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 „Medicina este singura profesie 
cu o nobleţe imposibil de regăsit  

în orice altă meserie”.
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Dragi elevi 
şi potenţiali studenţi,

Cu siguranță sunteți deja 
nerăbdători să cunoașteți li-
bertatea și frumusețea vieții 
de student, care, în același 
timp, presupune și multe 
responsabilități. Este im-
portant să acordați suficient 
timp pentru a alege corect 
domeniul pe care doriți să-l 
studiați și în care să vă afir-
mați, ulterior, ca specialiști. 
Dacă optați pentru medicină 
înseamnă că vă plac provo-
cările și, totuși, aveți o sen-

sibilitate aparte pentru du-
rerea oamenilor și, cel mai 
probabil, sunteți pasionat de 
chimie sau biologie. 

Medicina nu este cea 
mai frumoasă și nici cea mai 
ușoară profesie, dar cu sigu-
ranță este cea mai nobilă. 
Având una dintre cele mai 
vechi meserii, cu rădăcini în 
antichitate, medicul a fost și 
rămâne foarte important în 
viața societății, fiind respec-
tat și apreciat în orice comu-
nitate.

Să fii medic înseamnă 
mai mult decât cunoștințe. 
Această profesie presupune 
deschidere față de oameni, 
sensibilitate, pasiune, carac-
ter, responsabilitate și anga-
jament. Formarea unui medic 
începe din facultate și conti-
nuă pe parcursul întregii vieți. 
Este un angajament asumat, 
ce se răscumpără prin satis-
facția de a dărui și a susține 
viața și sănătatea oameni-
lor. Însă, pentru a ajunge la 
această etapă, este nevoie de 
perseverență, insistență, cu-
raj și dorință enormă de a cu-
noaște. Nu fiecare poate face 
față acestor rigori, de aceea 
medicina este profesia celor 
care au suficientă ambiție. 

”Medicina este profesia 
celor care au suficientă 

ambiţie”
Un domeniu la fel de 

important pentru care puteți 
opta, venind la Universita-
tea noastră, este și farma-
cia. Medicii și farmaciștii 
sunt membrii unei echipe, 
care luptă pentru un scop 
comun - asigurarea sănătății 
populației. Unii constată 
problema, ceilalți asigură 
soluționarea acesteia prin 
medicamente.

”Medicii și farmaciștii 
sunt membrii unei echipe”

Pe lângă specialitate, 
este foarte important să 
alegeți cu grijă și instituția 
la care vă veți face studii-
le, care trebuie să fie una 
cu experiență și cu tradiții 
frumoase, capabilă să vă 
ofere condiții optime.

 USMF ”Nicolae Teste-
mițanu” este unica institu-
ție de învățământ superi-
or din Republica Moldova 
care instruiește specialiști 
medici (inclusiv, în dome-
niile stomatologie și sănă-
tate publică) și farmaciști. 

Universitatea tinde spre 
o dezvoltare continuă, în 
special prin implemen-
tarea standardelor inter-
naționale în formarea ca-
drelor medicale, ajustarea 
programelor de studii la 
cerințele europene și inte-
grarea în comunitatea me-
dicală europeană. Cadrele 
didactice, care dispun de 
un înalt profesionalism, 
asigură instruirea tinerilor 
specialiști prin aplicarea 
metodelor și tehnologiilor 
moderne de instruire și 
testare a cunoștințelor și 
abilităților practice, con-
form recomandărilor  in-
ternaționale.

Venind la USMF  
„Nicolae Testemițanu” aveți 
ocazia să studiați într-o insti-
tuție de prestigiu, cunoscută 
pe plan național și inter-
național pentru rezultatele 
obținute și pentru valorile pe 
care le promovează în dome-
niul instruirii și cercetării în 
medicină și farmacie.

Vă așteptăm cu drag la 
Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” din Republica 
Moldova!

Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

În 2015, Universitatea aniversează 70 de ani 
de la fondare - perioadă plină de experiențe 
și realizări, care nu face altceva decât să ne 

inspire pentru a atinge noi performanțe.
Dacă am descrie Universitatea prin cifre, 

aceasta ar arăta astfel:
 6 facultăți: Medicină nr. 1 (inclusiv 
Sănătatea publică), Medicină nr. 2, 
Stomatologie, Farmacie, Rezidențiat și 
Secundariat Clinic, Educație Continuă în 
Medicină și Farmacie.
	6 000 de studenți și 1700 de rezidenți din 
Republica Moldova și din alte 32 de țări ale 
lumii își fac studiile aici.
 4 limbi de instruire: română, engleză, rusă și 
franceză.
 990 de cadre profesoral-didactice și 
științifice, dintre care 485  doctori, 137 
doctori habilitați, 10 academicieni, 7 membri 
corespondenți și un membru de onoare 
al AȘM, 32 Laureați ai Premiului de Stat în 
domeniul științei și tehnicii.
 40 de mii de absolvenți medici și farmaciști. 
 2 departamente, 60 de catedre, 6 cursuri 
și 24 de laboratoare - amplasate în 72 de 
clinici din Chișinău și în incinta campusului 
universitar, unde se desfășoară procesul 
didactic și cel științific.
 Acorduri de colaborare cu peste 90 de 
instituții din cca 30 de țări, care asigură 
mobilitatea academică a studenților, 
rezidenților și profesorilor. 
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Medicină și Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu” din Republica Moldova 
a fost fondată în anul 1945, în baza 
Institutului de Medicină nr. 1 din 
Sankt-Petersburg, care, în timpul 
celui de al II-lea Război Mondial, a 
fost evacuat în Kislovodsk și, ulteri-
or, transferat la Chișinău împreună 
cu studenţii și profesorii acestuia. 

Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (ISMC) și-a început ac-
tivitatea în data de 20 octombrie a 
aceluiași an, având o singură facul-
tate - Medicină Generală, care întru-
nea 32 de catedre, 130 de profesori 
și cca 1000 de studenți. Treptat, în 
cadrul Institutului, au fost create mai 
multe facultăți: în 1954 - Pediatrie; 
1959 - Stomatologie; 1963 – Me-
dicină Preventivă și în anul 1964 –  
Facultatea de Farmacie. Necesita-
tea instruirii continue a specialiștilor 
după absolvire a determinat înfiin-
țarea Facultății de Perfecționare a  
Medicilor în anul 1962. În scopul cre-
ării condițiilor adecvate pentru acti-
vitatea științifică, în același an, a fost 
fondat Laboratorul Central de Cerce-
tări Științifice. În anul 1992, se trece 
la o treaptă mai superioară de pre-
gătire a viitorilor specialiști și anume 
- studiile prin rezidențiat, fapt pentru 
care se deschide Facultatea de Rezi-
dențiat și Secundariat Clinic.

Din 1990, Institutul poartă 
numele ilustrului savant Nicolae 
Testemițanu. În 1991, ISMC a fost 
reorganizat în Universitate, iar în 

1996 instituția a fost redenumită - 
Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie «Nicolae Testemițanu» 
din Republica Moldova.

