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 „Medicina este singura profesie 
cu o nobleţe imposibil de regăsit  

în orice altă meserie”.
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Dragi elevi, 

viitori absolvenţi!
Cu siguranţă, sunteţi deja nerăbdă-

tori să cunoaşteţi libertatea şi frumu -
seţea vieţii de student, care, în acelaşi 
timp, presupune multă muncă, mai mul-
te responsabilităţi şi sacrificii. De aceea, 
este important să vă gândiţi bine şi să 
analizaţi înainte de a alege  domeniul 
pe care doriţi să-l studiaţi şi în care să 
vă afirmaţi. Dacă optaţi pentru medicină 
înseamnă că vă plac provocările, sunteţi 
pasionat de chimie sau biologie şi aveţi 
o sensibilitate aparte pentru suferinţele 
oamenilor.  

Medicina nu este nici pe departe 
cea mai uşoară profesie, dar cu siguran-
ţă este cea mai nobilă. Fiind una dintre 
cele mai vechi meserii, cu rădăcini încă 
din antichitate, medicina a fost şi este 
vitală pentru o societate, medicul fiind o 
persoană respectată şi apreciată pentru 
înalta sa ţinută profesională.

„Medicina este profesia celor care au 
suficientă ambiţie”

Să fii medic înseamnă mai mult de-
cât să deţii anumite cunoştinţe. Această 
profesie presupune deschidere faţă de 

oameni, sensibilitate, pasiune, caracter, 
responsabilitate şi angajament. Forma-
rea ca specialist începe din facultate şi 
continuă pe parcursul întregii vieţi. Este 
un angajament asumat, ce se răscumpă-
ră prin satisfacţia de a dărui şi de a sus-
ţine viaţa şi sănătatea oamenilor. Însă, 
pentru a ajunge la această etapă, este 
nevoie de perseverenţă, insistenţă, curaj 
şi dorinţă enormă de a cunoaşte. Nu fi-
ecare poate face faţă acestor rigori, de 
aceea medicina este profesia celor care 
au suficientă ambiţie. 

„Medicii şi farmaciştii 
sunt membrii unei echipe”

Un domeniu la fel de important, 
pentru care puteţi opta venind la Univer-
sitatea noastră, este farmacia. Medicii şi 
farmaciştii sunt membrii aceleiaşi echi-
pe, care luptă pentru un scop comun - 
asigurarea sănătăţii populaţiei. Unii con-
stată problema, ceilalţi asigură soluţio-
narea acesteia prin medicamente.

Pe lângă specialitate, este foarte 
important să alegeţi cu grijă şi instituţia, 
unde vă veţi face studiile, care trebuie 
să fie una cu experienţă şi cu tradiţii fru-
moase, capabilă să vă ofere condiţii op-
time. USMF „Nicolae Testemiţanu” este 

unica instituţie de învăţământ superior 
din Republica Moldova care instruieşte 
specialişti medici (inclusiv, în domeniile 
Stomatologie şi Sănătate publică) şi far-
macişti. Universitatea tinde spre o dez-
voltare continuă, în special prin imple-
mentarea standardelor internaţionale în 
formarea cadrelor medicale, ajustarea 
programelor de studii la cerinţele euro-
pene şi integrarea în spaţiul educaţional 
şi de cercetare mondial. Cadrele didac-
tice, care manifestă un înalt profesiona-
lism, asigură instruirea tinerilor specia-
lişti prin aplicarea metodelor şi tehnolo-
giilor moderne de instruire medicală şi 
de testare a cunoştinţelor şi abilităţilor 
practice, conform recomandărilor  inter-
naţionale.
   Venind la USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
veţi avea  oportunitatea să studiaţi într-
o instituţie prestigioasă, cunoscută pe 
plan naţional şi internaţional pentru 
performanţele obţinute şi valorile pro-
movate în domeniul instruirii, cercetării 
şi practicii medicale.

Vă aşteptăm cu drag la Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie 

 „Nicolae Testemiţanu”  
din Republica Moldova!

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

Universitatea de Stat  
de Medicină şi Farmacie
 „Nicolae Testemiţanu” 

în cifre
Universitatea de Stat de Medicină 

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” are 
o istorie de peste 70 de ani, plină de 
experienţe şi realizări, care de-a lungul 
timpului a pus bazele şi a consolidat în-
văţământul superior medical şi farma-
ceutic la noi în ţară. Toate acestea nu 
fac altceva decât să ne inspire pentru 
a atinge noi performanţe în activităţile 
de instruire, cercetare şi asistenţă me-
dicală. 

