„Medicina este singura profesie
cu o nobleţe imposibil de regăsit
în orice altă meserie”.
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Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Dragi elevi, viitori absolvenţi!
Chiar dacă savurați încă din plin clipele ce-au mai rămas din viața de liceu
sau de colegiu, cu siguranță sunteți dornici să deveniţi studenți... Într-adevăr, vă
așteaptă una dintre cele mai frumoase
etape ale vieții atât prin oamenii pe care
îi veți cunoaște, noile orizonturi ce le veți
deschide, cât și prin provocările care vă vor
face mai rezistenţi. Atât timp cât vă veţi
urma visurile, lucrurile nu vor părea deloc
complicate.
Sunteți pasionaţi de biologie și chimie
şi aveți o dorință inepuizabilă de a cunoaște
tainele organismului uman? Atunci fie că
optați pentru medicină, sănătate publică,
stomatologie sau farmacie - cu siguranță
veți face alegerea corectă.
Sănătatea este un domeniu prioritar
pentru om și societate, dar și unul foarte nobil. De aceea, prin tot ce faceți va
trebui să corespundeți celor mai înalte
standarde.

Ion Ababii,
rector, profesor universitar,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
academician al AŞM

Va fi ușor sau greu? Nimeni nu vă poate
garanta… Dar, cu siguranță,
va fi o experiență de neuitat!
Pentru a reuși trebuie să dați dovadă
de deschidere faţă de oameni, de sensibilitate, pasiune, caracter, responsabilitate și angajament. Important este să
nu renunțați niciodată să creșteți, să vă
dezvoltați în permanență și să deveniți

Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova în cifre
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova a fost fondată în anul
1945 şi a reuşit să creeze o istorie plină
de experiențe și realizări. De-a lungul
timpului, a pus bazele și a consolidat
învățământul superior medical și farmaceutic la noi în țară, fapt ce inspiră şi încurajează atingerea noilor performanțe în
activitățile de instruire, cercetare şi asistenţă medicală.
Cuvinte putem avea multe și frumoase, cert însă este că cifrele sunt mai ilustrative și vorbesc de la sine, iar dacă am
descrie Universitatea în cifre, aceasta ar
arăta astfel:
5 facultăți: Medicină nr. 1 (include specialitățile: Medicină generală, Sănătate publică și Optometrie), Medicină nr. 2, Stomatologie,
Farmacie, Rezidențiat și Secundariat
Clinic;
6000 de studenți și peste 1400 de
rezidenți din Republica Moldova și
din alte 32 de țări ale lumii;
6 000 de medici anual la perfecţionare;
4 limbi de instruire: română, rusă,
engleză şi franceză;

1000 de cadre ştiinţifico-didactice și științifice, dintre care: 567
doctori, 161 de doctori habilitați
în științe, 14 academicieni și membri corespondenți ai Academiei de
Științe a Moldovei, și un membru de
onoare al AȘM, 15 Laureați ai Premiului de Stat în domeniul științei și
tehnicii, 34 de deținători ai titlului
onorific Om Emerit;
peste 40 de mii de absolvenţi medici
şi farmacişti - timp de 71 de ani;
2 departamente, 62 de catedre, un
curs, 19 laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, amplasate în 86 de clinici
din Chişinău şi în incinta campusului universitar, unde se desfăşoară
procesul didactic, clinic şi cel ştiinţific;
109 acorduri de colaborare cu instituţii din cca 30 de ţări, care asigură
mobilitatea academică a studenţilor,
rezidenţilor şi a profesorilor;
900 de mii de exemplare constituie
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Medicale;
peste 70 de mii de reviste și cărți
electronice de profil medical și farmaceutic.

mai buni. Acest fapt definește un medic
- capacitatea de perfecționare continuă.
Medicina este o provocare, care merită
trăită din plin, iar medicul este pilonul
unei societăţi sănătoase.
O nouă specialitate - Optometria
În acest an venim cu o nouă ofertă
educațională. La Facultatea de Medicină
nr. 1 va fi lansată specialitatea Optometrie, inspirată din practica internațională.
Aici veți învăța cum trebuie efectuat un
examen oftalmologic complex, veți studia prescrierea corecției optice (ochelari,
lentile de contact ș.a.) şi efectuarea recomandărilor pentru prevenirea tulburărilor
vizuale. În general, optometristul este cel
care descifrează în fază iniţială primele aspecte ale viciilor de vedere, le evaluează şi
le poate corecta, iar în caz de necesitate
face trimitere la medicul oftalmolog.
Medicii și farmaciștii sunt membrii
aceleiași echipe
Un domeniu la fel de important pentru care puteți opta venind la Universitatea noastră, este farmacia. Medicii și
farmaciștii sunt membrii unei echipe, care
luptă pentru un scop comun - asigurarea
sănătății populației. Unii constată problema, ceilalți asigură soluționarea acesteia
cu ajutorul medicamentelor.
Prin ce este deosebită Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”? Prin faptul că tinde spre
o dezvoltare continuă, în special prin implementarea standardelor internaţionale
în formarea cadrelor medicale, prin ajustarea programelor de studii la cerinţele
europene și integrarea în spațiul mondial de educație şi de cercetare. Dar cei
mai importanți sunt oamenii… Cadrele
ştiinţifico-didactice manifestă un înalt
profesionalism și asigură instruirea tinerilor specialişti prin aplicarea metodelor şi tehnologiilor moderne de instruire
medicală şi de testare a cunoştinţelor şi
a abilităţilor practice, conform rigorilor
internaţionale. Profesorii sunt cei care
vă vor ghida pe parcursul anilor de studii
și vă vor împărtăși cu mare ardoare din
cunoștințele și experiențele lor.
Mai multe detalii despre procesul de
studii, dar și despre condițiile oferite de
USMF „Nicolae Testemițanu”, vă invităm
să aflați din ediția specială Admitere a ziarului „Medicus”.
Spunea cinevă ca dacă ești tânăr și
talentat, este ca și cum ai avea aripi… Vă
îndemn, dragi viitori studenți, să fiți plini
de entuziasm și să atingeți cele mai înalte
culmi prin multă muncă și perseverență,
iar noi vă punem la dispoziţie toate resursele necesare pentru aceasta!
Vă aşteptăm cu drag la Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova!
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2017- Anul Nicolae Testemițanu

FILE DIN ISTORIA
UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova a fost fondată în anul 1945, în baza
institutelor de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2
și cel de Pediatrie din Leningrad (astăzi Sankt
Petersburg), care, în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, au fost evacuate la Kislovodsk.
Ulterior, instituția a fost transferată la Chişinău
împreună cu studenţii, profesorii și baza tehnico-materială.
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
(ISMC) şi-a început activitatea în data de 20 octombrie același an, având o singură facultate Medicină Generală, care întrunea 32 de catedre, 130 de profesori și cca 1000 de studenţi.

Treptat, au fost create mai multe facultăți: în
1954 – Pediatrie; 1959 – Stomatologie; 1963 –
Medicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea
de Farmacie. Necesitatea instruirii continue a
specialiştilor după absolvire a determinat fondarea, în anul 1962, a Facultăţii de Perfecţionare a
Medicilor (astăzi Departamentul Educație Medicală Continuă). Pentru desfăşurarea adecvată a
activităţii ştiinţifice, în acelaşi an, a fost fondat
Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În
anul 1992 se trece la o treaptă superioară de
pregătire a viitorilor specialişti şi anume - studiile
prin rezidenţiat, fapt pentru care, în anul 2002,
se deschide Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. În 2010 a fost creată Facultatea de
Medicină nr. 2, unde sunt instruiți studenți veniţi
din alte ţări.
Din 1990 Institutul poartă numele ilustrului
medic, profesor și savant Nicolae Testemiţanu.
În anul 1991 ISMC a fost reorganizat în universitate, iar în 1996 instituţia a fost redenumită în
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
De-a lungul timpului, instituția a fost condusă de mai mulți rectori (directori), care au
contribuit la dezvoltarea Universității de astăzi: Ipatie Sorocean (1945-1948), Nikolai
Harauzov (1948-1951), Leonid Ganul (19511953), Nikolai Starostenko (1953-1959),
Nicolae Testemițanu (1959-1963), Vasile
Anestiadi (1963-1986), Leonid Cobâleanschi
(1986-1994), Ion Ababii (1994 - prezent).