Actualmente, USMF «Nicolae 
Testemițanu» este o instituție de 
învățământ superior de prestigiu in-
ternațional, care instruiește medici 
și farmaciști  în conformitate cu  exi-
gențele internaționale.

Universitatea dispune de 
o Bibliotecă Științifică Medica-
lă modernă, care numără circa  
900 000 de publicații și alte resurse 
informaționale de profil medical și 
farmaceutic. BȘM pune la dispoziția 
beneficiarilor săi - săli de lectură 
bine amenajate și centre de infor-
mare dotate cu computere și echi-
pament tehnic performant.

Pentru dezvoltarea abilităților 
practice și de cercetare a cadrelor 
medicale și farmaceutice, pe lângă 
Universitate au fost instituite:  Clinica 
Universitară de Asistență Medicală 
Primară; Clinica Stomatologică Univer-
sitară nr. 1 și nr. 2, Centrul Științific al 
Medicamentului, Centrul Farmaceu-
tic Universitar, Farmacia Universitară, 
Centrul Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală, Centrul Științific de 
Cultivare a Plantelor Medicinale, Cen-
trul de Medicină Tradițională Chineză, 
Centrul de Reușită Universitară ș.a. 

Din 2013, Universitatea acti-
vează în condiții de autonomie fi-
nanciară, fapt ce-i oferă o mai mare 
libertate în gestionarea resurselor 
proprii, în special în dezvoltarea ba-
zei tehnico-materiale și a patrimo-
niului universitar.

Alinierea învățământului me-
dical superior la exigențele inter-
naționale moderne, dezvoltarea și 
aprofundarea activităților de cerce-
tare și inovare în domeniul medici-
nei și farmaciei, desfășurarea unei 
activități clinice de calitate - consti-
tuie cele trei direcții prioritare ale 
Universității noastre, care-i deter-
mină prestigiul și recunoașterea.   

FILE DIN ISTORIA 
UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ

Centrul Universitar de Simulare  
în Instruirea Medicală

În scopul modernizării pro-
cesului de învățământ medical și 
sporirii siguranței actului medi-
cal și a pacientului, în 2013, Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
a inaugurat Centrul Universitar 
de Simulare în Instruirea Me-
dicală (CUSIM). Prin activitățile 
sale specifice, Centrul imple-
mentează metode moderne de 
educație și practici medicale 
bazate pe simulare. Studenții, în-
cepând cu anul II de studii, obțin 
aici competențe și abilități me-
dicale corecte cu ajutorul diver-
selor modalități de instruire prin 

simulare (pacient standardizat, 
simulatoare de fidelitate înaltă, 
mulaje, manechine, skilltrainers 
etc.) conform unui program bine 
stabilit, fără riscuri asupra paci-
entului.

După gama de oferte în 
domeniul instruirii medicale și 
complexitatea echipamentului 
didactico-științific, CUSIM este 
unul dintre cele mai performan-
te centre de simulare din regi-
unea Europei de Est. Instruirea 
are loc în cadrul departamen-
tului Pacienți Standardizați și a 
celui de Simulare prin Fidelitate 
Înaltă, atât în baza programelor 

curriculare, cât și a cursurilor ex-
tra-curriculare.

Programele pacienţi stan-
dardizaţi și comunicare contri-
buie la formarea abilităților de 
comunicare cu pacientul, exersa-
rea deprinderilor de examinare 
fizică și instrumentală a unui pa-
cient real, precum și interpreta-
rea datelor obținute în vederea 
formulării corecte a unui dia-
gnostic. Departamentul dispune 
de 20 de pacienți standardizați 
(actori instruiți) și o bibliotecă 
bogată în scenarii tematice. Ac-
tivitatea se desfășoară în 8 săli 
amenajate și dotate cu instru-
mentarul necesar pentru exa-
minare și diagnostic. În cadrul 
celui de-al doilea departament, 
instruirea este sistematizată în 
mai multe module (programe): 
Manopere medicale și tehnici 
chirurgicale de bază, Medicina 
internă, Chirurgie, Anesteziolo-
gie și reanimatologie, Urgențe 
medicale, Mamă și copil, Endo-
scopie, Imagistică.

Complementaritatea și com-
plexitatea noii modalități de instru-
ire are o importanță educațională 
majoră în dezvoltarea abilităților 
practice și denotă un grad înalt de 
satisfacție la studenții care partici-
pă la instruire.

Prin crearea Centrului Uni-

versitar de Simulare în Instruirea 
Medicală în Republica Moldova, 
USMF „Nicolae Testemițanu” a 
devenit una dintre primele in-
stituții de învățământ medical 
superior din regiunea Europei de 

Est care utilizează în programul 
său curricular metodologia mo-
dernă, în majoritatea domeniilor 
de instruire medicală, ca compo-
nentă indispensabilă și obligato-
rie în formarea specialiștilor. 

Nicolae Testemițanu a 
rămas în istoria medicinei ca 
un savant cu renume mon-
dial în domeniul chirurgiei, 
traumatologiei și, în special, 
în domeniul sănătății publice. 
Universitatea poartă cu mân-
drie numele acestui distins re-
formator al ocrotirii sănătății, 
mare Om de Stat și înflăcărat 
patriot al neamului.

Născut la 1 august 1927 
în comuna Ochiul-Alb, județul 
Bălți, Nicolae Testemițanu a 
absolvit cu brio Institutul de 
Stat de Medicină din Chișinău 
în 1951. Își începe activitatea 
în funcția de medic-ordinator 
la Spitalul din Rîșcani, apoi 
în 1954 este numit asistent 
universitar la Catedra de chi-
rurgie generală a Institutului 
de Stat de Medicină din Chiși-
nău. În același timp, conduce 
Secția medico-sanitară a Mi-
nisterului de Interne al RSSM, 
evidențiindu-se ca un organi-
zator talentat.

În 1958, susține teza de 
doctor în științe medicale, iar 
un an mai târziu este numit 
rector al Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău. 

Momentul devine unul sem-
nificativ, deoarece în fruntea 
instituției este desemnat, 
pentru prima dată, un fost 
absolvent al acesteia, de pe 
meridian moldav. Avea doar 
32 de ani și purta în inimă o 
dorință nestrămutată de a 
face cât mai mult bine po-
porului. S-a manifestat prin 
calități manageriale de excep-
ție, a deschis noi facultăți, a 
construit spații pentru studii, 
cămine studențești, labora-
toare. 

Între 1962 și 1968,  
Nicolae Testemițanu a fost 
ministru al ocrotirii sănătății 
al RSSM, activând în același 
timp și la Catedra de trauma-
tologie, ortopedie și chirurgie 
de campanie. Fiind ministru, 
s-a distins plenar prin virtuțile 
sale organizatorice în dome-
niul sănătății publice, elabo-
rând strategii orientate spre 
asigurarea republicii cu cadre 
medicale,  consolidarea bazei 
tehnico-materiale, perfecțio-
narea și ancorarea formelor 
și metodelor de organizare a 
asistenței medicale acordate 
populației din mediul rural. 
După destituire, a continuat 
să activeze  în funcția de con-
ferențiar universitar la Cate-
dra de medicină socială și or-
ganizare a ocrotirii sănătății.