Cuvinte putem avea multe şi fru-
moase, cert este că cifrele sunt mai 
ilustrative şi vorbesc de la sine, iar 
dacă am descrie Universitatea prin ci-
fre, aceasta ar arăta astfel:

 5 facultăţi: Medicină nr. 1 (include 
şi specialitatea Sănătate publică), 
Medicină nr. 2, Stomatologie, Far-
macie, Rezidenţiat şi Secundariat 
Clinic;

 6 000 de studenţi şi peste 1600 de 
rezidenţi din Republica Moldova şi 
din alte 32 de ţări ale lumii;

 6 000 de medici anual la perfecţi-
onare;

 4 limbi de instruire: română, en-
gleză, rusă şi franceză;

 1000 de cadre profesoral-didac-
tice şi ştiinţifice, dintre care: 486  
doctori, 134 de doctori habili-
taţi în ştiinţe, 12 academicieni şi 

membri corespondenţi ai Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, şi un 
membru de onoare al AŞM, 14 
Laureaţi ai Premiului de Stat în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii, 34 
de deţinători ai titlului onorific 
Om Emerit;

 40 de mii de absolvenţi medici şi 
farmacişti - timp de 70 de ani;  

 2 departamente, 62 de catedre, 1 
curs, 19 laboratoare şi 2 centre şti-
inţifice, amplasate în 86 de clinici 
din Chişinău şi în incinta campusu-
lui universitar, unde se desfăşoară 
procesul didactic, clinic şi cel ştiin-
ţific;

 109 acorduri de colaborare, sem-
nate cu instituţii partenere din cca 
30 de ţări, care asigură mobilitatea 
academică a studenţilor, rezidenţi-
lor şi a profesorilor;

 900 de mii de exemplare consti-
tuie colecţia Bibliotecii Ştiinţifice 
Medicale;

 430 de mii de vizite înregistrea-
ză, anual, Biblioteca, cca 580 de 
mii de împrumuturi de publicaţii 
pentru mai mult de 11 mii de uti-
lizatori: studenţi, rezidenţi, docto-
ranzi, masteranzi, cadre profeso-
ral-didactice, medici ş.a.
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Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 
Moldova a fost fondată în anul 1945, în baza 
Institutului de Medicină nr. 1 din Sankt Peter-
sburg, care, în timpul celui de-al II-lea Război 
Mondial, a fost evacuat în Kislovodsk şi, ulteri-
or, transferat la Chişinău împreună cu studen-
ţii, profesorii şi baza tehnico-materială. 

Institutul de Stat de Medicină din Chişinău 
(ISMC) şi-a început activitatea în data de 20 
octombrie a aceluiaşi an, având o singură fa-
cultate - Medicină Generală, care întrunea 32 
de catedre, 130 de profesori şi cca 1000 de stu-
denţi. Treptat, au fost create mai multe facul-

tăţi: în 1954 - Pediatrie; 1959 - Stomatologie; 
1963 – Medicină Preventivă, iar în anul 1964 
– Facultatea de Farmacie. Necesitatea instruirii 
continue a specialiştilor după absolvire a de-
terminat fondarea, în anul 1962, a  Facultăţii 
de Perfecţionare a Medicilor (astăzi, Departa-
mentul Educaţie Medicală Continuă). În scopul 
creării condiţiilor adecvate pentru activitatea 
ştiinţifică, în acelaşi an, a fost fondat Laborato-
rul Central de Cercetări Ştiinţifice. În anul 1992 
se trece la o treaptă mai superioară de pregă-
tire a viitorilor specialişti, şi anume - studiile 
prin rezidenţiat, fapt pentru care se deschide 
Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic.

Din 1990 Institutul poartă numele ilus-
trului medic, pedagog şi savant Nicolae  
Testemiţanu. În anul 1991 ISMC a fost reor-
ganizat 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, instituţia a fost 
condusă de mai mulţi rectori (directori), care 
au contribuit la dezvoltarea Universităţii: 
Ipatie Sorocean (1945-1948), Nikolai Harau-
zov (1948-1951), Leonid Ganul (1951-1953), 
Nikolai Starostenko (1953-1959), Nicolae  
Testemiţanu (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 instruieşte medici 
şi farmacişti în conformitate cu  exigenţele eu-
ropene.