Actualmente, USMF „Nicolae Testemiţanu”
este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu internaţional, care instruiește medici și
farmaciști în conformitate cu exigenţele europene.
Pentru dezvoltarea abilităților practice și de
cercetare a cadrelor medicale și farmaceutice,
pe lângă Universitate au fost instituite: Clinica
Universitară de Asistenţă Medicală Primară,
Clinica Stomatologică Universitară, Centrul Stomatologic Universitar, Farmacia Universitară,
devenită ulterior - Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”, Centrul Ştiințific
de Cultivare a Plantelor Medicinale, Centrul de
Medicină Tradiţională Chineză, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul de Reușită Universitară, Centrul Universitar
de Reabilitare Medicală ș.a. Pentru testarea
cunoștințelor teoretice ale studenților prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne, în acest an, a fost instituit Centrul de Evaluare Academică.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF
„Nicolae Testemiţanu” este o instituție infodocumentară modernă, care pune la dispoziția beneficiarilor un spectru larg de resurse informaționale
de profil medical și farmaceutic, produse și servicii inovative.
Începând cu anul 2009, Universitatea implementează Sistemul de Management al Calității
conform standardului ISO 9001:2008 și obține,
în premieră, Certificatul de calitate, care este
confirmat anual. Anul trecut USMF „Nicolae
Testemiţanu” a fost prima instituție de învățământ din țară certificată conform standardului
ISO 9001:2015.
Din 2013, Universitatea funcţionează în condiţii de autonomie financiară, fapt ce-i oferă o
mai mare libertate în gestionarea resurselor proprii, în special în dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a patrimoniului universitar.
USMF „Nicolae Testemiţanu” a aniversat, în
octombrie 2015, șapte decenii de activitate. Cu
acest prilej, instituției i-a fost conferită cea mai
înaltă distincție de stat - Ordinul Republicii. Tot
atunci a fost inaugurată Aleea savanților și medicilor iluștri pe care se regăsesc busturile celor
mai proeminente personalități ale medicinei
autohtone și a celor care au pus bazele instruirii
medicale în țara noastră.
Alinierea învăţământului superior medical
la exigenţele internaţionale, dezvoltarea şi aprofundarea activităţilor de cercetare şi inovare în
domeniul medicinei și farmaciei, desfăşurarea
unei activități clinice de calitate - constituie cele
trei direcții prioritare ale Universității noastre,
care-i determină prestigiul și recunoașterea la
nivel mondial.

„Dragostea de țară nu se manifestă prin fraze pompoase,
ci prin fapte concrete!”
Nicolae Testemițanu
La 23 septembrie 2016, Parlamentul
Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr. 220 cu privire la declararea
anului 2017 Anul Nicolae Testemiţanu
pentru a marca 90 de ani de la nașterea
ilustrului profesor, savant, rector și ministru al sănătății.
În februarie 2017, Guvernul RM a
aprobat Planul național de manifestări
consacrate Anului Nicolae Testemițanu.
În acest context, Universitatea organizează un şir de acțiuni și manifestări
științifice și culturale, pentru a comemora această personalitate notorie al
cărui nume îl poartă astăzi instituția.
Nicolae Testemiţanu a rămas în istoria medicinei ca un savant cu renume
mondial în domeniul chirurgiei, traumatologiei și, în special, în domeniul
sănătăţii publice.
Născut la 1 august 1927 în comuna Ochiul Alb, judeţul Bălţi, Nicolae
Testemițanu a absolvit cu brio Institutul
de Stat de Medicină din Chişinău în
1951. Îşi începe activitatea în funcția
de medic-ordinator la Spitalul Raional
din Râşcani, apoi în 1954 este numit
asistent universitar la Catedra de chirurgie generală a Institutului de Stat
de Medicină din Chişinău. În același
timp, conduce Secţia medico-sanitară a Ministerului de Interne al RSSM,
manifestându-se ca un organizator de
excepţie.
În 1958 susţine teza de doctor
în ştiinţe medicale, iar un an mai târziu este numit în funcţia de rector al
Institutului de Stat de Medicină din
Chişinău. Momentul devine unul semnificativ, deoarece la conducerea instituţiei este desemnat, pentru prima
dată, un absolvent al acesteia, de pe
meridian moldav, care avea doar 32
de ani și purta în inimă o dorinţă ne-

strămutată de a face cât mai mult bine
poporului. Rectorul Testemițanu s-a
manifestat prin calităţi manageriale de
excepţie, a deschis noi facultăţi, a construit blocuri de studii, laboratoare şi
cămine pentru studenţi.
Între anii 1962 și 1968, Nicolae
Testemiţanu a fost ministru al ocrotirii
sănătăţii al RSSM, activând în acelaşi
timp şi la Catedra de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie. Fiind
ministru, s-a distins plenar prin virtuţile
sale organizatorice în domeniul sănătăţii publice, elaborând strategii orientate spre asigurarea republicii cu cadre
medicale, consolidarea bazei tehnicomateriale, perfecţionarea şi ancorarea
formelor şi metodelor de organizare a
asistenţei medicale acordate populaţiei
din mediul rural.
După destituire, a continuat să activeze în funcția de conferenţiar universitar la Catedra de medicină socială şi
organizare a ocrotirii sănătăţii.
Perseverența l-a îndemnat să susţină teza de doctor habilitat în științe medicale şi să obţină titlul de profesor în
1973. Ulterior, a fost ales, prin concurs,
şef al Catedrei de medicină socială şi
organizare a ocrotirii sănătăţii, pe care
a condus-o până în ultimul moment al
vieții, 20 septembrie 1986.
Profesorul Nicolae Testemiţanu
a lăsat drept moştenire numeroase
lucrări ştiinţifice consacrate managementului sănătăţii publice, istoriei
medicinei, traumatologiei, care rămân
actuale și prezintă elemente metodologice fundamentale pentru reorientarea
sistemului de sănătate publică. Direcţia
principală în activitatea sa de cercetare
a fost elaborarea şi argumentarea unei
noi strategii de reformare a sistemului
de ocrotire a sănătăţii populaţiei rurale,
care a fost înalt apreciată nu numai de
savanţii din fosta URSS, ci şi de cei de
peste hotarele ei. Pe parcursul carierei
sale, interesul ştiinţific, dar mai ales cel
practic, era orientat spre argumentarea
necesităţii de a lichida deosebirile de
fond dintre nivelurile de asistenţă medicală acordată populaţiei rurale și celei
urbane.
Prin toate acțiunile sale, savantul
Nicolae Testemiţanu a dat dovadă de
tenacitate, devotament şi dragoste față
de oameni și țară – calităţi proprii unei
personalităţi marcante care va rămâne
pentru totdeauna un model demn de
urmat!

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
Centrul
Universitar
de Simulare în Instruirea Medicală al USMF
„Nicolae Testemiţanu”, creat în anul 2013, implementează metode moderne de
educaţie şi practici medicale bazate pe simulare.

După gama de oferte în domeniul instruirii
medicale şi complexitatea
echipamentului
didactic, CUSIM este unul dintre
cele mai performante centre de simulare din regiunea

Europei de Est, care vine să
contribuie la sporirea calității
actului medical şi creșterea
siguranţei pacientului.
Aici, începând cu anul
II de studii, studenții obțin
competenţe şi abilități
medicale corecte cu aju-

torul diverselor metode
de instruire prin simulare (pacient standardizat,
simulatoare de fidelitate
înaltă, mulaje, manechine, skilltrainers ș.a.) conform unui program bine

stabilit, fără riscuri asupra
pacientului.
Instruirea are loc în cadrul Departamentului Pacienţi Standardizaţi şi a celui
de Simulare prin Fidelitate
Înaltă, atât în baza programelor curriculare, cât şi în
cea a cursurilor extracurriculare.
Programele
pacienţi
standardizaţi contribuie la
formarea aptitudinilor de
comunicare cu pacientul,
dezvoltarea deprinderilor
de examinare fizică și in-

strumentală a unui pacient
real, precum și de interpretare a datelor obținute
în vederea stabilirii unui
diagnostic corect. Departamentul dispune de 20 de
pacienţi standardizaţi (actori instruiţi) şi o bibliotecă
bogată în scenarii tematice,
iar activităţile se desfăşoară
în 8 săli amenajate şi dotate
cu instrumentarul necesar
pentru examinare şi diagnostic.
În cadrul celui de-al
doilea departament, instruirea este sistematizată în
mai multe module (programe): Manopere medicale şi
tehnici chirurgicale de bază,
Medicină internă, Chirurgie,
Anesteziologie şi reanimatologie, Urgenţe medicale,
Mamă şi copil, Endoscopie,
Imagistică.
Modalitatea de instruire practicată la CUSIM
este complexă și inovativă,
iar studenții care participă la cursuri manifestă un
grad înalt de satisfacție.

Prin crearea Centrului
Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală, USMF
„Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova a devenit una dintre primele
instituţii de înv ăţământ medical superior din regiunea
Europei de Est care a integrat în programul său curricular metodologia modernă
ca parte indispensabilă şi
obligatorie în majoritatea
domeniilor activității medicale.
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Facultatea de Medicină nr. 1

Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de Medicină nr. 1,
doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar

Facultatea de Medicină a USMF „Nicolae
Testemiţanu” este prima facultate fondată în
cadrul instituției (în anul 1945) și are misiunea de
a promova performanţa academică în formarea
specialiştilor medici competitivi, care să se poată
integra în sistemul de sănătate naţional, dar şi în
cele internaţionale.
La Facultatea de Medicină nr.1, procesul de
studii se desfăşoară la trei specialităţi: Medicină
generală, Sănătate publică şi Optometrie. La
Medicină generală se formează medici calificaţi
în domeniul medicinei clinice, la Sănătate
publică - specialişti care vor activa în Serviciul
Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice, iar
la Optometrie (lansată în 2017) - cei care vor
acorda asistență primară în cazul afecțiunilor
oculare.
Studenții de la Facultatea de Medicină nr. 1
a USMF „Nicolae Testemițanu” beneficiază de
utilaj performant şi tehnologii informaţionale
care le facilitează procesul de instruire și de
cercetare. Avem speranța că și tu poți face parte
din noua generaţie de medici care va asigura
progresul sistemului național de sănătate şi va
duce prestigiul Alma Mater în întreaga lume.