Buna ambiție l-a îndem-
nat să susțină teza de doctor 
habilitat și să obțină titlul de 
profesor universitar în 1973. 

Mai apoi, a fost ales, prin con-
curs - șef catedră Medicină 
socială și organizare a ocrotirii 
sănătății, pe care a condus-o 
până în ultimul moment al 
vieții, 20 septembrie 1986.

Profesorul Nicolae  
Testemițanu a lăsat moștenire 
numeroase lucrări științifice 
consacrate managementului 
sănătății publice, istoriei me-
dicinei, traumatologiei, care 
sunt actuale și astăzi și pre-
zintă elemente metodologice 
fundamentale pentru reori-
entarea sistemului de sănăta-
te publică. Direcția principală 
în activitatea sa de cercetare 
a fost elaborarea și argumen-
tarea unei noi strategii de 
reformare a sistemului de 
ocrotire a sănătății populați-
ei rurale. Această strategie a 
fost înalt apreciată nu numai 
de savanții din  fosta URSS, ci 
și de cei de peste hotarele ei. 
Pe tot parcursul carierei sale, 
interesul științific, dar mai 
ales cel practic, era orientat 
spre argumentarea necesi-
tății de a lichida deosebirile 
de fond dintre nivelurile de 
asistență medicală acordată 
populației rurale față de cea 
urbană.

Viața și activitatea sa-
vantului Nicolae Testemițanu 
a conținut un spirit combativ, 
devotament și dragoste de 
oameni – calități excepționa-
le proprii unei personalități 
marcante.

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

 (Ion Druță)

Nicolae Testemițanu - 
mentorul spiritual al Universității
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Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de Medicină nr. 1,
doctor şt. med.,
conferenţiar universitar

Facultatea de Medicină nr. 1

Dacă vrei să cunoști tainele orga-
nismului uman, vino la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova!

Facultatea de Medicină a USMF  
“Nicolae Testemițanu” este prima facul-
tate fondată în cadrul instituției (1945). 
Misiunea Facultății este de a crea, păstra, 
integra, transmite și aplica cunoașterea, în 
vederea obținerii excelenței profesionale 
a celor care și-au ales una dintre cele mai 
prestigioase și responsabile profesii - cea 
de Medic.

În cadrul Facultății de Medicină nr. 1, 
se desfășoară procesul de studii la două 

specialități: Medicină generală și Sănătate 
publică. La Medicină generală se formează 
specialiști calificați în domeniul medicinei 
clinice, iar la Sănătate publică - viitorii me-
dici care vor activa în domeniul medicinei 
preventive.

Curriculum-ul universitar este ela-
borat în conformitate cu standarde-
le educaționale și cerințele sistemului 
național de sănătate și se axează  pe for-
marea de competențe, nu pe transmite-
rea de informații. Transparența studiilor 
este asigurată prin sistemul european de 
credite transferabile (ECTS), care oferă stu-
denților și oportunități de mobilitate aca-
demică, deschizând, astfel, noi perspective 
pentru aceștia. 

 Procesul de învățământ la Facultate 
este asigurat de peste 500 de cadre didacti-
ce, cei mai mulți dintre ei deținând titlul ști-
ințific de doctor sau doctor habilitat. Instru-
irea studenților din anii I-III se realizează la 
catedrele și laboratoarele Universității, ele 
fiind dotate cu utilaj modern, care oferă po-
sibilități de aplicare a medicinei experimen-
tale și a tehnicilor virtuale de studiu. Deo-
sebit de palpitante sunt orele de anatomie, 
care se desfășoară la Muzeul de anatomie a 
omului, unde sunt prezentate cca 3 000 de 
exponate pe o suprafață totală de 400 m2.

Pentru studenții anilor III-VI lecțiile 
practice se desfășoară în spitalele munici-
pale, republicane și în instituțiile de cerce-
tări științifice în domeniu. 

Stagiile practice sunt un component in-
dispensabil al educației medicale, acestea 
fiind organizate atât în spitalele din repu-
blică, cât și în cele de peste hotarele țării. 

Facultatea de Medicină nr. 1 oferă 
toate condițiile necesare pentru atingerea 
performanței. Un rol deosebit în sporirea 
calității și eficientizarea învățământului 
medical revine metodelor și tehnicilor 
moderne de instruire. În procesul de stu-
dii se utilizează, pe larg, programe virtuale 

la disciplinele fundamentale, preclinice, 
clinice și de profil. În vederea dezvoltării 
unor abilități suplimentare, studenții pot 
alege dintr-o gamă variată de discipline 
opționale: medicina regenerativă, chirur-
gia reconstructivă, tratamentul durerii, în-
grijiri paliative ș.a.

Sistemul de evaluare a cunoștințelor la 
examenele de promovare presupune trei 
etape: partea practică, examenul prin test 
control și interviul oral.

Pentru formarea și dezvoltarea 
abilităților de cercetare medicală, fieca-
re student își alege o temă, împreună cu 
mentorul său, pe care o studiază și o dez-
voltă într-o teză. La final, ca un component 
obligatoriu pentru etapa de absolvire, stu-
dentul va susține public teza sa de licență. 

De asemenea, studenții au posibilita-
tea să-și aprofundeze cunoștințele partici-
pând la cercuri științifice organizate în ca-
drul catedrelor, iar rezultatele obținute pot 
fi prezentate la Conferința științifică anuală 
a studenților și angajaților Universității, 
precum și la diverse forumuri republicane 
și internaționale, inclusiv la Congresul stu-
denților și tinerilor medici MedEspera.

Studenții sunt parte componentă a 
comunității academice și permanent sunt 
încurajați să participe activ în viața univer-
sitară. În prezent, la Facultate își fac studiile 
2785 de studenți.

După absolvirea Facultății de Medi-
cină, tinerii trec la următoarea etapă a 
formării lor profesionale - studiile prin 
rezidențiat, la una din specializările selec-
tate prin concurs: profil chirurghical, inter-
nistic, pediatric etc. După finalizarea studii-
lor prin rezidențiat, absolvenții specialității 
Medicină generală vor activa în calitate de 
medici clinicieni la specializarea solicitată 
în diferite instituții medicale din țară, iar 

absolvenții specialității Sănătate publică 
vor activa în calitate de medici igieniști, 
epidemiologi sau microbiologi, în cadrul 
centrelor de sănătate publică (naționale, 
municipale și raionale), precum și ca ma-
nageri în domeniul sănătății.

Majoritatea dintre cei circa 33 000 de 
absolvenți ai Facultății activează în calitate 
de medici în structurile sistemului de ocro-
tire a sănătății din țară. O parte profesează 
cu succes în România, Ucraina, Belarus, 
Rusia, Iordania, Palestina, Israel, Canada, 
SUA, Spania, Portugalia, Italia, Siria, Yemen, 
Sudan ș.a. Formarea profesională, în con-

formitate cu standardele internaționale, 
a permis multor absolvenți ai Facultății să 
devină renumiți organizatori și manageri ai 
ocrotirii sănătății, miniștri ai sănătății, me-
dici-șefi, directori de spitale etc.