Pentru dezvoltarea abilităţilor practice şi 
de cercetare a cadrelor medicale şi farmace-
utice, pe lângă Universitate au fost instituite:   
Clinica Universitară de Asistenţă Medicală 
Primară, Clinica Stomatologică Universitară, 
Centrul Stomatologic Universitar, Farmacia 
Universitară, ulterior - Centrul Farmaceutic 
Universitar „Vasile Procopişin”, Centrul Ştiin-
ţific de Cultivare a Plantelor Medicinale, Cen-
trul de Medicină Tradiţională Chineză, Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,  
Centrul de Reuşită Universitară ş.a. 

Bibliotecă Ştiinţifică Medicală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este o instituţie infodo-
cumentară modernă, care pune la dispoziţia 
beneficiarilor un spectru larg de resurse in-
formaţionale de profil medical şi farmaceutic, 
produse şi servicii inovative.

Începând cu anul 2009, Universitatea im-
plementează Sistemul de Management al Ca-
lităţii, conform standardului ISO 9001:2008, 
şi obţine, în premieră, Certificatul de calitate, 
care, ulterior, este confirmat anual. Un an mai 
târziu, a fost creată Facultatea de Medicină  
nr. 2, unde sunt instruiţi studenţii internaţio-
nali. Din 2013, Universitatea funcţionează în 
condiţii de autonomie financiară, fapt ce-i ofe-
ră o mai mare libertate în gestionarea resurse-
lor proprii, în special în dezvoltarea bazei teh-
nico-materiale şi a patrimoniului universitar.

USMF „Nicolae Testemiţanu” a marcat, 
în luna octombrie a anului 2015, şapte dece-
nii de activitate. Cu acest prilej, instituţiei i-a 
fost conferită cea mai înaltă distincţie de stat -  
Ordinul Republicii. Cu prilejul aniversării, a fost 
inaugurată Aleea savanţilor şi medicilor iluştri, 
pe care se regăsesc busturile celor mai proe-
minente personalităţi ale medicinei autohtone 
şi a celor care au pus bazele instruirii medicale 
în ţara noastră.   

Alinierea învăţământului superior medi-
cal la exigenţele internaţionale, dezvoltarea 
şi aprofundarea activităţilor de cercetare şi 
inovare în domeniul medicinei şi farmaciei, 
desfăşurarea unei activităţi clinice de calitate 
- constituie cele trei direcţii prioritare ale Uni-
versităţii noastre, care-i determină prestigiul şi 
recunoaşterea la nivel mondial.     

File din istoria 
USMF „Nicolae TeSTeMiţaNU”

centrul Universitar de Simulare în instruirea Medicală
Centrul Universitar de 

Simulare în Instruirea Me-
dicală al USMF „Nicolae  
Testemiţanu”, creat în anul 
2013, implementează metode 
moderne de educaţie şi prac-
tici medicale bazate pe simu-

„Dragostea de ţară nu se 
manifestă prin fraze pompoase, 

ci prin fapte concrete!”
Nicolae Testemiţanu

Nicolae Testemiţanu a rămas în 
istoria medicinei ca un savant cu re-
nume mondial în domeniul chirurgiei, 
traumatologiei şi, în special, în dome-
niul sănătăţii publice. Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie din 
Republica Moldova poartă cu mân-
drie numele acestui distins profesor, 
organizator şi reformator al ocrotirii 
sănătăţii, mare Om de Stat şi înflăcărat 
patriot al neamului.

Născut la 1 august 1927 în co-
muna Ochiul-Alb, judeţul Bălţi,  
Nicolae Testemiţanu a absolvit cu brio  
Institutul de Stat de Medicină din  
Chişinău în 1951. Îşi începe activitatea 
în funcţia de medic-ordinator la Spita-
lul Raional din Râşcani, apoi în 1954 
este numit asistent universitar la Cate-
dra de chirurgie generală a Institutului 
de Stat de Medicină din Chişinău. În 
acelaşi timp, conduce Secţia medico-
sanitară a Ministerului de Interne al 
RSSM, manifestându-se ca un talentat 
organizator.

