, tact, 
inteligență. Unele vorbe ale Domniei 
Sale vor deveni proverbiale: Am ajuns 
la vârsta, când pot spune lucrurilor pe 
nume; Sapa din mâini nu o să ne ia 
nimeni sau Sunt optimist - are să fie 
și mai rău. Domnia Sa face parte din 
generația care a redirecționat lucruri-
le spre bine în Republica Moldova. În 
amintirea noastră va rămâne un pro-
fesionist de elită ce reprezintă „patri-
moniul de aur” al medicinei moldave. 
Pentru întreaga comunitate medicală a 
fost un exemplu de competență, dem-
nitate, omenie și patriotism. Așa îl vom 
ține minte pentru totdeauna.

Să-i fie țărâna ușoară!

Constantin Matcovschi 
a trecut în nefiinţă



Aprilie-Iunie 2015

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

nu întotdeauna co in cide  
cu cea a redacţiei.

Adresa redacţiei: 
bd. Ştefan cel Mare, 165

mun. Chişinău, 
MD 2004

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

Tipografia 
Editurii UNIVERSUL

Tipar ofset, com. 7705
Tiraj 1000 ex.

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

237 653 
E-mail: relatiipublice@usmf.md 

COLEGIUL DE REDACŢIE:
Silvia CIUBREI      Alina TIMOTIN

Inga MUSTEAŢĂ    Larisa BRATCO   Traian MUSTEAŢĂ

Fotografii: Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice

Univers sportiv

În data de 28 mai curent, 
spațioasa sală a Complexului 
Sportiv Universitar de la Mălina 
Mică a găzduit festivitatea de 
totalizare a activității sportive în 
anul universitar 2014–2015. 

Au fost evidențiate  cele 
mai frumose realizări ale USMF 
„Nicolae Testemițanu" în cadrul 
Universiadei Naționale la volei fe-
minin și masculin, baschet femi-
nin, șah, tenis de masă, minifotbal; 
în cadrul campionatelor Republicii 
Moldova; Memorialului „Nicolae 
Testemițanu – Iuliu Hațieganu"; 
Spartachiadei studenților și 
rezidenților consacrată ani-
versării a 70–a a Universității; 
Campionatului campusului stu-
dențesc și în alte competiții uni-
versitare, municipale, republicane 
și internaționale.

Cei prezenți au fost salutați 
cordial de Emil Ceban, prorec-
tor pentru educație și proble-
me sociale, Marian Stan, șef 
catedră Educație fizică, Nicolae 
Ciobanu, decan Facultatea 
de Farmacie, Marcel Abraș, 
președinte Asociația Studenților 
și Rezidenților în Medicină, care 
au adresat cuvinte de felicitare 

În luna mai, Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu” a fost 
marcată de un eveniment spor-
tiv cu totul special. O delegație 
a  Universității de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 
Cluj-Napoca, România, a ve-
nit la Chișinău pentru a concu-
ra la mai multe probe sportive 
cu reprezentanții Universității 
noastre, în cadrul Memorialului 
„Nicolae Testemițanu – Iuliu 
Hațieganu”.   

 
Manifestarea sportivă a 

ajuns la cea de-a 19-a ediție și 
s-a desfășurat în perioada 6–9 
mai curent, în Complexul Sportiv 
Universitar al USMF  „Nicolae 
Testemițanu”.

Emil Ceban, prorector 
pentru probleme sociale, pre-
zent la inaugurarea festivă  a 
competițiilor, a declarat că ediția 
actuală a Memorialului se înscrie 
în șirul manifestărilor consacra-
te aniversării a 70 de ani de la 
fondarea Universității noastre. 
Prorectorul a ținut să exprime 
recunoștință și mulțumiri admi-
nistrației Universității din Cluj-
Napoca pentru sprijinul acordat 
în plan didactic, prin asigurarea 
cu publicații de specialitate, ela-
borări și indicații metodice în 
limba română ș.a.

Șeful catedrei de 
Educație fizică, Marian Stan, a 

subliniat caracterul festiv al vizi-
tei oaspeților români, care este 
și un ”bun remediu de creștere 
a măiestriei sportive și de con-
solidare a relațiilor de prietenie 
dintre cele două universități. 
Asemenea manifestări cultural-
sportive adaugă sens, culoare și 
prestigiu vieții universitare”.