În anul 2005, Facultatea a fost evalua-
tă și acreditată de către Consiliul de Evalu-
are a Decanilor Facultăților de Medicină de 
Expresie Franceză, organizație care include 
peste 130 de universități membre din 40 
de țări. Evaluarea a durat un an de zile și 
a vizat toate etapele ce țin de instruirea 
medicală. Membrii Consiliului, veniți din 
Canada, Franța, Belgia, România, Tunisia, 
au confirmat buna pregătire a profesori-
lor și studenților, corespunderea planu-
lui și a programelor de studii cu cerințele 
internaționale actuale pentru învățămân-
tul superior medical. 

În 2000 și 2006, Facultatea de Medici-
nă nr. 1 a fost evaluată și acreditată de către 
Consiliul Național de Acreditare și Evaluare, 
instituție națională abilitată în acest sens.

Sănătate publică
Dintre toate sarcinile prioritare, care 

stau în fața sistemului național de sănă-
tate, Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” îi revine 
și responsabilitatea de a instrui medici 
pentru Serviciul de Supraveghere de Stat 
a Sănătății Publice.

În cadrul Facultății de Medicină, 
la specialitatea Sănătate publică sunt 
instruiți specialiști de înaltă calificare 
pentru monitorizarea sănătății publice 
și pentru îmbunătățirea calității vieții 
populației. Direcțiile de activitate ale 
medicilor din acest domeniu sunt re-
glementate de legislația în vigoare a 
Republicii Moldova. Potrivit acesteia, 
Sănătatea publică prezintă ansamblul 
de măsuri știinţifico-practice, legislative, 
organizatorice, administrative și de altă 
natură destinate să promoveze sănăta-
tea, să prevină bolile și să prelungească 
viaţa prin eforturile și alegerea informa-
tă a societăţii, a comunităţilor publice, 
private și ale indivizilor. Prin urmare, 
medicul specialist în sănătate publică 
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trebuie să posede cunoștințe profunde 
și să dispună de un sistem complex de 
abilități - atât privind acumularea, pro-
cesarea și analiza indicilor sănătății și a 
determinantelor ei, cât și cele de ela-
borare, implementare și monitorizare 

a măsurilor de ordin social, comunitar, 
economic și medical care, în mod direct 
sau indirect, influențează pozitiv sănăta-
tea populației.

Dragi viitori studenți și absolvenți ai 
specialității Medicină generală, un mesaj 
mai special cu care venim este ca atunci 
când veți deveni specialiști de valoare, să 
țineți cont de individualitatea fiecărui pa-
cient, iar pentru cei de la Sănătate publică 
- să fiți capabili de a recunoaște starea de 
sănătate a comunității în integru. Vă trans-
mitem principalul postulat al medicilor 
din toate timpurile: Primam non nocere -  
În primul rând, nu dăuna!

Te așteptăm la Facultatea de Medicină nr. 1!

Profesorii Facultății de Medicină, siste-
matic, își perfecționează cunoștințele pro-
fesionale în universitățile de medicină din 
România, Franța, Rusia, Ucraina, Belgia, 
Anglia, Germania, Olanda, SUA ș.a. Facul-
tatea deține relații de colaborare în dome-
niul științific cu savanții din București, Cluj, 
Timișoara, Iași, Nantes, Rennes, Moscova, 
Sankt-Petersburg, Kiev etc.

La Universitate vei avea la dispoziție 
utilaj performant și tehnologii informațio-
nale, care îți vor facilita procesul de studiu 
și de cercetare. Vei deveni martor și parti-
cipant activ la descoperirea multor proce-
se ce se desfășoară în organismul uman. 
Avem speranța că generația ta de medici 
va asigura progresul științelor medicale.
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Facultatea de Stomatologie

Facultatea de Stomatologie a USMF 
”Nicolae Testemițanu” are un rol cheie în 
formarea medicilor stomatologi, în dez-
voltarea cercetării științifice medico-den-
tare, cât și în asigurarea asistenței medi-
cale calitative populației.

tuțiilor de învățământ superior din Repu-
blica Moldova.  

Actualmente, la Facultatea de Sto-
matologie a USMF ”Nicolae Testemițanu” 
își fac studiile 862 de studenți, dintre 
care 315 sunt din Israel,  Bulgaria, Rusia, 
Ucraina, România, Portugalia. Pentru îm-
bunătățirea proceselor de învățământ și 
cercetare, a activităților metodice și cu-
rative, Facultatea colaborează cu institu-
ții de profil din SUA, Franța, Cehia, Rusia, 
Ucraina, România, Belarus, Siria ș.a. Viito-
rii stomatologi sunt instruiți în limbile ro-
mână, rusă și engleză, în conformitate cu 
cerințele internaționale. Abilitățile practi-
ce ale studenților se dezvoltă în cele două 
clinici stomatologice universitare, dotate 
cu echipament și utilaj modern.

Începând cu anul 2009, asigurarea 
calității serviciilor educaționale și de 
asistență stomatologică se realizează prin 
implementarea Sistemului de Manage-
ment al Calității, conform Standardului 
internațional ISO 9001:2008.

Până în anul 2015, în cadrul catedre-
lor de profil stomatologic au fost susținu-
te 81 teze de doctor și 12 teze de doctor 
habilitat în științe medicale.  Membrii Fa-
cultății participă, cu rapoarte științifice, 
la diverse forumuri republicane și inter-
naționale din Rusia, România, Bulgaria,  
Germania, Franța, Olanda, SUA.

În 2011, la Facultatea de Stoma-
tologie a fost inițiată o reorganizare  
curriculară prin revizuirea programelor 
de studii și racordarea acestora la nive-
lul învățământului superior european și 
reforma de la Bologna. Un succes consi-
derabil îl constituie implementarea ce-

În ultimii ani, echipele Facultății de Sto-
matologie iau locuri de frunte în cadrul 
concursului TVC. Tinerii participă la dife-
rite acțiuni de voluntariat, una dintre ele 
fiind organizarea Zilei Mondiale a Sănătății  

Orale, în cadrul căreia viitorii stomatologi 
oferă populației consultații gratuite, pre-
cum și materiale informative privind igiena 
orală corectă. 

La 56 de ani de la fondare, Faculta-
tea de Stomatologie a USMF ”Nicolae 
Testemițanu” traversează o etapă de reor-
ganizare calitativă prin modernizarea clini-
cilor de profil și dotarea corespunzătoare 
a acestora conform exigențelor celui de-al 

Ion Lupan, 
decanul Facultăţii de Stomatologie, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar

Britanie, Belarus, unde au fost abordate 
metodele noi de diagnostic și tratament 
în afecțiunile stomatologice.

În cadrul unui parteneriat între Asoci-
ația Studenților Stomatologi din Republica 
Moldova și Societatea Studenților Stoma-
tologi din Iași, pe parcursul a 5 ani, câteva 
grupuri de studenți, împreună cu profeso-
rii, au participat la Congresul Internațional 
al Tinerilor Medici, Studenți și Rezidenți 
„Stomis”, alături de tineri din România, 
Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovenia, Mace-
donia.