În 1958 susţine teza de doctor 
în ştiinţe medicale, iar un an mai târ-
ziu este numit în funcţia de rector al 
Institutului de Stat de Medicină din  
Chişinău. Momentul devine unul sem-
nificativ, deoarece în fruntea instituţi-
ei este desemnat, pentru prima dată, 
un absolvent al acesteia, de pe meridi-
an moldav, care avea doar 32 de ani şi 
purta în inimă o dorinţă nestrămutată 
de a face cât mai mult bine poporului. 
S-a manifestat prin calităţi manageri-
ale de excepţie, a deschis noi facul-
tăţi, a construit blocuri pentru stu-

dii, cămine studenţeşti, laboratoare. 
Între 1962 şi 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. Fi-
ind ministru, s-a distins plenar prin vir-
tuţile sale organizatorice în domeniul 
sănătăţii publice, elaborând strategii 
orientate spre asigurarea republicii 
cu cadre medicale, consolidarea bazei 
tehnico-materiale, perfecţionarea şi 
ancorarea formelor şi metodelor de 
organizare a asistenţei medicale acor-
date populaţiei din mediul rural. După 
destituire, a continuat să activeze în 
funcţia de conferenţiar universitar la 
Catedra de medicină socială şi organi-
zare a ocrotirii sănătăţii.

Perseverenţa l-a îndemnat să sus-
ţină teza de doctor habilitat în ştiinţe 
medicale şi să obţină titlul de profesor 
universitar - în 1973. Ulterior, a fost 
ales, prin concurs - şef catedră Me-
dicină socială şi organizare a ocrotirii 
sănătăţii, pe care a condus-o până în 
ultimul moment al vieţii, 20 septem-
brie 1986.

Profesorul Nicolae Testemiţanu 
a lăsat moştenire numeroase lucrări 
ştiinţifice consacrate managementului 
sănătăţii publice, istoriei medicinei, 
traumatologiei, care sunt actuale şi 
astăzi, şi prezintă elemente metodo-
logice fundamentale pentru reorien-
tarea sistemului de sănătate publică. 
Direcţia principală în activitatea sa de 
cercetare a fost elaborarea şi argu-
mentarea unei noi strategii de refor-
mare a sistemului de ocrotire a sănă-
tăţii populaţiei rurale, care a fost înalt 
apreciată nu numai de savanţii din fos-
ta URSS, ci şi de cei de peste hotarele 
ei. Pe tot parcursul carierei sale, inte-
resul ştiinţific, dar mai ales cel practic, 
era orientat spre argumentarea nece-
sităţii de a lichida deosebirile de fond 
dintre nivelurile de asistenţă medicală 
acordată populaţiei rurale faţă de cea 
urbană.

Prin toate acţiunile sale, savantul 
Nicolae Testemiţanu a dat dovadă de  
tenacitate, devotament şi dragoste 
faţă de oameni – calităţi proprii unei 
personalităţi marcante care va rămâ-
ne pentru totdeauna un model demn 
de urmat.

Mentorul spiritual al Universităţii

lare. 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 şi vine să contribuie la 
sporirea calităţii actului medical 

şi creşterea siguranţei pacien-
tului.

Aici, începând cu anul II de 
studii, studenţii obţin compe-
tenţe şi abilităţi medicale corec-
te cu ajutorul diverselor metode 

de instruire prin simulare (paci-
ent standardizat, simulatoare de 
fidelitate înaltă, mulaje, mane-
chine, skilltrainers ş.a.) conform 
unui program bine stabilit, fără 
riscuri asupra pacientului.

Instruirea are loc în cadrul 
Departamentului Pacienţi Stan-

dardizaţi şi a celui de Simulare 
prin Fidelitate Înaltă atât în baza 
programelor curriculare, cât şi a 
cursurilor extra-curriculare.

Programele pacienţi stan-
dardizaţi contribuie la formarea 
abilităţilor de comunicare cu 
pacientul, dezvoltarea deprin-
derilor de examinare fizică şi  
instrumentală a unui pacient 
real, precum şi de interpretare 
a datelor obţinute 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 amena-
jate şi dotate cu instrumentarul 
necesar pentru examinare şi di-
agnostic.

În cadrul celui de-al doilea 
departament, instruirea este sis-
tematizată în mai multe module 
(programe): Manopere medicale 
şi tehnici chirurgicale de bază, 
Medicină internă, Chirurgie,  
Anesteziologie şi reanimatolo-
gie, Urgenţe medicale, Mamă şi 
copil, Endoscopie, Imagistică.

Modalitatea de instruire 
practicată la CUSIM este comple-
xă şi inovativă, iar studenţii care 

participă la cursuri manifestă un 
grad înalt de satisfacţie.