Te aşteptăm
la Facultatea de Medicină nr. 1!

Specialitatea Medicină generală
Curriculumul universitar
este elaborat în conformitate
cu standardele și cerințele sistemului național de sănătate şi
se axează pe formarea de competenţe, nu doar pe transmiterea de cunoștințe.
Procesul de studii la facultate este asigurat de peste 500
de cadre ştiinţifico-didactice,
cei mai mulți dintre ei deţinând titlul ştiinţific de doctor
sau doctor habilitat în științe.
Instruirea studenţilor din anii
I-III se realizează la catedrele
şi laboratoarele Universităţii.
Fiind dotate cu utilaj modern,
acestea oferă posibilitatea de a
aplica medicina experimentală
şi tehnicile virtuale de studiu.
Deosebit de captivante sunt
orele de anatomie, care se
desfășoară la Muzeul de anatomie a omului, unde sunt expuse cca 3 000 de articole pe o
suprafaţă totală de 400 m2.
Pentru studenţii din anii
III-VI lecţiile practice se desfăşoară în spitalele municipale,
republicane, în instituţiile medico-sanitare și de cercetări
ştiinţifice în domeniu.
O componentă indispensabilă a educaţiei medicale o
reprezintă stagiile practice,
desfăşurate atât în spitalele
din republică, cât şi în cele de
peste hotarele ei.
Facultatea de Medicină
nr. 1 oferă toate condiţiile ne-

cesare pentru obținerea performanţelor. Un rol deosebit
în sporirea calităţii şi eficientizarea învăţământului superior
medical revine metodelor şi
tehnicilor moderne de instruire. În procesul de studii se
utilizează, pe larg, programe
virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice, clinice şi

de profil. În vederea dezvoltării unor abilități suplimentare, studenții pot alege dintr-o
gamă variată de discipline
opționale: medicina regenerativă, chirurgia reconstructivă,
tratamentul durerii, îngrijiri
paliative ș.a. Sistemul de evaluare a cunoştinţelor la examenele de promovare constă
din trei etape: partea practică,
examenul prin test control şi
interviul oral.

de sănătate. O parte dintre ei
profesează în România, Ucraina,
Belarus, Rusia, Iordania,
Palestina, Israel, Canada, SUA,
Spania, Portugalia, Italia,
Sudan ş.a. Formarea profesională, realizată în conformitate
cu standardele internaționale,
a permis multor absolvenţi ai
Facultăţii de Medicină nr. 1 să
devină manageri în sistemul
de sănătate, miniştri, medicişefi, directori de spitale ş.a.

Specialitate

Durata studiilor

Calificare

Credite

Medicină generală

6 ani

Medic

360

Sănătate publică

6 ani

Medic

360

Optometrie

4 ani

Optometrist

240
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Specialitatea Sănătate publică
Pe lângă alte sarcini prioritare,
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova îi revine misiunea de a forma medici pentru Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
În cadrul Facultății de Medicină
nr. 1, la specialitatea Sănătate publică sunt instruiți specialiști pentru monitorizarea sănătății publice
și pentru îmbunătățirea calității
vieții populației prin prevenirea
bolilor și informarea societății.
Prin urmare, medicul specialist în
sănătate publică trebuie să dețină
cunoştinţe profunde şi abilităţi de
acumulare, procesare şi analiză
a indicatorilor sănătăţii, precum
și de elaborare, implementare şi
monitorizare a măsurilor de ordin social, economic şi medical,
care influenţează pozitiv, în mod
direct sau indirect, sănătatea po-

pulaţiei. Specialiștii în sănătate
publică trebuie să fie capabili să
privească lucrurile sistemic pentru
a recunoaște starea de sănătate a
comunității în ansamblu.

Absolvenții specialității Sănătate publică activează ca medici
igienişti, epidemiologi sau microbiologi în cadrul centrelor de sănătate publică (naționale, municipale și
raionale), precum şi ca manageri în
domeniul sănătăţii.

Specialitatea Optometrie

De asemenea, mediciniștii
au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele participând
la diverse cercuri ştiinţifice la catedre, iar rezultatele
obținute pot fi prezentate la
Conferinţa științifică anuală a
cadrelor științifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor,
rezidenților și studenților, precum şi la diverse forumuri republicane şi internaţionale, inclusiv la Congresul studenţilor
şi tinerilor medici MedEspera.
După absolvirea Facultății
de Medicină nr. 1, tinerii trec
la următoarea etapă a formării
lor profesionale - studiile prin
rezidențiat, realizate la una
din specialitățile selectate prin
concurs: profil chirurgical, medicină internă, pediatrie ş.a.
Ulterior, tinerii specialiști vor
activa în calitate de medici clinicieni în diferite instituţii medicale din ţară.
Cei mai mulți dintre absolvenţii facultăţii activează în
structurile sistemului național

În anul 2005, facultatea a
fost evaluată şi acreditată de
către Consiliul de Evaluare a
Conferinței Internaționale a Decanilor de Medicină de Expresie
Franceză (CIDMEF), organizaţie
care include peste 130 de universităţi din 40 de ţări. Membrii
Consiliului, veniți din Canada, Franţa, Belgia, România şi
Tunisia, au confirmat buna pregătire a cadrelor didactice şi a
studenţilor, corespunderea planului şi a programelor de studii
cu cerinţele internaționale actuale pentru învăţământul superior medical.
În 2000 şi 2006, Facultatea
de Medicină a fost evaluată şi
acreditată de către Consiliul
Naţional de Acreditare şi Evaluare, instituție națională abilitată în acest sens.
Facultatea menţine relaţii de colaborare în domeniul
științific cu cercetători din
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi,
Nantes, Rennes, Moscova,
Sankt Petersburg, Kiev ș.a.

Optometria este o nouă specialitate, lansată în acest an la
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova, grație unui
parteneriat cu Norvegia.
Această profesie îmbină aspectele tehnice ale domeniului cu
cele de îngrijire medicală a pacientului. Optometristul este cel care

corespundere cu standardele europene. Programul cuprinde 4 ani de
studii (240 credite). Cunoașterea
limbii engleze este obligatorie pentru admitere, deoarece studenții
își vor desfășura stagiul practic în
Norvegia în cadrul unui proiect bilateral.
La moment în Europa, profesia
de optometrist este recunoscută
ca fiind una dinamică, în continuă
dezvoltare, ce necesită cunoştinţe
atât din domeniul tehnicii, medicinei, psihologiei, cât și economiei și
comerţului.
-

descifrează în fază iniţială primele
aspecte ale viciilor de vedere, le
evaluează şi le poate corecta, iar în
caz de necesitate face trimitere la
medicul oftalmolog. Optometristul
contribuie la efectuarea screeningului patologiilor oculare: prescrierea, ajustarea, confecționarea,
adaptarea, reparația și vânzarea
echipamentului optometric (ochelari, lentile de contact). Activitatea optometrică se înscrie în cadrul activităților de asigurare a
asistenței oftalmologice primare
populației de-a lungul întregii vieți.
Planul de studii pentru specialitatea Optometrie a fost elaborat în

-

-

-

Optometristul ca specialist:
poate deveni organizatorul şi
conducătorul propriului cabinet
optometric, magazin de comercializare, atelier de prelucrare şi
montare a ochelarilor sau a altor sisteme compensatoare;
poate activa în unităţile producătoare de echipament optic şi
medical, în laboratoarele pentru
testarea capacităţilor vizuale, în
instituţii specializate care oferă
asistenţă socială populaţiei şi
asigură profilaxia (şcoli, instituţii
speciale ș.a.);
îşi poate desfăşura activitatea în
cadrul organizațiilor care comercializează şi asigură întreţinerea
aparaturii şi a echipamentelor
optometrice;
poate realiza activităţi de colaborare cu medicul oftalmolog în
instituțiile medicale.
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Ion Lupan,
decanul Facultăţii de Stomatologie,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar

Facultatea de Stomatologie a
USMF „Nicolae Testemiţanu” are un
rol fundamental în formarea medicilor
stomatologi pentru sistemul național
de sănătate, în dezvoltarea cercetării
ştiinţifice medico-dentare, precum şi în
prestarea asistenţei medicale calitative
populaţiei.