Colaborarea fructuoasă între Facul-
tatea de Stomatologie a USMF ”Nicolae 
Testemițanu” și Școala Dentară de la Uni-
versitatea din Chapel Hill din Statul Caroli-
na de Nord, SUA, a oferit posibilitatea de 
a efectua schimburi de experiență privind 
organizarea de cursuri, seminare, video-
conferințe, pentru studenții, rezidenții și 
profesorii facultății. Cu suportul stomato-
logilor voluntari din SUA, pe parcursul ulti-
milor 15 ani, s-a reușit acordarea serviciilor 
stomatologice copiilor orfani și persoanelor 
din familii social-vulnerabile din Republica 
Moldova.

Pe parcursul ultimilor 5 ani, Facultatea 
de Stomatologie a obținut o experiență 
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Stomatologie 5 ani Medic stomatolog 300

lor mai moderne standarde curriculare 
din experiența universităților europene.  
Astfel, curriculum-ul universitar a fost 
modificat și diversificat prin introducerea 
unor noi disciplini de specialitate. Desigur, 
acest lucru nu ar fi fost posibil fără men-
ținerea unor relații strânse de colaborare 
cu cele mai prestigioase instituții de profil 
din Europa. Odată cu aplicarea sistemului 
de credite transferabile au devenit com-
patibile diferite sisteme de învățământ și 
s-au deschis noi oportunități de mobili-
tate academică interuniversitară pentru 
studenți și cadre didactice.

Pe parcursul anilor, Facultatea a reușit 
să dezvolte frumoase relații de colaborare 
cu instituții similare din mai multe țări. Un 
exemplu este și Facultatea de Medicină 
Dentară de la “Gr. T. Popa” din Iași, alături 
de care, pe parcursul a trei ani am orga-
nizat primul Congres Iași-Chișinău cu par-
ticiparea profesorilor, studenților și rezi-
denților din România, SUA, Franța, Marea 

Facultatea de Stomatologie activează 
în baza unor principii moderne, membrii 
acesteia fiind deschiși și orientați spre pro-

gres. Acest fapt contribuie la creșterea 
prestigiului și a interesului tinerilor pen-
tru Facultate, care este demnă de a se 
număra printre cele mai cunoscute și 
apreciate instituții de profil la nivel regi-
onal.    

Mulți dintre absolvenții Facultății 
reprezintă astăzi nume notorii în sto-
matologia autohtonă și internațională. 
Meritele lor fiind nu doar o mândrie 
pentru noi, cei care i-am format, ci și o 
recunoaștere a efortului depus de întrea-
ga echipă a facultății. 

Fiind evaluată în cadrul Programului 
DentEd de Comisia de Învățământ Medi-
cal Stomatologic din cadrul Directoratu-
lui pentru Educație și Cultură al Uniunii 
Europene, Facultatea de Stomatologie 
a fost apreciată pozitiv și a fost înscrisă 
în rețeaua europeană a facultăților de 
stomatologie. În 2008, Facultatea a fost 
acreditată și de Comisia specializată de 
evaluare academică și acreditare a insti-

vastă privind mobilitatea academică prin 
schimbul de profesori, studenți, rezidenți, 
cu scop de instruire continuă în diferite șco-
li dentare din SUA.

Studenții sunt activi și în diverse 
activități extracurriculare: competiții spor-
tive, manifestări culturale, concursuri ș.a. 

treilea mileniu, perfecționarea profesio-
nală continuă a cadrelor profesoral-didac-
tice, fortificarea relațiilor de colaborare, 
creșterea numărului de studenți etc. Toate 
acestea au creat prestigiul Facultății, care 
tinde să devină un exemplu pentru învăță-
mântul medical stomatologic.
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Facultatea de Farmacie

Nicolae Ciobanu,  
decanul Facultăţii de Farmacie, 
doctor în  farmacie,
conferenţiar universitar 

Farmacia, ca instituţie organiza-
tă, a apărut încă acum 1800 de ani, la  
Bagdad, iar numele provine de la cuvân-
tul din greaca veche - „farmakon”, care 
înseamnă remediu. Farmacistul este 
singurul slujitor al acestei instituţii, con-
sfinţit prin hrisoave domnești și, mai târ-
ziu, prin legi ale guvernelor ţărilor civi-
lizate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
definește farmacistul ca fiind ”principalul 
specialist în domeniul medicamentului”.

Un medicament - un remediu pentru 
a ușura o suferinţă… Oare cine-și poate 
imagina viaţa azi, în veacul progreselor 
și al realizărilor,  fără ele? Ştim cu toţii, 
că nu există niciun domeniu al medicinei 
care s-ar putea lipsi de medicamente. Ce 
este un medicament? Din ce este com-
pus? Cum acţionează? Cum se prepară 
și cum se distribuie? Răspuns la acestea 
și la multe alte întrebări vei obţine, dacă 
vei alege cea mai frumoasă profesie – 
cea de Farmacist.

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

Facultatea de Farmacie a fost înfiin-
țată în anul 1964. Pe parcursul activității 
sale, a instruit  și a lansat 45 de promoții 
de specialiști farmaciști, în număr total de 
3 670 de absolvenți, dintre care 3 134 din 
Republica Moldova și 536 – din alte țări.

 Absolvenții Facultății activează în di-
ferite direcții ale sistemului farmaceutic 
din țara noastră – în farmacii comunitare 
și farmacii ale instituțiilor medicale, labo-
ratoare de microproducere, companii de 
distribuție, laboratoare de control al ca-
lității și standardizare a medicamentelor, 

în firme farmaceutice străine etc. O par-
te dintre absolvenții Facultății activează 
în multe țări ale lumii: România, Rusia, 
Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel, Siria, 
Turcia, Iordania ș.a.

Facultatea de Farmacie dispune de 
o bază tehnico-materială bună, utilaj 
și aparataj modern, ce permite instrui-
rea farmaciștilor conform standardelor 
internaționale. Procesul de instruire 
este asigurat de cadre profesoral-didac-
tice și științifice bine pregătite (doctori 
și doctori habilitați în farmacie, chimie, 
biologie, științe medicale), care se de-
dică cu abnegație formării specialiștilor 
- efectuând, în același timp, cercetări 
științifice în domeniul medicamentului 
și activități farmaceutice.

Facultatea de Farmacie este mem-
bră a Asociației Europene a Facultăților 
de Farmacie și a Asociației Facultăților de 
profil din România. Echipa Facultății deți-

ne relații de colaborare cu facultățile si-
milare ale multor instituții de învățământ 
su perior din diferite țări, cu firme produ-
cătoare de medicamente, instituții de 
cercetări științifice din SUA, Germania, 
Polonia, Bulgaria, Israel, Franța, Un garia, 
România, Rusia, Ucraina ș.a.