Prin crearea Centrului  
Universitar de Simulare în Instrui-
rea Medicală în Republica Moldo-
va, USMF „Nicolae Testemiţanu” 
a devenit una dintre primele in-

stituţii de învăţământ medical su-
perior din regiunea Europei de Est 
care utilizează în programul său 
curricular metodologia modernă 
ca parte indispensabilă şi obliga-
torie în majoritatea domeniilor 
activităţii medicale. 
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Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de Medicină nr. 1,
doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar

Facultatea de medicină nr. 1
Specialitate Durata studiilor Calificare Credite

Medicină generală 6 ani Medic 360

Sănătate publică 6 ani Medic 360

Dacă vrei să cunoşti tainele organis-
mului uman şi dacă ai chemarea minţii şi 
a sufletului pentru aceasta, vino la Facul-
tatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova!

Facultatea de Medicină a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, prima facultate 
fondată în cadrul instituţiei (1945), are 
misiunea de a promova performanţa 
academică în formarea specialiştilor me-
dici competitivi, care să se poată integra 
în sistemele de sănătate naţionale, dar şi 
în cele internaţionale.

 În cadrul Facultăţii de Medicină nr. 1, 
procesul de studii se desfăşoară la două 

specialităţi: Medicină generală şi Sănătate 
publică. La Medicină generală se formea-
ză medici calificaţi în domeniul medicinei 
clinice, iar la Sănătate publică - specialişti 
care vor activa în domeniul medicinei pre-
ventive.

Curriculum-ul universitar este elabo-
rat în conformitate cu standardele şi ce-
rinţele sistemului naţional de sănătate şi 
se axează pe formarea de competenţe, nu 
doar pe transmiterea de cunoştinţe. Uni-
versitatea utilizează sistemul european 
de credite transferabile (ECTS), care oferă 
studenţilor şi oportunităţi de mobilitate 
academică, oferindu-le noi perspective de 
dezvoltare profesională.

 Procesul de învăţământ la facultate 
este asigurat de peste 500 de cadre di-
dactice, cei mai mulţi dintre ei deţinând 
titlul ştiinţific de doctor sau doctor habi-
litat în ştiinţe. Instruirea studenţilor din 
anii I-III se realizează la catedrele şi la-
boratoarele Universităţii. Fiind dotate cu 
utilaj modern, acestea oferă posibilităţi 
de aplicare a medicinei experimentale şi 
a tehnicilor virtuale de studiu. Deosebit 
de palpitante sunt orele de anatomie, 
care se desfăşoară la Muzeul de ana-
tomie a omului, unde sunt expuse cca  
3 000 de articole pe o suprafaţă totală de 
400 m2.

Pentru studenţii anilor III-VI lecţiile 
practice se desfăşoară în spitalele muni-
cipale, republicane, în instituţiile medico-
sanitare şi de cercetări ştiinţifice în dome-
niu.

Un component indispensabil al edu-
caţiei medicale îl reprezintă stagiile prac-
tice, organizate atât în spitalele din repu-
blică, cât şi în cele de peste hotarele ţării.

Facultatea de Medicină nr. 1 oferă 
toate condiţiile necesare pentru atingerea 

performanţei. Un rol deosebit în sporirea 
calităţii şi eficientizarea învăţământului 
superior medical revine metodelor şi teh-
nicilor 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 abilităţi suplimentare, 
studenţii pot alege dintr-o gamă variată 
de discipline opţionale: medicina regene-
rativă, chirurgia reconstructivă, tratamen-
tul durerii, îngrijiri paliative ş.a.

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

Pentru formarea şi dezvoltarea abi-
lităţilor de cercetare medicală, fiecare 
student îşi alege o temă, împreună cu 
mentorul său, pe care o studiază şi o dez-
voltă într-o teză. La final, ca un compo-
nent obligatoriu pentru etapa de absolvi-
re, studentul va susţine public teza sa de 
licenţă.

De asemenea, mediciniştii au posibili-
tatea să-şi aprofundeze cunoştinţele par-
ticipând la diverse cercuri ştiinţifice orga-
nizate în cadrul catedrelor, iar rezultatele 
obţinute pot fi prezentate la Conferinţa 
ştiinţifică anuală a studenţilor şi a colabo-
ratorilor Universităţii, precum şi la diverse 
forumuri republicane şi internaţionale, in-
clusiv la Congresul studenţilor şi tinerilor 
medici MedEspera.

 Studenţii sunt parte componentă a 
comunităţii academice şi permanent sunt 
încurajaţi să participe activ în viaţa univer-
sitară. În prezent, la facultate îşi fac studii-
le cca 2800 de studenţi.