Facultatea de Stomatologie activează
în baza unor principii moderne, membrii
acesteia fiind deschiși și orientați spre
progres şi dezvoltare. Acest fapt contribuie la creșterea prestigiului și a interesului
tinerilor pentru facultate, care se numără
printre cele mai cunoscute şi apreciate
instituții de profil la nivel regional.
Mulţi dintre absolvenţii facultății reprezintă astăzi nume notorii atât în stomatologia autohtonă, cât şi în cea internaţională. Meritele lor sunt o recunoaștere
a efortului depus de întreaga echipă a
Universităţii în formarea lor ca specialiști.
Facultatea a fost înscrisă în reţeaua
europeană a facultăţilor de stomatologie, fiind evaluată în cadrul Programului
DentEd de Comisia de Învăţământ Medical Stomatologic din cadrul Directoratului
pentru Educaţie şi Cultură al Uniunii Europene. În 2008 facultatea a fost acreditată
şi de Comisia specializată de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova.
În decembrie 2016, Facultatea de
Stomatologie a obținut acreditarea pro-
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Facultatea de Stomatologie

vizorie din partea Consiliului dentar din
California, care confirmă faptul că studiile se desfășoară conform standardelor
internaţionale de instruire. Acest fapt va
permite ca din toamna acestui an aici să
fie instruiți tineri din Statele Unite ale
Americii, iar diplomele pe care le vor obține
la final să fie recunoscute la ei acasă.
Actualmente, la Facultatea de
Stomatologie a USMF „Nicolae
Testemiţanu” îşi fac studiile peste 900 de
studenţi, dintre care cca 400 sunt din
România, Ucraina, Rusia, Israel, Turcia,
Germania, SUA, Marea Britanie, Suedia,
Portugalia, Italia, Grecia ș.a. Pentru îmbunătăţirea procesului de instruire și a
celui de cercetare, a activităților metodice și curative, facultatea colaborează cu
instituţii de profil din SUA, Franţa, Cehia,
Rusia, Ucraina, România, Belarus, Siria ş.a.
Viitorii stomatologi sunt instruiți în conformitate cu cerinţele internaţionale, în
limbile română, rusă şi engleză. Studenții
au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile
practice în cadrul Clinicii Stomatologice
Universitare și a Centrului Stomatologic
Universitar, ambele fiind dotate cu echipament și utilaj modern.
Membrii facultăţii participă, cu rapoarte ştiinţifice, la diverse forumuri republicane şi internaţionale din România,
Rusia, Bulgaria, Germania, Franţa, Olanda,
SUA ş.a.
Facultatea de Stomatologie a iniţiat
un proces de reorganizare curriculară prin

revizuirea programelor de studii și racordarea acestora la standardele mondiale ale învățământului superior medical,
precum și la cerințele procesului de la
Bologna. Un succes considerabil îl constituie implementarea celor mai moderne
programe de studii, după modelul uni-

Specialitate

Durata studiilor

Calificare

Credite

Stomatologie

5 ani

Medic stomatolog

300

versităţilor europene. Astfel, pe parcurs,
curriculumul universitar a fost modificat și diversificat prin introducerea
unor noi discipline de specialitate. De
asemenea, odată cu aplicarea sistemului de credite transferabile, au fost
lansate noi oportunități de mobilitate academică interuniversitară pentru
studenți și cadre ştiinţifico-didactice.

La dezvoltarea Facultății de Stomatologie contribuie substanțial și relaţiile
de colaborare menținute și fortificate pe
parcursul anilor cu instituţii de profil din
mai multe țări. Un exemplu este și Facultatea de Medicină Dentară a Universității
de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”
Iaşi, România, împreună organizând primul Congres Iaşi-Chişinău cu participarea
profesorilor, studenţilor şi rezidenţilor din
România, SUA, Franţa, Marea Britanie,
Belarus, unde au fost abordate metode
noi de diagnostic şi tratament în afecţiunile stomatologice.
În cadrul unui parteneriat între Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Republica
Moldova şi Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi, mediciniştii noştri participă, împreună cu profesorii, la Congresul
Internaţional al Tinerilor Medici, Studenţi
şi Rezidenţi „Stomis”, alături de tineri
din România, Ucraina, Ungaria, Cehia,
Slovenia, Macedonia ş.a.
O colaborare la fel de frumoasă este
și cea dintre Facultatea de Stomatologie a
USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Școala de
Medicină Dentară de la Universitatea din
Chapel Hill din statul Carolina de Nord,
SUA. Acest parteneriat prevede schimburi

de experiență privind organizarea cursurilor, seminarelor, videoconferinţelor pentru studenţi, rezidenţi şi profesori. Cu suportul stomatologilor voluntari din SUA,
pe parcursul ultimilor 17 ani, au fost acordate servicii stomatologice copiilor orfani
şi persoanelor din familii nevoiaşe din
Republica Moldova. În ultimii ani, Facultatea de Stomatologie a obţinut o experienţă vastă prin intermediul mobilităților
academice a studenţilor, rezidenţilor și a
profesorilor în mai multe şcoli de medicină dentară din SUA.
Viitorii stomatologi participă și
în diverse activități extracurriculare:
competiții sportive, manifestări culturale,
concursuri ș.a. De asemenea, tinerii sunt
antrenaţi în acţiuni de voluntariat, un
exemplu în acest sens fiind consultațiile
gratuite oferite populației de Ziua Mondială a Sănătății Orale și distribuirea de materiale informative privind igiena orală.
Facultatea pune un accent deosebit
pe modernizarea clinicilor de profil şi dotarea corespunzătoare a acestora conform
exigenţelor internaționale, pe instruirea
continuă a cadrelor ştiinţifico-didacti-

ce şi ştiinţifice, precum și pe fortificarea
relațiilor de colaborare. Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu”
și-a confirmat prestigiul în timp prin
specialiștii pe care i-a format și continuă
să depună toate eforturile pentru a crește
calitatea studiilor și performanța actului
medical.
Vino să-ți realizezi visul
alături de noi!
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Facultatea de Farmacie

farmacii ale instituţiilor medicale, laboratoare de microproducere, companii
de distribuție, laboratoare de control al
calităţii şi standardizare a medicamentelor, în firme farmaceutice străine ș.a.
O altă parte dintre farmaciștii formați la
Universitatea noastră activează în diferite ţări ale lumii, printre care: România,
Rusia, Ucraina, Canada, SUA, Italia,
Israel, Siria, Turcia, Iordania ş.a.
Facultatea de Farmacie dispune de

Specialitate

Durata studiilor

Calificare

Credite

Farmacie

5 ani

Farmacist

300
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producătoare de medicamente, instituţii
de cercetări ştiinţifice din SUA, Germania,
Polonia, Bulgaria, Israel, Franţa, Ungaria,
Slovacia, Austria, România, Rusia, Ucraina
ş.a. Din anul 2003, studenții facultății

Nicolae Ciobanu,
decanul Facultăţii de Farmacie,
doctor în ştiinţe farmaceutice,
conferenţiar universitar

Organizația Mondială a Sănătății
definește farmacistul ca fiind ,,principalul specialist în domeniul medicamentului”, care depune toate eforturile necesare ca să vină în ajutorul omului, să-i
diminueze durerea și să-i asigure o stare
bună a sănătății.
Nu există niciun domeniu al medicinei care s-ar putea lipsi de medicamente. Ce este un medicament? Din ce este
compus? Cum se prepară şi cum se distribuie acesta? Cum acţionează? Răspunsurile la aceste şi multe alte întrebări le
vei obţine alegând profesia de farmacist.
Marele fiziolog rus I. P. Pavlov scria:
,,Primul procedeu de tratament universal
este introducerea substanţelor medicamentoase în organismul omului”.
Deoarece toate problemele legate
de obţinerea, prelucrarea, prepararea,
păstrarea, eliberarea şi controlul medicamentelor constituie obiectul de studiu al
farmaciei, rolul de bază în aceste activități
i s-a atribuit farmacistului – specialist cu
responsabilităţi majore în actul terapeutic, care nu poate fi considerat un comerciant. Farmacistul este singurul care
deține controlul asupra medicamentului,
pentru că printre multiplele atribuţii şi
responsabilități pe care le îmbină această
profesie, el stăpâneşte toxicologia şi securitatea medicamentului.
În contextul reformelor din sistemul
de învăţământ superior din Republica
Moldova, axate pe recomandările de la
Bologna (1999) şi Berlin (2003), învăţământul farmaceutic desfășurat la USMF
„Nicolae Testemiţanu” este ajustat la
exigențele europene.
Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată în anul 1964, iar zecile de promoții
de specialiști lansate de-a lungul timpului

vin să confirme calitatea studiilor efectuate aici. Absolvenţii activează în diferite direcţii ale sistemului farmaceutic din
ţara noastră – în farmacii comunitare şi

o bază tehnico-materială modernă, care
asigură formarea farmaciștilor în conformitate cu standardele internaționale.
Procesul de instruire este asigurat de cadre ştiinţifico-didactice și științifice bine
pregătite (doctori şi doctori habilitaţi în