Facultatea dispune de o farmacie 
didactică și de producere. Unul din 
obiectivele de bază ale Farmaciei Uni-

pe parcursul anilor de învățământ, tinerii 
studiază un șir de discipline: socio-uma-
nistice (o limbă modernă, limba latină și 
bazele terminologiei farmaceutice, psi-
hologia, filosofia); medico-biologice (bi-
ologia moleculară, anatomia și fiziologia 
omului, microbiologia, fiziopatologia, 
biochimia ș.a.). Dintre disciplinele fun-
damentale se studiază biofizica, chimia 
anorganică, organică, analitică, fizică și 
coloidală, metodele fizico-chimice de 

analiză. O atenție deosebită se acor-
dă disciplinelor farmaceutice, cum ar fi 
farmacognozia, tehnologia medicamen-
telor, chimia farmaceutică și controlul 
calității medicamentelor, farmacologia și 
farmacoterapia, bazele activității farma-
ceutice și managementul farmaceutic, 
biofarmacia și analiza biofarmaceutică. 
Pe lângă disciplinele obligatorii, în planul 
de studii sunt incluse și discipline opți-
onale.

Așadar, studiind disciplinele menți-
onate și efectuând stagiul practic în mai 
multe întreprinderi farmaceutice, viitorul 
specialist poate activa în diverse structuri 
farmaceutice care îndeplinesc funcția de 
asigurare a bolnavilor cu medicamente 
eficiente, inofensive și de bună calitate. 
Activând în acest sistem, farmacistul con-
tribuie la îmbunătățirea sănătății popula-
ției.versitare este instruirea studenților prin 

participarea nemijlocită a acestora în 
procesele de preparare și controlul cali-
tății medicamentelor și comunicarea cu 
pacienții care procură produsele farma-
ceutice.

 Totodată, Facultatea de Farmacie 
dispune de un Centru Științific de Cultiva-
re a Plantelor Medicinale, unde se cultivă 
peste 200 de specii de plante, iar studen-
ții își desfășoară aici stagiile de vară.

Perioada de instruire a viitorilor 
farmaciști este de 5 ani. Planul de stu-
dii este adaptat conform cerințelor 
internaționale, în vederea echivalării di-
plomei de farmacist în spațiul european 
și cel mondial.

Pentru a deveni specialist de perfor-
manță, cu un vast orizont de cunoștințe, 
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ră posibilități de a participa la diverse 
activități extracurriculare și proiecte de 
mobilitate a studenților.

Poţi deveni și tu unul dintre cei, care zi 
de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sârgu-
inţă și abnegaţie, acumulează cunoștinţe 
și dezvoltă aptitudini pentru a-i ajuta pe 
oameni să-și păstreze și să-și restabileas-
că sănătatea.

Dacă ești pregătit să te înscrii în acest 
maraton – vino la Facultatea de Farmacie!

Mai menționăm că la Facultate ac-
tivează Asociația Studenților Farma-
ciști, care constituie o filială a Asociației 
Farmaciștilor din Republica Moldova și 
este membră a Asociației Studenților 
Farmaciști din România. Aceasta ofe-

Toate problemele legate de obține-
rea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, 
eliberarea și controlul medicamentelor 
constituie obiectul de studiu al farmaci-
ei. Aceste operații sunt realizate  de far-
macist – specialist cu studii superioare și 
cu responsabilități majore în actul terape-
utic și nu poate fi considerat un comerci-
ant.

Farmacistul este singurul care 
deține monopolul medicamentului, 
pentru că, printre multiplele atribuții și 
responsabilități pe care le îmbină această 
profesie, el stăpânește toxicologia și secu-
ritatea medicamentului.

În contextul reformelor din siste-
mul de învățământ superior din Repu-
blica Moldova, axate pe recomandările 
de la Bologna (1999) și Berlin (2003), 
învățământul farmaceutic desfășurat la 
USMF „Nicolae Testemițanu” corespunde 
exigențelor europene.
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Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Științifică Medicală (BȘM) 
a Universității de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu” reprezintă 
un centru de informare și documentare, 
care deține o colecție de circa 900 mii de 
publicații. Colecția Bibliotecii include: cărți, 
reviste, teze de doctor, autoreferate, docu-
mente electronice etc., în limbile română, 
rusă, engleză, franceză, germană. La dispo-
ziția utilizatorilor sunt puse două servicii 
de împrumut de documente la domiciliu: 

la publicații. La momentul actual, aceasta 
conține 228 de titluri  ale celor mai solici-
tate publicații didactice. Biblioteca Elec-
tronică Didactică și catalogul electronic 
al Bibliotecii (Web OPAC) pot fi accesate 
pe site-ul Bibliotecii Științifice Medicale -  
http://library.usmf.md. Totodată,  accesând 
site-ul Bibliotecii. utilizatorii pot beneficia și 
de alte servicii electronice (împrumut inter-
bibliotecar internațional, întreabă bibliote-
carul, expoziții virtuale etc.).

în Moldova, CIE are drept obiectiv pro-
movarea valorilor europene și asigurarea 
accesului utilizatorilor la informații privind 
istoricul, instituțiile, valorile, politicile și 
programele Uniunii Europene. Centrul 
pune la dispoziția celor interesați diverse 
publicații (cărți, broșuri, ediții periodice) și 
resurse electronice pe tematici europene.

Biblioteca Științifică Medicală a 
USMF „Nicolae Testemițanu” menține re-
lații de colaborare și efectuează schimb de 
publicații cu bibliotecile universităților de 
medicină din România, Belarus, Lituania, 
Germania ș.a. 

Totodată, Biblioteca are un parte-
neriat cu 12 biblioteci medicale din Statul 

tuându-se peste 570 mii de împrumuturi 
de publicații pentru circa 11400 utilizatori, 
dintre care: studenți, rezidenți, cadre pro-
fesoral-didactice, masteranzi, doctoranzi, 
secundari clinici, medici, asistenți medicali 
și alte categorii. 

În vederea îmbunătățirii accesului la 
manuale, BȘM a constituit Biblioteca Elec-
tronică Didactică, care oferă acces on-line 

documente și diseminarea informației re-
feritoare la direcțiile de activitate ale aces-
teia, în rândul specialiștilor din domeniile: 
medicină, farmacie, sănătate publică. 

În cadrul Bibliotecii Științifice Medi-
cale activează și Centrul de Informare Eu-
ropeană (CIE). Fiind înființat în baza unui 
Acord de colaborare între USMF „Nicolae 
Testemițanu” și Delegația Uniunii Europene 

În vederea asigurării accesului utili-
zatorilor la resursele informaționale elec-
tronice de profil medical și farmaceutic, 
în Bibliotecă funcționează trei centre de 
informare Infomedica, care sunt dotate cu 
93 de computere conectate la Internet și 
alt echipament tehnic (printere, scannere, 
aparate xerox). Biblioteca pune la dispozi-
ția utilizatorilor un spectru larg de resurse 
informaționale electronice: baze de date, 
colecții de cărți și reviste electronice, pro-
grame interactive, biblioteci virtuale, ghi-
duri și protocoale clinice, resurse axate pe 
medicina bazată pe dovezi etc.