După absolvirea Facultăţii de Medicină  
nr. 1, tinerii trec la următoarea etapă a for-
mării lor profesionale - studiile prin rezi-
denţiat, realizate la una dintre specialităţi-
le selectate prin concurs: profil chirurgical, 
medicină internă, pediatrie etc. Ulterior, 
tinerii specialişti vor activa în calitate de 
medici clinicieni în diferite instituţii medi-
cale din ţară, iar cei care au studiat sănă-
tatea publică vor activa ca medici igienişti, 
epidemiologi sau microbiologi în cadrul 
centrelor de sănătate publică (naţionale, 
municipale şi raionale), precum şi ca ma-
nageri în domeniul sănătăţii.

Cei mai mulţi dintre absolvenţii facul-
tăţii activează în structurile sistemului de 
sănătate din ţară. O parte dintre ei pro-

fesează în România, Ucraina, Belarus,  
Rusia, Iordania, Palestina, Israel, Canada, 
SUA, Spania, Portugalia, Italia, Sudan ş.a. 
Formarea profesională, realizată în con-
formitate cu standardele internaţionale, 
a permis multor absolvenţi ai facultăţii să 

devină renumiţi manageri în sistemul să-
nătăţii, miniştri, medici-şefi, directori de 
spitale etc.

În anul 2005, facultatea a fost eva-
luată şi acreditată de către Consiliul de 
evaluare a decanilor facultăţilor de me-
dicină de expresie franceză, organizaţie 
care include peste 130 de universităţi 
membre, din 40 de ţări. Evaluarea a du-
rat un an de zile şi a vizat toate etapele 
ce ţin de instruirea medicală. Membrii 
Consiliului, veniţi din Canada, Franţa, 
Belgia, România şi Tunisia, au confirmat 
buna pregătire a profesorilor şi a studen-
ţilor, corespunderea planului şi a progra-

melor de studii cu cerinţele internaţiona-
le actuale pentru învăţământul superior 
medical.

În 2000 şi 2006, Facultatea de  
Medicină a fost evaluată şi acreditată de că-
tre Consiliul Naţional de Acreditare şi Evalua-
re, instituţie naţională abilitată în acest sens.

Profesorii Facultăţii de Medicină îşi 
perfecţionează sistematic cunoştinţele în 
instituţii de profil din România, Franţa, 
Rusia, Ucraina, Belgia, Anglia, Germania, 
Olanda, SUA ş.a. Facultatea menţine re-
laţii de colaborare în domeniul ştiinţific 
cu savanţii din Bucureşti, Cluj, Timişoara, 
Iaşi, Nantes, Rennes, Moscova, Sankt Pe-
tersburg, Kiev ş.a.

Drag potenţial student al Facultăţii de 
Medicină nr. 1, la USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” vei avea la dispoziţie utilaj perfor-
mant şi tehnologii informaţionale care îţi 
vor facilita procesul de studiu şi de cerce-
tare. Vei deveni martor şi participant activ 
la descoperirea multor procese ce se des-
făşoară în organismul uman. Avem spe-
ranţa că generaţia ta de medici va asigura 
progresul sistemului naţional de sănătate 
şi va duce prestigiul Alma Mater în întrea-
ga lume.

 
Sănătate publică

Pe lângă alte sarcini prioritare, Uni-
versităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” îi revine misiunea 
de a forma medici pentru Serviciul de su-
praveghere de stat a sănătăţii publice.

În cadrul Facultăţii de Medicină nr. 1, 
la specialitatea Sănătate publică sunt in-
struiţi specialişti de înaltă calificare pen-
tru monitorizarea sănătăţii publice şi pen-
tru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 

medical, care influenţează pozitiv sănă-
tatea populaţiei. Specialiştii în sănătate 
publică trebuie să fie capabili să privească 
lucrurile sistemic, pentru a evalua starea 
de sănătate a comunităţii în ansamblu.

Dacă visul tău este de a profesa medi-
cina, atunci trebuie să ştii că orice vis poa-
te deveni realitate, doar având mai multă 
perseverenţă, curaj şi aspiraţie. Te invităm 
să trăieşti alături de noi, medicii, acele 
emoţii unice în salvarea de vieţi omeneşti. 
Te asigurăm că rezultatul muncii şi satis-
facţia sunt de nepreţuit.