farmacie, chimie, biologie, științe medicale), care se dedică cu abnegație formării
specialiștilor - efectuând, în acelaşi timp,
cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice.
Grație deschiderii către tot ce este
nou, Facultatea de Farmacie tinde să
mențină și să dezvolte relații de colabora-

re cu instituții de profil de peste hotare. În
prezent, aceasta este membră a Asociaţiei
Europene a Facultăţilor de Farmacie şi a
celei din România, cooperează cu firme

participă în programul de mobilitate academică „Interfarma”, iar din 2006 efectuează un schimb de stagii practice în
Poznan, Polonia. Începând cu anul 2015,
în cadrul facultății își desfăşoară stagiul de
vară studenți de la Universitatea Chapel
Hill din statul Carolina de Nord, SUA și din
Kazahstan.
La Centrul Farmaceutic Universitar
„Vasile Procopișin” studenții se familiarizează cu etapele de producere și de
comercializare a medicamentelor, participând nemijlocit și în procesele de preparare și de control al calităţii acestora.
Totodată, viitorii farmaciști își dezvoltă
abilitățile de comunicare cu pacienţii
care procură produsele farmaceutice. În
plus, Facultatea de Farmacie dispune de
un Centru Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale, unde sunt crescute peste
200 de specii de plante, iar studenţii își
desfășoară aici practica de vară.
Perioada de instruire a farmaciștilor
este de 5 ani, iar planul de studii este
adaptat cerinţelor internaționale, în vederea echivalării diplomei de farmacist în
spaţiul mondial.
Pentru a deveni specialist de performanţă, cu un vast orizont de cunoştinţe,
pe parcursul anilor de studii, tinerii urmează un şir de discipline socio-umane
(limbi moderne, psihologie, filosofie ș.a.)
şi medico-biologice (biologie moleculară,
anatomia şi fiziologia omului, microbiologie, fiziopatologie, biochimie ș.a.). Dintre
disciplinele fundamentale se studiază biofizica, chimia anorganică, organică, analitică, fizică şi coloidală, metodele fizicochimice de analiză. O atenţie deosebită se
acordă disciplinelor farmaceutice, cum ar
fi farmacognozia, tehnologia medicamentelor, limba latină şi bazele terminologiei
farmaceutice, chimia farmaceutică şi con-

trolul calităţii medicamentelor, farmacologia şi farmacoterapia, bazele activităţii
farmaceutice şi managementul farmaceutic, biofarmacia şi analiza biofarmaceutică. Pe lângă disciplinele obligatorii, în
planul de studii sunt incluse şi unele opţionale.
Aşadar, studiind disciplinele menţionate şi efectuând stagiile de practică
didactică, dar și practica de licență cu o
durată de șase luni în mai multe unități
farmaceutice, viitorul specialist poate
activa în diverse structuri farmaceutice,
care îndeplinesc funcţia de asigurare a
pacienților cu medicamente eficiente şi
de bună calitate. În acest fel, farmacistul contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii
populaţiei.
Studenții facultății noastre sunt activi și în viața socială prin intermediul
Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din
Republica Moldova (ASFRM), care
este parte a Asociaţiei Farmaciştilor din
Republica Moldova și membră a Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din România
și a Asociației Europene a Studenților
Farmaciști, astfel fiind extinsă aria de colaborare și de participare a studenților în
diverse proiecte internaționale.
În perioada studenției, tinerii iau parte la cercurile științifice organizate la catedrele facultății, înregistrând succese remarcabile și la congresele și conferințele
naționale și internaționale, de unde se întorc, tradițional, cu diplome și mențiuni.

Oportunitatea de a participa la diverse
activități extracurriculare și proiecte de
mobilitate le oferă studenților mai multe șanse de afirmare ca specialiști și ca
personalități.
Poţi deveni şi tu unul dintre cei care, zi
de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sârguinţă şi abnegaţie, adună cunoştinţe şi dezvoltă aptitudini pentru a-i ajuta pe oameni
să-şi păstreze şi să-şi restabilească sănătatea. Dacă eşti pregătit pentru acest maraton
– te așteptăm la Facultatea de Farmacie!

În perioada 4-7 mai 2017, Asociația Studenților Farmaciști din Republica
Moldova , în parteneriat cu Facultatea de Farmacie, au organizat primul congres
al studenților farmaciști cu participare internațională, care s-a înscris în șirul evenimentelor consacrate lui Nicolae Testemițanu. Forumul cu genericul Innovation
and Creativity in Pharmaceutical Practice and Research (Inovare și creativitate în
practica și cercetarea farmaceutică) a întrunit cca 300 de participanți, printre care
studenți, rezidenți, cadre științifico-didactice și științifice, tineri farmaciști atât din
țară, cât și de peste hotare.

6

Mai 2017

Admitere-2017

Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM)
a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova reprezintă un centru
modern de informare şi documentare de
profil medical și farmaceutic.
Colecţia bibliotecii constituie circa 900
de mii de publicaţii: cărţi, reviste, teze de
doctor, autoreferate, documente electronice ș.a., în diverse limbi: română, rusă,
engleză, franceză, germană etc.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală pune la
dispoziţia utilizatorilor o gamă largă de servicii şi produse informaţionale. În cadrul
Bibliotecii activează trei săli de lectură cu o
capacitate totală de 350 de locuri. Utilizatorii BȘM beneficiază de împrumut de documente didactice și științifice la domiciliu.
Anual, Biblioteca Științifică Medicală
înregistrează peste 430 de mii de vizite,
peste 580 de mii de împrumuturi de publicaţii, cca 11 mii de utilizatori, printre care:
studenţi, rezidenţi, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici,
asistenţi medicali şi alte categorii.

Biblioteca oferă acces la o diversitate de resurse informaţionale electronice:
baze de date, colecţii de cărţi şi reviste
electronice, biblioteci virtuale, ghiduri și
protocoale clinice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi ș.a. În acest sens,
pentru a facilita accesul utilizatorilor la
informația electronică de profil medical
şi farmaceutic, în Bibliotecă funcţionează
trei centre de informare Infomedica, dotate cu 100 de computere conectate la
Internet şi alt echipament tehnic (imprimante alb-negru și color, scannere, aparate xerox, proiector). Totodată, Biblioteca
Ştiinţifică Medicală exercită funcţia de bibliotecă depozitară a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), având în structura
sa Centrul de Informare şi Documentare
al OMS, care are drept scop conservarea
şi organizarea colecţiei de documente şi
diseminarea informaţiei privind direcţiile
de activitate ale acesteia, în rândul speci-

aliştilor din domeniile: medicină, farmacie,
sănătate publică.
În cadrul BȘM funcționează și Centrul de Informare Europeană (CIE), creat
în baza unui Acord de colaborare între
USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Delegaţia

Uniunii Europene în Moldova, cu scopul
de a promova valorile europene şi de a
asigura accesul utilizatorilor la informaţii
privind istoricul, instituţiile, valorile, politicile şi programele Uniunii Europene. CIE
pune la dispoziţie celor interesaţi diverse
publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi

de colaborare cu 12 biblioteci medicale din
statul Carolina de Nord, SUA, beneficiind
de un suport informaţional şi documentar
considerabil în domeniul medicinei şi al
farmaciei. Partenerii americani au donat
circa 23 de mii de cărţi şi reviste medicale în limba engleză, contribuind astfel la

resurse electronice pe subiecte europene.
Biblioteca deține o colecție valoroasă de
carte rară şi veche, care a aparţinut medicului german Richard Koch. Aceasta numără 2628 de volume de medicină, biologie, fiziologie, istorie ş.a. Dintre acestea,
150 de exemplare sunt cărţi deosebit de
rare, care datează din sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor somităţi în medicină:
Hippocrates, Ibn-Sina, Galenus, Paracelsus,
Caelius ş.a. Cele 66 de volume din opera

asigurarea informațională a proceselor de
instruire, cercetare şi practică medicală.
Graţie acestei cooperări internaționale,
utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
au acces la articole științifice prin transferul electronic de documente, realizat prin
intermediul platformei DOCLINE.
Între anii 2013 și 2016, Biblioteca
Științifică Medicală a fost lider național
în cadrul Proiectului Tempus - „Servicii
informaționale moderne pentru studii de calitate”, care a avut drept scop
îmbunătățirea calității studiilor superioare în Republica Moldova, inclusiv a celor
medicale, prin lărgirea și diversificarea
accesului la informație pentru întreaga
comunitate academică. Implementarea
acestui proiect a condus la moderni-

zarea serviciilor şi produselor bibliotecii, la dezvoltarea unei infrastru-cturi
informaționale comune, generarea partajată a resurselor și asigurarea accesului la
acestea în regim on-line. În rezultat, Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi
noi produse informaţionale:
 Catalogul on-line al BȘM - oferă acces la resursele informaționale din
colecția Bibliotecii (http://libuniv.md/);
 Catalogul partajat al şapte biblioteci universitare din Republica Moldova
- asigură accesul la distanţă la colecţiile
acestora. Accesul este asigurat prin intermediul platformei PRIMO, care reprezintă
un instrument de regăsire a informaţiei
în diverse resurse informaţionale, dintrun singur punct de acces, indiferent de
format sau locaţie (http://primo.libuniv.
md/);
 Repozitoriul în domeniul ştiinţelor
medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu”
constituie o arhivă electronică de
publicații în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor
activității științifice. În prezent în repozitoriu sunt arhivate peste 3000 de articole
(http://library.usmf.md:8080/jspui/).