Biblioteca Științifică Medicală exerci-
tă funcția de bibliotecă depozitară a Orga-
nizației Mondiale a Sănătății (OMS), având 
în structura sa un Centru de Informare și 
Documentare al OMS, care are drept scop 
conservarea și organizarea colecției de 

Serviciul Împrumut Publicații Didactice și 
Serviciul Împrumut Publicații Științifice. Cu 
un program extins de servire documenta-
ră, în cadrul Bibliotecii activează trei săli de 
lectură, amplasate comod pentru benefici-

Biblioteca Științifică Medicală de-
ține o colecție de carte rară și veche, 
care a aparținut medicului german  
Richard Koch. Colecția numără 2628 de 
volume de medicină, biologie, fiziolo-
gie, istorie etc. Dintre acestea, 150 de 

exemplare sunt cărți deosebit de rare, 
care datează din sec. XVI-XVIII, opere 
ale adevăratelor somități în medicină: 
Hippocrates, Ibn-Sina, Galenus, Para-
celsus, Caelius ș.a. De asemenea, prin-
tre aceste cărți sunt și 66 de volume din 
opera lui Voltaire, fapt ce dă o străluci-
re aparte colecției. Recent, circa 170 de 
cărți din colecția bibliofilului german au 
fost restaurate în ateliere performante 
din Germania.

Carolina de Nord, SUA, beneficiind de un 
suport informațional și documentar consi-
derabil în domeniul medicinei și farmace-
uticii. Partenerii americani au donat circa 
20.000 de publicații (cărți și reviste medi-
cale) în limba engleză, contribuind astfel 
la asigurarea informațională a proceselor 
de instruire, cercetare și practică medica-
lă. Grație acestui parteneriat, utilizatorii 
Bibliotecii Științifice Medicale pot solicita, 
la cerere, articole științifice prin transferul 
electronic de documente, realizat prin in-
termediul platformei DOCLINE.

Din anul 2013, Biblioteca Științifică 
Medicală este lider național în cadrul Pro-
iectului Tempus „Servicii informaționale 
moderne pentru studii de calitate”. Reali-
zarea acestui proiect va contribui la mo-
dernizarea tehnologiilor de bibliotecă și 
diversificarea serviciilor informaționale 
prestate utilizatorilor.

Prin activitatea sa complexă,  
Biblioteca Științifică Medicală asigură, din 
punct de vedere informațional, procesele 
de instruire, cercetare și practică medica-
lă, astfel contribuind la ridicarea calității 
formării și educației continue a specialiș-
tilor medici și farmaciști.

ari. Biblioteca oferă spații și condiții opti-
me de lectură, punând la dispoziția utiliza-
torilor 354 locuri. Anual, la Bibliotecă sunt 
înregistrate peste 330 mii de vizite, efec-
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Mai bine de șapte decenii, 
studenții USMF ”Nicolae Testemițanu” 
se fac remarcați nu doar prin cunoștințe 
profunde în domeniul medicinei și far-
maciei, dar și prin calitățile lor umane, 
actoricești, sportive, organizatorice, 
ce și le etalează, paticipând la diferite 
activități extracurriculare. Aceasta deoa-
rece, la Universitatea noastră, de la tineri 
se cere nu doar “să facă carte”, ci li se 

oferă și posibilitatea de a trăi romantis-
mul anilor de studenție.

Astfel, studenții participă la diverse 
acțiuni sociale: ”Donează sânge - fii erou! 
Dăruiește o picătură de viaţă!”; ”Oprim 
Tuberculoza în timpul generaţiei noastre”; 

”Sănătatea și drepturile sexual reproduc-
tive” ș.a. Prin organizarea unor flashmob-
uri de solidaritate sau activități de infor-
mare, aceștia promovează modul sănătos 
de viață în rândul populației, în special al 
tinerilor.

Activitățile sportive sunt deosebit de 
importante în viața mediciniștilor. Pentru 
acest fapt, au fost create două comple-
xuri sportive universitare, dotate modern, 

unde se desfășoară lecțiile de educație 
fizică, dar și secțiile sportive (baschet, vo-
lei, fotbal, badminton, shaping, sala de 
forță, lupte). În ultimii ani, mediciniștii au 
participat la numeroase competiții spor-
tive în cadrul cărora demonstrează înalte 

abilități sportive, obținând premii și trofee.
Inițiativele de cercetare, la fel, sunt 

susținute în rândul tinerilor de la USMF 
”Nicolae Testemițanu”. Astfel, studenții 
participă la diverse congrese, conferințe, 
forumuri medicale naționale și interna-
ționale. Cel mai important eveniment 
din acest domeniu este Congresul Inter-
național pentru studenți și tineri medici 
“MedEspera”, la care studenții au ocazia 
să afle cele mai noi realizări în domeniul 
medicinei și farmaciei, să facă schimb de 
experiență cu tineri cercetători din țară și 
de peste hotare, să se bucure de un bo-
gat program distractiv și să obțină certi-
ficatul de participare, important pentru 
obținerea unui loc de cazare în cămin și 
pentru concursul de rezidențiat. De ase-
menea, în fiecare sâmbătă, studenții or-
ganizează seminare pe diferite teme în 
care dezbat mai multe cazuri clinice. 

Studenții participă, cu titlu de ob-
servatori, la desfășurarea examenelor, 
asigurând transparența procesului de 
evaluare la disciplinele clinice și preclini-
ce. Tot ei negociază un orar flexibil pentru 
stagiul practic de vară, organizează și mo-
nitorizează cercurile științifice la catedre, 
cursuri gratuite de limba germană pentru 
mediciniști etc.

În baza unor acorduri de colaborare, 
studenții participă la un schimb de experi-
ență cu universitățile de medicină și soci-
etățile studențești de peste hotarele țării. 
Cel mai cunoscut program în acest sens 
este TransMed, proiect care prevede par-

ticiparea la lecții practice, cursuri și alte 
activități curriculare și extracurriculare, 
timp de o săptămână, în una dintre cele 
unsprezece universități și facultăți de me-
dicină din România, membre a Federației 
Asociațiilor Studenților în Medicină din 
România. Programe similare se desfă-
șoară și cu alte universități de medicină 
și farmacie din Ucraina, Federația Rusă, 
Polonia, Franța, Belgia, SUA. 

 Distracția este și ea parte din 
viața studenților de la USMF ”Nicolae 
Testemițanu”, care este prezentă, în spe-

cial, la Balul Bobocilor, Tezaurul Studen-
ţesc, Campionatul Intrauniversitar TVC, 
Ce? Unde? Când?, precum și la festivi-
tățile de Revelion, Ziua Îndrăgostiților și 
Dragobetele, care au devenit foarte po-
pulare și îndrăgite de studenți.

Un alt eveniment important în 
viața studenților de la USMF ”Nicolae 
Testemițanu” este Gala Studenţilor La-
ureaţi, care are drept scop motivarea 
studenților prin premierea celor mai 

sârguincioși și mai activi. Nominalizările 
și clasamentele studenților laureați se fac 
în baza categoriilor: abilități organizatori-
ce, studii, știință, cultură, studenți Inter-
naționali, sport ș.a.

Pentru studenții din familii nevo-
iașe, la Universitate se oferă mai multe 
facilități: abonamente gratuite pentru 
călătoriile cu troleibuzul, diferite cadouri 
de sărbători, excursii la prețuri reduse 
atât pe teritoriul țării, cât și peste hotare. 