Te aşteptăm 
la Facultatea de Medicină nr. 1!

prin prevenirea bolilor şi informarea so-
cietăţii. Prin urmare, medicul specialist 
în sănătate publică trebuie să deţină 
cunoştinţe profunde şi abilităţi, care să-i 
permită acumularea, procesarea şi ana-
liza indicatorilor sănătăţii, precum şi ela-
borarea, implementarea şi monitorizarea 
măsurilor de ordin social, economic şi 
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Facultatea de Stomatologie

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

Specialitate Durata studiilor Calificare Credite

Stomatologie 5 ani Medic stomatolog 300

Facultatea de Stomatologie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” are un rol cheie în 
formarea medicilor stomatologi pentru 
sistemul naţional de sănătate, în dezvol-
tarea cercetării ştiinţifice medico-denta-
re, precum şi în prestarea asistenţei me-
dicale calitative populaţiei.

Facultatea de Stomatologie activează 
în baza unor principii moderne, membrii 
acesteia fiind deschişi şi orientaţi spre 
progres şi dezvoltare. Acest fapt contribu-
ie la creşterea prestigiului şi a interesului 
tinerilor pentru facultate, care se numără 
printre cele mai cunoscute şi apreciate in-
stituţii de profil la nivel regional. 

Mulţi dintre absolvenţii facultăţii re-
prezintă astăzi nume notorii atât în sto-
matologia autohtonă, cât şi în cea inter-
naţională. Meritele lor sunt o recunoaşte-
re a efortului depus de întreaga echipă a 
Universităţii în formarea lor ca specialişti. 

Facultatea de Stomatologie a fost în-
scrisă în reţeaua europeană a facultăţilor 
de stomatologie, fiind evaluată în cadrul 
Programului DentEd de Comisia de Învă-
ţământ Medical Stomatologic din cadrul 
Directoratului pentru Educaţie şi Cultură 
al Uniunii Europene. În 2008 facultatea 
a fost acreditată şi de Comisia speciali-
zată de evaluare academică şi acreditare 
a instituţiilor de învăţământ superior din  
Republica Moldova. 

Actualmente, la Facultatea de Sto-
matologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” 
îşi fac studiile 956 de studenţi, dintre ca-
re 417 sunt din România, Ucraina, Rusia,  
Israel, Bulgaria, Portugalia ş.a. Pentru îm-
bunătăţirea procesului de instruire şi a 
celui de cercetare, a activităţilor metodi-
ce şi curative, facultatea colaborează cu 
instituţii de profil din SUA, Franţa, Cehia,  
Rusia, Ucraina, România, Belarus, Siria 
ş.a. Viitorii stomatologi sunt instruiţi în 
conformitate cu cerinţele internaţionale, 
în limbile română, rusă şi engleză. Stu-
denţii au posibilitatea de a-şi dezvolta 
abilităţile practice în cadrul Clinicii Stoma-
tologice Universitare şi a Centrului Stoma-
tologic Universitar, ambele fiind dotate cu 
echipament şi utilaj modern.

Membrii facultăţii participă, cu 
rapoarte ştiinţifice, la diverse foru-
muri republicane şi internaţionale din  
România, Rusia, Bulgaria, Germania, Franţa,  
Olanda, SUA etc.

În 2011 la Facultatea de Stomatologie 
a fost iniţiat un proces de reorganizare 
curriculară prin revizuirea programelor de 
studii şi racordarea acestora la standarde-
le mondiale ale învăţământului superior 
medical, precum şi la cerinţele procesu-
lui de la Bologna. Un succes considera-
bil îl constituie implementarea celor mai 
moderne programe de studii, după mo-
delul universităţilor europene. Astfel, pe 

tologie contribuie substanţial şi relaţiile 
de colaborare menţinute şi dezvoltate pe 
parcursul anilor cu instituţii de profil din 
mai multe ţări. Un exemplu este şi Facul-
tatea de Medicină Dentară a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, 

vastă prin intermediul mobilităţilor acade-
mice a profesorilor, studenţilor şi rezidenţi-
lor în diferite şcoli dentare din SUA.

Facultatea de Stomatologie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” pune un accent 
deosebit pe modernizarea clinicilor de 
profil şi dotarea corespunzătoare a aces-
tora conform exigenţelor internaţionale, 
pe instruirea continuă a cadrelor profe-
soral-didactice, precum şi pe fortificarea 
relaţiilor de colaborare. În prezent, echipa 
facultăţii depune eforturi pentru obţine-
rea acreditării din partea Consiliului Aso-
ciaţiei Dentare din California, SUA. 