La moment, Biblioteca participă la
proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Prin activitatea sa complexă, Biblioteca Ştiinţifică
Medicală contribuie la sporirea calităţii
formării și educației continue a medicilor
și farmaciștilor.

Medicina este o viaţă întreagă, care trebuie trăită
şi simţită cu fiecare celulă vie
lui Voltaire, editate în timpul vieții autorului dau o însemnătate aparte colecţiei.
La fel, în fondul Bibliotecii se păstrează colecţiile personale de carte veche şi rară ale
mai multor personalități: V. Kossakovski,
A. Koţovski, A. Molohov, N. Burdilă,
D. Gherman, B. Perlin, V. Covaliu,
D. Şcerbatiuc.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF
„Nicolae Testemiţanu” colaborează şi efectuează schimb de publicaţii cu bibliotecile
universităţilor de medicină din România,
Belarus, Lituania, Germania ş.a. Totodată,
în anul 2006, Biblioteca a semnat un acord

Dragi tineri, nu am trăit într-un oraş
cu case zgârie-nori şi nici nu am mers la
şcoală cu autobuzul galben, însă pot să
vă spun cu certitudine că sunt un om fericit!
Sunt fericit să fiu aici printre voi şi să
vă vorbesc. Fericit – pentru că de mic copil aveam un vis, voiam să fiu de folos oamenilor. De multe ori mă întrebam cum
aş putea să o fac? Şi am înţeles – vreau
să fiu medic!
În întreaga mea viaţă, am pus şi continuu să pun mai presus de toate două
valori fundamentale: sănătatea fizică şi
spirituală a neamului nostru românesc şi
a limbii române.
Sorbeam cu nesaţ tot ce mi se dădea
la şcoală, plecam dimineaţa mai devreme şi veneam acasă seara târziu, căci
îmi plăcea să studiez suplimentar. Fiind
pasionat de medicină, cu nişte obiective
de viitor foarte îndrăzneţe, am fost înmatriculat, în 1946, la Facultatea Curativă
a Institutului de Stat de Medicină din
Chişinău.
Dragi tineri, de atunci a trecut mult
timp, însă eu aş vrea să vă spun, cu fermitate, că dacă mi s-ar oferi o şansă să aleg
un alt drum - n-aş face-o.
Vă felicit pentru alegerea făcută şi vă
asigur că nu veţi regreta. Numai un medic
poate salva viaţa unui om plin de durere,
chinuri şi suferinţe, să şteargă lacrimi şi
să picteze zâmbete, să dea speranţe şi să
reîntoarcă la Viaţă!

Ferice de Voi că aveţi posibilitatea
de a studia alături de profesori cu renume şi savanţi iluştri. Vă îndemn să munciţi cu dăruire totală, făcând din muncă
un scop al vieţii.
Sunt ferm convins că puterile omeneşti sunt nelimitate.Ţineţi minte mereu
că anume voi aţi ales să lucraţi cu oamenii, iar fiecare om este o creatură miraculoasă, care nu este compus doar din oase,
muşchi, vase şi nervi, însă are caracter,
păreri şi mai are şi suflet, care este fără
preţ... Şi nu contează unde veţi lucra, la
ţară ori într-un oraş mare – fiecare pacient
are o viaţă, un destin, o istorie aparte...
Medicina este un domeniu foarte
interesant, în permanentă schimbare şi
dezvoltare. Un doctor bun trebuie sa fie
competent, cu o pregătire profesională
temeinică, capabil să ofere pacientului
încrederea că, odată ajuns la consultaţie, lucrurile vor decurge în direcţia cea
bună. De asemenea, un medic trebuie să
fie tolerant, generos, sensibil şi să ofere
pacienţilor o intimitate absolută.
Dragi viitori medici, Vă doresc să pătrundeţi în esenţă. Ascultaţi oamenii cu
sufletul, cu înţelegere şi dăruire de sine,
nu doar cu prezenţa fizică.
Medicina sunt nopţile nedormite…
Medicina este o viaţă întreagă, care trebuie trăită şi simţită cu fiecare celulă
vie...
Dragi potenţiali studenţi, să fie
într-un ceas bun!

Covaliov Iana-Maria, studentă în anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 –
deţinătoarea locului II la concursul „Discursul pe care medicul, savantul şi marele
patriot, Nicolae Testemiţanu, l-ar fi adresat mediciniştilor”, organizat
de Catedra de limba română şi terminologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”.
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Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină
De șapte decenii, studenții USMF
„Nicolae Testemițanu” se fac remarcați nu
doar prin cunoștințe vaste în domeniul medicinei și farmaciei, dar și prin calitățile lor
umane, organizatorice și sportive, pe care
le etalează periodic, participând la diferite
activități extracurriculare. Astfel, la Universitatea noastră, pe lângă posibilitatea de
„a face carte”, tinerii au ocazia să trăiască
din plin romantismul anilor de studenţie.
Mediciniștii organizează flashmob-uri
de solidaritate şi activități de informare prin
care promovează modul de viață sănătos în

rândul populației, în special al tinerilor. În
plus, participă la nenumărate acţiuni sociale, cum ar fi: Donează sânge - fii erou! Dăruieşte o picătură de viaţă!; Oprim tuberculoza în timpul generaţiei noastre; Sănătatea şi
drepturile sexuale și reproductive; Împarte o
carte, împarte sănătate ș.a.

știinţă, abilităţi organizatorice, cultură, studenţi internaţionali, sport ș.a.
În baza unor acorduri de colaborare,
studenții noştri beneficiază de schimburi
de experienţă cu universităţile de medicină
şi societăţile studenţeşti de peste hotarele
ţării. Cel mai cunoscut program în acest sens
este „TransMed”, proiect care prevede participarea la lecţii practice, cursuri şi alte activităţi curriculare şi extracurriculare, timp
de o săptămână, în una dintre cele unsprezece universităţi şi facultăţi de medicină din
România, membre ale Federației Asociațiilor
Studenților în Medicină din România. Programe similare se desfăşoară şi cu universităţi de profil din Ucraina, Federaţia Rusă,
Polonia, Franţa, Belgia, SUA.
Distracţia face și ea parte din
viața studenților de la USMF „Nicolae
Testemițanu”, care este prezentă în special la
Balul Bobocilor, Tezaurul Studenţesc, Campionatul Intrauniversitar TVC, jocul intelectual
Ce?Unde?Când?, precum şi la festivităţile de
Revelion, Ziua Îndrăgostiţilor şi Dragobetele,
care au devenit foarte populare și îndrăgite
de întreaga comunitate universitară.
USMF „Nicolae Testemiţanu” oferă
studenţilor, care nu au domiciliul în mun.
Chișinău, locuri de cazare în Campusul studenţesc, amplasat în regiunea Mălina Mică.
În această zonă sunt concentrate cele mai
importante instituţii medicale din republică,
unde se regăsesc mai multe baze clinice ale

Mobilitate academică
Până în prezent, Universitatea a
semnat acorduri de colaborare cu 98 de
instituții de profil din cca 30 de țări, care
asigură mobilitatea academică a studenţilor, rezidenţilor și a cadrelor-didactice, oferindu-le posibilitatea de a efectua stagii de
documentare şi specializare, de a participa
în proiecte comune și de a studia limbile
moderne. USMF „Nicolae Testemiţanu”
este parteneră în peste 10 proiecte de mobilitate ERASMUS+, finanțate din fonduri
europene.
Pentru a fi mereu informat despre
posibilitățile de mobilitate academică
accesează categoria Burse, stagii, granturi de pe pagina principală a portalului

informațional universitar (http://dreie.
usmf.md/burse-stagii-granturi/) și aplică la
programe internaționale. Experiența peste hotarele țării reprezintă o oportunitate
unică de dezvoltare personală și profesională, care este stimulată pe larg la USMF
„Nicolae Testemiţanu”!
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova este membră, cu drepturi depline, a mai multor organizații naționale și
internaționale, printre care: Agenţia Universitară a Francofoniei, Asociaţia Şcolilor Medicale din Europa, Asociaţia Internaţională
a Universităţilor, Asociaţia pentru Educaţie
Medicală din Europa ș.a.