Toate aceste activități sunt organi-
zate și gestionate de Asociația Studenților 

și Rezidenților în Medicină (ASRM), care 
este organul de autoguvernare studen-
țească din cadrul Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemița-
nu”. Din ASRM fac parte tineri entuziaști, 
plini de inițiativă, care încearcă să aducă 
ceva nou și util în viața studenților univer-
sității. ASRM are o structură bine ierarhi-
zată, care include 9 departamente func-
ționale: Studii, Relații Externe, Tehnologii 
Informaționale și Mass-media, Proiecte, 
Științe, Social, Trai, Sport, Cultură.  

Te îndemnăm să te alături și tu!

USMF „Nicolae Testemițanu” oferă studenților locuri de cazare în cămine, ampla-
sate în Campusul studențesc, în regiunea numită Mălina Mică. Căminele studen-
țești sunt bine amenajate și dotate cu mobilier funcțional, grupuri sanitare curate, 
bucătării moderne, mașini de spălat. În cămine pot fi cazați studenții, masteranzii 
și doctoranzii înmatriculați la zi, care nu au domiciliul stabil în mun. Chișinău. Pro-
cesul de repartizare a locurilor în cămine este unul corect și transparent, realizat 
prin intermediul Sistemului Informațional de Management Universitar, în baza unor 
criterii prestabilite.
În Campusul studențesc sunt amplasate două săli de lectură și centre de informare 
Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medicale, care activează cu program de lucru 
prelungit, unde studenții se pot pregăti pentru ore, având la dispoziție toate re-

sursele informaționale ne-
cesare.  Un avantaj impor-
tant îl prezintă amplasarea 
căminelor în regiunea în 
care sunt amplasate cele 
mai importante instituții 
medicale din republică, 
unde sunt concentrate ba-
zele clinice ale Universității. 
Aici studenții își desfășoară 
atât cursurile teoretice, cât 
și lecțiile practice.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină
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De ce să alegi USMF ”Nicolae Testemiţanu”?

 Calitate înaltă a studiilor
 Recunoaștere la nivel internațional 
	 Instruire în corespundere cu cerințele  
 educaționale internaționale 
	Metode și tehnici moderne de instruire
	 Cadre profesoral-didactice înalt calificate 
	 Condiții optime pentru instruire universitară, 
 postuniversitară și continuă
	 Infrastructură bine dezvoltată 
	 Bibliotecă modernă și bine dotată
	 Posibilitatea de a efectua stagii peste hotare
	 Condiții optime de trai în cămine
	 Activități extracurriculare diverse

ALEGE USMF ”Nicolae Testemiţanu”  
pentru calitate, performanţă şi excelenţă!

Mobilitate academică
Activitatea Universității de Stat de Medici-

nă și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” este axată pe 
internaționalizarea procesului de instruire și de cerceta-
re, care se realizează prin implementarea standardelor 

internaționale, astfel devenind competitivă la nivel mon-
dial.

Universitatea are acorduri de colaborare cu 98 de 
instituții de profil din cca 30 de țări, care asigură mobili-

tatea academică a studenților și rezidenților, oferindu-le 
posibilitatea de a efectua stagii de specializare și docu-
mentare, de a participa în proiecte comune și de a studia 
limbile moderne.

Erasmus
Erasmus este o componentă a Programului euro-

pean SOCRATES, care își propune să ajute mobilitățile 
universitare – atât ale studenților, cât și ale profesori-
lor și să încurajeze cooperarea între universitățile din 
Europa, oferind sprijin instituțional și financiar. USMF  
”Nicolae Testemițanu” participă în acest program din 2012, 
iar umărul total al studenților și cadrelor didactice, care au 
beneficiat de un astfel de schimb de experiență a ajuns la 
11. Printre cei mai importanți parteneri se numără Franța, 
Portugalia, Suedia, Polonia, România, Anglia etc.  

Tempus
Tempus este un program al Uniunii Europene, care 

sprijină modernizarea învățământului superior în veci-
natate. Până în prezent, Universitatea noastră a bene-
ficiat de mai multe proiecte în cadrul acestui program. 
Acestea au contribuit la modernizarea curriculum-ului 
pentru diferite specialități medicale, inclusiv și de sănă-
tate publică, crearea centrelor informaționale dotate cu 
tehnică de calcul, stabilirea parteneriatelor durabile cu 
universități din Uniunea Europeană.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este 
membră cu drepturi depline a mai multor organizații 
naționale și internaționale, printre care: Agenția Uni-
versitară a Francofoniei, Asociația Școlilor Medicale din  
Europa, Asociația Internațională a Universităților, Asocia-
ția pentru Educație Medicală din Europa ș.a.

Aici ai şansa de afirmare şi dezvoltare continuă!  Fii parte a comunităţii medicale!

Daria Copacinscaia 
“A fi student la USMF “Nicolae Testemițanu” este, 
în primul rând, o mare responsabilitate, deoarece 
noi suntem viitorii medici cărora oamenii le încre-
dințează sănătatea și viața lor. În același timp, a fi 
student la această Universitate este foarte intere-
sant, deoarece studiind anatomia, gestologia, ge-
netica - reușim să descoperim toate procesele din 
organismul nostru”.

Vrei să știi cum e să fii student la USMF ”Nicolae Testemițanu”? Te invităm să afli chiar de la ei.  

Iulia  Reșulschi 
“USMF “Nicolae   Testemițanu” pentru mine este 
calea spre realizarea visului de a deveni medic. La 
acest moment am mai multe preferințe, aș dori să 
devin medic dermatolog, cosmetolog, dar poate și 
ginecolog. Este destul de dificil, dar și foarte intere-
sant.  Recomand tuturor să opteze anume pentru 
USMF Nicolae Testemiţanu”.

Dan
Cojocaru 

“Am ales Medi-
cina pentru că 
este o profesie 
nobilă. Medi-
cii au avut, tot 
timpul, o ima-

gine bună în societate. Studiile  
aici sunt destul de dificile, dar in-
teresante, iar timpul liber, practic 
nu există, totul trebuie dedicat 
pregătirii temelor. Totuși, cu fie-
care zi, simt că anume medicina 
este domeniul în care aș vrea să 
mă afirm”.

Anastasia  Grozavu 
”Sunt recunoscătoare Universității pentru că 
mă formează ca personalitate, ca om. USMF 
”Nicolae Testemițanu” pentru mine este o a 
doua viață, până să devin studentă la medici-
nă, viața mi se părea una ușoară, fără griji și 
dificultăți, dar odată ajunsă aici am conștien-
tizat că am mari responsabilități și obligațiuni 
față de sine, părinți și toți ceilalți”.

Artur Gusco
“Stomatologia presupune aceeași activita-
te de giuvaergiu, deoarece aici învățăm de 
parcă am lucra cu bijuteriile. Suntem com-
petitivi și fiecare dintre noi vrea să devină 
cel mai bun. Sunt recunoscător Universității 
cel mai mult pentru faptul că m-a învățat să 
prețuiesc timpul liber”.

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