Con du că to rul delegației 
române, Mihai Kiss, șef cate-
dră Educație fizică a UMF  ”Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca, și-a 
exprimat simpatia pentru capitala 
noastră - un oraș verde, de interes 
istoric și cultural, precum și pentru 
condițiile excelente de practica-
re a sportului la USMF ”Nicolae 
Testemițanu”. ”În astfel de săli 
sportive e o plăcere să joci. Sunt 
spațioase, în al te, fapt ce contează 

mult, în special, pentru partide-
le de volei, când orice atingere a 
mingii de tavan se ia în cal  cul”, a 
menționat oaspetele român.

După deschiderea festi-
vă, s-a dat startul întrecerilor. 
Studenții s-au întrecut la 4 pro-
be: volei (masculin și feminin), 
baschet (masculin), tenis de 
masă și fotbal. În confrunta-
rea masculină la volei, primele 
două seturi au fost câștigate de 
oaspeți cu scorul de 25-17 și   
25-20. În celelalte seturi, 
studenții Universității noastre 
au repurtat victorie cu scorul 
de 15 la 13. Scorul general, fixat 
pe tabelul electronic, a fost de  
3-2 în favoarea mediciniștilor din 
Republica Moldova. Aproximativ 
după același scenariu a decurs 

și disputa feminină, însă noro-
cul le-a surâs fetelor de la Cluj-
Napoca, care au câștigat, la fel, 
cu 3-2.

La celelalte probe, superiori 
au fost în exclusivitate chișină-
uienii. Baschetbaliștii au învins 
cu 50-37, fotbaliștii au câștigat 
cu scorul 4-2, iar la tenisul de 
masă reprezentativa noastră a 
repurtat o victorie clară cu 4-0. 
Echipele învingătoare au fost 
menționate cu trofee speciale și 
alte distincții.

Traian Bogu, profesor la  
UMF ”Iuliu Hațieganu”: ”În-
trecerile dintre studenții spor-
tivi ai UMF „Iuliu Hațieganu” și 
USMF „Nicolae Testemițanu” 
reprezintă un cadru al emulați-
ei tinerești, bazate pe principiul 

onoarei și demnității ce guver-
nează nobila profesie de medic”.

Vasile Guragata, lector supe-
rior la Catedra de educație fizică, 
USMF ”Nicolae Testemițanu”: 
”Am avut fericita ocazie să parti-
cip la toate edițiile Memorialului 
și pot spune că, astfel de colabo-
rări între universități îndeamnă 
la fapte nobile. Relațiile dintre 
studenți și profesori devin tot 
mai trainice și constructive”.

Pe lângă caracterul spor-
tiv, vizita mediciniștilor ro-
mâni a avut și un scop turistic. 
Oaspeții au vizitat Complexul 
turistic „Orheiul Vechi”, pensiu-
nea „Costești”, raionul Ialoveni, 
au făcut popasuri în Codrii  și 
excursii de orizont al orașului 
Chișinău.                                        

     

Memorialul „Nicolae Testemiţanu – Iuliu Haţieganu” 
la cea de-a 19-a ediţie

La finişul anului sportiv universitar

cu prilejul încheierii anului 
sportiv, urări de bine și evoluții 
reușite în continuare.

Pentru participare la 
Spartachiada studenților și 
rezidenților s-a acordat di-
ploma de gradul I echipei 
Facultății de Medicină nr. 1, 
anii III–IV; diploma de gradul II 
au primit studenții din anii 
I–II, Facultatea de Medicină  
nr. 1; iar diploma de gradul III a 
mers la cei de la Facultatea de 
Stomatologie.

Cu diploma rectorului au 

fost distinși 16 tineri pentru 
organizarea competițiilor de 
masă și înregistrarea de rezul-
tate înalte în sport. Diploma 
Clubului Sportiv s-a înmânat 
unui grup de 26 de studenți 
și rezidenți. Un ajutor mate-
rial în valoare de câte 150 de 
lei au primit, din fondul ex-
trabugetar 22 de studenți și 
rezidenți. 

Manifestarea s-a desfă-
șurat într-o ambianță lejeră cu 
discursuri, muzică și voie bună.                      

 