Activitate sportivă

Inițiativele de cercetare sunt susținute,
pe larg, în rândul tinerilor de la USMF
„Nicolae Testemițanu”. Aceștia participă
la diverse congrese, conferinţe, forumuri
științifice naţionale şi internaţionale. Cel
mai important eveniment în acest context
este Congresul internaţional al studenţilor şi
tinerilor medici „MedEspera”, organizat de
Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, unde sunt prezentate cele mai noi
realizări în domeniul medicinei și farmaciei.
Participanții au ocazia să-și dezvolte atât
cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice, să facă schimb de experienţă cu tineri
cercetători din ţară şi de peste hotare.
Studenții participă activ în viața universitară. Ei asistă la desfășurarea examenelor,
în calitate de observatori, asigurând transparenţa procesului de evaluare la disciplinele
clinice şi preclinice. În plus, negociază un
orar flexibil pentru stagiul practic de vară,
organizează şi monitorizează cercurile ştiinţifice la catedre, cursuri gratuite de limba
germană ș.a.
Un eveniment important în viața
mediciniștilor de la USMF „Nicolae
Testemițanu” este și Gala Studenţilor Laureaţi, care are drept scop motivarea prin
premierea celor mai sârguincioși și mai activi tineri. Nominalizările şi clasamentele se
fac în baza următoarelor categorii: studii,

Universităţii, în care se desfășoară atât prelegeri, cât şi lecţii practice.
Căminele studenţeşti sunt bine amenajate şi dotate cu mobilier funcţional, grupuri
sanitare, bucătării moderne, maşini de spălat. Repartizarea locurilor în cămine este un
proces transparent, realizat prin intermediul
Sistemului Informațional de Management
Universitar, în baza unor criterii prestabilite. În plus, tinerii din familii social-vulnerabile beneficiază de mai multe facilități:
abonamente gratuite pentru călătorii cu
troleibuzul, cadouri de sărbători, excursii la
prețuri reduse atât pe teritoriul ţării, cât şi
peste hotare. În Campusul studenţesc sunt
amplasate două săli de lectură și două centre de informare Infomedica ale Bibliotecii
Științifice Medicale, care au un program de
lucru prelungit (până la ora 22:00). Astfel,
studenţii se pot pregăti pentru ore, având
la dispoziţie toate resursele informaționale
necesare.
Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor
în Medicină (ASRM) este organizația de
autoguvernare studenţească din cadrul
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” care face posibile toate aceste lucruri frumoase pentru
mediciniști. Membrii ASRM sunt tineri entuziaşti, plini de inițiativă, care încearcă
să aducă tot ce este inovativ şi util în viaţa
mediciniștilor. Asociația are o structură bine
definită, care include 9 departamente funcţionale: Studii, Relaţii Externe, Tehnologii
Informaţionale şi Mass-media, Proiecte, Ştiinţe, Social, Trai, Sport, Cultură.
Te invităm să faci parte din marea familie
a USMF „Nicolae Testemițanu”
cu îndemnul de a deveni membru ASRM
și de a susţine toate inițiativele
noastre!

Un rol aparte în viața de student le
revine activităților sportive, mediciniștii
noștri înregistrând performanțe la numeroase competiții, de la care s-au întors
cu premii și trofee. Complexul Sportiv
Universitar, care cuprinde mai multe săli

voltă abilități importante pentru viitoarea
activitate profesională.
În Universitate se practică 10 probe
de sport, printre care: baschet, volei,
fotbal, badminton, shaping, sală de forţă și lupte. Cele 11 grupe sportive exis-

sportive și un teren de fotbal în aer liber,
oferă condiții optime pentru desfășurarea
orelor de educație fizică, a secţiilor sportive, dar și a competițiilor. La lecțiile de
educație fizică se obțin cunoștințe și deprinderi în domeniul culturii fizice, se dez-

tente întrunesc peste 240 de studenți
și rezidenți, care pe parcursul anilor au
evoluat cu succes la diverse competiții
republicane și internaționale: box, canotaj, lupte, volei, baschet, handbal, atletism. De câteva decenii sunt tradiționale
meciurile amicale și turneele la diverse
probe sportive cu studenți-medici din
Cernăuți, Odesa, Ivano-Frankovsk, Lvov,
Kiev, Vinița, Minsk, Riga, Kaunas, Vitebsk,
Sankt Petersburg, Moscova, Baku, Tbilisi,
Cluj-Napoca ș.a.

USMF PromoShop

Universitatea dispune de un magazin de materiale promoționale, unde
sunt comercializate produse marca USMF
„Nicolae Testemițanu”: pixuri, carnete,
agende, tricouri ș.a., destinate studenților
și angajaților. Cel mai deosebit produs,
care vine să sublinieze apartenența
instituțională este halatul alb personalizat, pe care, odată devenit student, vei
avea onoarea să-l porţi la ore. Fii mândru că ești student la USMF „Nicolae
Testemițanu” - poartă halat alb personalizat!
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Ambasadorii USMF „Nicolae Testemiţanu”
Cine cunoaște mai multe despre viaţa de student de la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
dacă nu studenţii? Sunt activi și savurează zi de zi noi experienţe, tind să
devină mai buni pentru a reuși în toate și trăiesc la maxim fiecare clipă... Vă
invităm să cunoașteţi cinci ambasadori ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, care

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 1,
specialitatea Medicină generală: Olga Clipii, anul II
Am
ales
USMF
„Nicolae
Testemițanu” pentru că aici sunt
cele mai calitative studii din
Republica Moldova, fiind cea mai
prestigioasă universitate din țară,
dar și una dintre cele mai bune
instituții de învățământ superior
medical din Europa. Nu-mi imaginam să activez în alt domeniu și
în altă țară.
Aș spune că viața de student la
Medicină este pe cât de grea,
pe atât de interesantă. Dacă îți
place ceea ce faci - treci peste
toate obstacolele cu entuziasm
și perseverență. Pot afirma că
mediciniștii chiar sunt cei mai
talentați și mai sârguincioși tineri!
Care a fost cea mai frumoasă
experiență la Universitate de
până acum?
Prima vizită la pacient. Cred că
până atunci îmi era frică și chiar
nu-mi imaginam acest proces, iar
odată ce am pășit pragul salonului de spital m-am văzut cufundată în medicină, am căpătat o nouă
motivație pentru a studia și a mă
dezvolta continuu.
De ce ar trebui tinerii să opteze pentru USMF „Nicolae
Testemițanu”?
Pentru că aici sunt cele mai bune

olga.clipii96@gmail.com
cadre ştiinţifico-didactice, care
aplică metode moderne de predare, și cele mai performante săli
de lucrări practice. Și nu în ultimul
rând, aici sunt cei mai străduitori
și bravi studenți, care urmează
să devină medici și farmaciști de
excepție!
Dacă ai descrie Universitatea în
doar 3 cuvinte, care ar fi acestea?
Profesionalism. Concurență.
Progres.

FACULTATEA DE FARMACIE:
Valeria Grigoriev, anul IV
Mereu am avut un respect aparte pentru cultivarea continuității
profesionale în cadrul unei familii. Din arborele meu genealogic
reprezint deja a treia generație
de studenți la USMF Nicolae
Testemițanu. Sunt fericită că
moștenesc credința în umanismul profesiei medicale, conștiința

leria.lv@gmail.com
responsabilității ce o implică
Jurământul lui Hippocrates.
Alma Mater pentru mine este,
în primul rând, un bastion al
tradiției
familiale,
garantul
științei și obârșia artei medicale și
farmaceutice.
Care a fost cea mai frumoasă
experiență la Universitate de
până acum?
Primele experiențe în Laboratorul de chimie analitică cu reacții
pline de culoare, inițial incredibile și inexplicabile; sutele de ierba-

re și produse vegetale inedite la
botanica farmaceutică; pregătirile interminabile zi și noapte pentru examenul de anatomie - au
fost printre primele trăiri intense
din viața de student ce și-au lăsat
amprenta.
De ce ar trebui tinerii să opteze pentru USMF „Nicolae
Testemițanu”?
USMF Nicolae Testemițanu se
apropie cu pași grăbiți și siguri de
cifra impunătoare și elocventă ce
desemnează un secol. În cadrul
instituției noastre acest statut
echilibrează atât tradiția academică bogată, cât și răspunsul ferm
și progresiv adus provocărilor
moderne. Tinerii vor opta pentru
obținerea unor studii temeinice
în profesii mereu actuale, încadrarea în mediul intelectualității,
competiția sănătoasă în vederea
remarcării meritelor și sentimentul unic de a îmbrățișa o meserie
absolut necesară.
Cum este viața de student
la Farmacie?
Viața de student la Facultatea de
Farmacie, după depășirea momentelor tipice de disperare din
anul întâi, o caracterizăm prin
fraza: dacă te deprinzi cu greul,
e greu fără el. Treptat a devenit
aidoma reacțiilor chimice, activă,
deseori imprevizibilă, expresivă
în nuanțe, atrăgătoare, dar și-a
păstrat atomul de mister. E nevoie de o prioritizare riguroasă a
lucrurilor, o gestiune înțeleaptă a
timpului, de un umor optimist și
o doză de atac de răbdare.
Dacă ai descrie Universitatea în
doar 3 cuvinte, care ar fi acestea?
Muncă. Dăruire. Sacrificiu.

Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare, 165
mun. Chişinău,
MD 2004

nu au fost aleși după note sau după chip - dar ei îţi pot oferi informaţiile de
care ai nevoie și îţi pot împărtăși mai multe despre cum este să fii student la
USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Dacă ai întrebări le poţi scrie pe Facebook sau pe e-mail şi ei cu drag îţi
vor răspunde. În acest fel te ajutăm să faci alegerea potrivită!

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE: Galina Panus, anul II
Mereu am fost sigură că
unicul domeniu în care
mi-aș putea realiza toate
ambițiile este stomatologia. Am ales USMF „Nicolae
Testemițanu” deoarece este
unica universitate de medicină de la noi și deși am avut
ocazia să învăț în altă țară am rămas aici, cu gândul că
voi obține tot ce-mi doresc
acasă, alături de cei dragi.
Care a fost cea mai frumoasă experiență la
Universitate de până
acum?
De când am devenit student la USMF „Nicolae
Testemițanu” viața mea a
prins alte culori. Am cunoscut oameni minunați, care
pot îmbina perfect studiile
și hobby-urile lor. Astfel am
învățat că nu există „nu am
timp”. Dacă vrei - le reușești

pe toate, în plus obţii o
doză de bună-dispoziție și
amintiri valoroase.

panus.galina@gmail.com

De ce ar trebui tinerii să
opteze pentru USMF
„Nicolae Testemițanu”?
Universitatea noastră se
deosebește mult de celelalte universități de la noi.
Începând cu contingentul
de studenți, erudiţia profesorilor și condițiile oferite. De când învăț aici, am
observat că Universitatea
este în continuă dezvoltare. Se investește mult, se
elimină factorul uman în
cazul examenelor, instituţia evoluează la toate capitolele. Nu cred că USMF
Nicolae Testemițanu cedează
universităților de peste Prut,
iar cu ajutorul studenților
care vizitează și alte instituții
de profil în cadrul schimburilor de experiență putem
implementa și aici idei noi,
astfel contribuind cu toții
la îmbunătățirea calității

învățământului superior medical în ţara noastră.
Cum este viața de student
la Stomatologie?
Stomatologia este domeniul
perfect pentru cei care sunt
pasionați de medicină, au
spirit de artist, au mâini dibace și multă răbdare. Nu-mi
imaginez carierea mea în alt
domeniu, cu siguranță. Viața
de student la Stomatologie
nu se deosebește prin multe de cea a studentului de
la alte facultăți. Mult timp
pentru învățat, puțin pentru
odihnă și somn, însă comunitatea studenților stomatologi
este una specială. Mă bucur
mult că fac parte din ea!
Dacă ai descrie Universitatea în doar 3 cuvinte, care
ar fi acestea?
Muncă. Devotament. Talent.

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 1, specialitatea Sănătate publică: Ion Scai, anul II
Am ales să-mi fac studiile la USMF „Nicolae
Testemițanu”
deoarece
aceasta este una din cele
mai prestigioase universităţi la nivel naţional şi
singura instituţie de învăţământ superior din ţară
unde sunt instruiţi viitori
medici şi farmacişti. Aici
avem parte de profesori
experimentaţi, dispunem
de o bază tehnică modernă şi de bogate resurse
didactice direcţionate spre
crearea specialiştilor în
sănătate publică capabili
să facă faţă provocărilor
din sistemul de sănătate.
Transparenţa şi disciplina
m-au motivat să aleg USMF
„Nicolae Testemițanu”.
Care a fost cea mai frumoasă experiență la Universitate de până acum?
Fiecare modul din cadrul
procesului de instruire prezintă o experienţă frumoasă. Marcante experienţe

pentru studenţi constituie
conferinţele ştiinţifice universitare care se organizează anual. De asemenea,
o frumoasă experienţă
pentru noi, studenţii, este
Congresul
internaţional
MedEspera care ne oferă
ocazia de a afla cele mai
recente realizări medicale,
de a participa la ateliere de
lucru şi de a face schimb de
experiență cu tinerii cercetători din țară și din străinătate.
De ce ar trebui tinerii
să opteze pentru USMF
„Nicolae Testemițanu”?
Pentru că aici ai şansa să obţii rezultatul dorit. Nu poţi
deveni bun dacă nu ai avut
ocazia să înveţi de la cei
mai buni. USMF „Nicolae
Testemițanu” îţi oferă
această oportunitate. Pe
parcursul studiilor, studenţii au posibilitatea să
petreacă orele teoretice şi
practice în cele mai dotate

obţină rezultate remarcabile, iar aici acest vis este
realizat pe deplin.

ionskai1993@mail.ru
săli de studii, laboratoare
performante, beneficiază
de o bibliotecă modernă,
săli de calculatoare, programe interactive, care îi
ajută să însuşească la maxim materialul necesar.
Toţi cei care păşesc pragul
Universităţii îşi doresc să

Cum este viața de student
la Sănătate publică?
Diversă. Diversitatea constă
în îmbinarea utilului cu plăcutul. Odată ce îmbraci „halatul alb” devii un promotor
al valorilor medicinei, devii
responsabil, cu atitudine
şi perseverenţă. Nicio zi
nu va mai fi una obişnuită, deoarece pentru un
student la USMF „Nicolae
Testemițanu” fiecare zi
este diferită, plină de noi
cunoştinţe, noi aptitudini şi
încercări. Dificultatea, dar şi
reuşita se regăsesc în intenţia de a fi cel mai bun. A fi
student la Medicină te face
să fii din start un învingător.
Dacă ai descrie Universitatea în doar 3 cuvinte, care
ar fi acestea?
Calitate. Aptitudine.
Performanţă.

FACULTATEA DE MEDICINĂ nr. 2: Haig Manuel, anul II
Haig Manuel vine din
Frankfurt, Germania și este
unul dintre cei mai buni
studenți internaționali ai
USMF „Nicolae Testemițanu”.
Cum ai ajuns să studiezi la
Universitatea noastră?
În țara mea de origine este
dificil să fii admis la universitate din cauza numărului
limitat de locuri. Despre
Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova am auzit
de la un prieten de familie,
care este român și are prieteni care au absolvit aici
Facultatea de Stomatologie.
Cum este să înveți la o facultate alături de studenți din
mai multe țări?
Îmi place să văd toate aceste culturi împreună, este
foarte interesant. Din Israel
vine modul acesta de viață
mai relaxant. Ei se bucură
mai mult de viață, gătesc
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de când am învățat limba româna mi-am făcut mulți prieteni români și în Germania.

haigo@gmx.net
împreună… Noi, germanii,
suntem diferiți - gătim de
sine stătător, facem totul
singuri… Aici vezi cum trăiesc alții și te deschizi. Te maturizezi, devii mai tolerant la
diferite moduri de viață, îți
îmbunătățești abilitățile de
comunicare și îți înnoiești
prieteniile. Spre exemplu,

De ce ar trebui tinerii să opteze pentru USMF „Nicolae
Testemițanu”?
În primul rând, în opinia
mea, profesorii sunt foarte
motivați. Relația studentprofesor este mult mai apropiată aici decât în Germania,
unde nu avem acest lux.
Dacă ești dornic să studiezi
- ei te vor ajuta. Profesorii
sunt foarte deschiși - le poți
adresa orice întrebare, iar
ei încearcă să-și facă timp
pentru toate, sunt foarte
consacrați.
Despre procesul de instruire
pot să vă spun că este unul
foarte bine structurat. De
exemplu, între disciplinele
studiate în anul I există interconexiune, astfel încât
informația despre un anumit subiect se completează
reciproc, ceea ce permite o
mai bună asimilare a mate-

Telefoane de contact:
Materialele publicate reflectă
opinia autorilor, care
022/ 205 235, 205 355,
nu întotdeauna coincide
237 653
cu cea a redacţiei.
E-mail: relatiipublice@usmf.md

rialului didactic. Aici primesc
studii de calitate.
Cum este viața de student la
Medicină?
Eu locuiesc la cămin și
aici există întotdeauna o
fluctuație de oameni cu care
interacționez. Încerc să merg
de trei ori pe săptămână
la sală cu prietenii, la Complexul Sportiv Universitar,
care este chiar în campusul
studențesc. Uneori, sâmbăta și duminica ieșim în oraș
pentru că suntem, totuși, tineri. Pe lângă aceasta, avem
parte de o varietate de programe culturale. Am prieteni
cu care mergem împreună
la teatru și la balet. Dar cea
mai mare parte din timp o
petrecem studiind. În general, viața universitară este
foarte interesantă...
Dacă ai descrie Universitatea în doar 3 cuvinte, care
ar fi acestea?
Profesionalism. Prietenie.
Atitudine.
Tipografia
Editurii UNIVERSUL
Tipar ofset, com. 2610
Tiraj 1500 ex.

Ziarul este înregistrat la Ministerul Justiţiei al RM cu nr. 184 din 18.03.2005