Viitorii stomatologi participă şi în di-
verse activităţi extracurriculare: competi-
ţii sportive, manifestări culturale, concur-
suri ş.a. În ultimii ani, echipele Facultăţii 
de Stomatologie obţin locuri premiante 
în cadrul concursului TVC, demonstrând 
că au umor şi pot să facă glume de cali-
tate. De asemenea, tinerii organizează di-
ferite acţiuni de voluntariat, un exemplu 
în acest sens fiind consultaţiile gratuite 

oferite populaţiei de Ziua Mondială a Să-
nătăţii Orale şi distribuirea de materiale 
informative privind igiena orală. 

Facultatea de Stomatologie şi-a con-
firmat prestigiul în timp, prin specialiştii 
pe care i-a format şi continuă să se dezvol-
te pentru a creşte calitatea studiilor şi per-
formanţa actului medical stomatologic. 

Vino să-ţi construieşti cariera 
alături de noi! 

România, împreună cu care a fost organi-
zat primul Congres Iaşi-Chişinău cu par-
ticiparea profesorilor, studenţilor şi rezi-
denţilor 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 Aso-
ciaţia Studenţilor Stomatologi din Repu-
blica Moldova şi Societatea Studenţilor 
Stomatologi din Iaşi, mediciniştii noştri 
participă, împreună cu profesorii, cu lu-
crări la Congresul Internaţional al Tineri-
lor Medici, Studenţi şi Rezidenţi „Stomis”, 
alături de tineri din România, Ucraina,  
Ungaria, Cehia, Slovenia, Macedonia.

O colaborare la fel de frumoasă este 
şi cea dintre Facultatea de Stomatologie 
a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Şcoala 
Dentară de la Universitatea din Chapel 
Hill din Statul Carolina de Nord, SUA. 
Acest parteneriat presupune schimburi 
de experienţă privind organizarea de cur-
suri, seminare, videoconferinţe pentru 
studenţi, rezidenţi şi profesori. Cu supor-
tul stomatologilor voluntari din SUA, pe 
parcursul ultimilor 17 ani, au fost acor-
date servicii stomatologice copiilor orfani 
şi persoanelor din familii nevoiaşe din  
Republica Moldova. În ultimii ani, Faculta-
tea de Stomatologie a obţinut o experienţă 

parcurs, curriculum-ul universitar a fost 
modificat şi diversificat prin introduce-
rea unor noi disciplini de specialitate. De 
asemenea, odată cu aplicarea sistemului 
de credite transferabile, au fost lansate 
noi oportunităţi de mobilitate academică 
interuniversitară pentru studenţi şi cadre 
didactice.

La dezvoltarea Facultăţii de Stoma-
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Facultatea de Farmacie

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

Specialitate Durata studiilor Calificare Credite

Farmacie 5 ani Farmacist 300

Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
defineşte farmacistul ca fiind ,,principa-
lul specialist în domeniul medicamentu-
lui”, el fiind cel care depune eforturile ne-
cesare ca să vină în ajutorul omului, să-i 
diminueze durerile şi să-i asigure o stare 
bună a sănătăţii.

Nu există niciun domeniu al medici-
nei care s-ar putea lipsi de medicamente. 
Ce este un medicament? Din ce este com-
pus? Cum acţionează? Cum se prepară şi 
cum se distribuie acesta? Răspunsurile la 
aceste şi multe alte întrebări le vei obţi-
ne alegând  profesia de farmacist.

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

Deoarece toate problemele legate 
de obţinerea, prelucrarea, prepararea, 
păstrarea, eliberarea şi controlul medica-
mentelor constituie obiectul de studiu al 

farmaciei, rolul de bază în aceste activităţi 
i s-a atribuit farmacistului – specialist cu 
responsabilităţi majore în actul terapeu-
tic, care nu poate fi considerat un comer-
ciant.

Farmacistul este singurul care deţine 
controlul asupra medicamentului, pentru 
că printre multiplele atribuţii şi responsa-
bilităţi 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), învăţă-
mântul farmaceutic desfăşurat la USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este ajustat la exi-
genţele europene.

Facultatea de Farmacie a fost înfiin-
ţată în anul 1964, iar zecile de promoţii 
de specialişti lansate de-a lungul timpului 
vin să confirme calitatea studiilor efectu-
ate aici. Absolvenţii activează în diferite 
direcţii ale sistemului farmaceutic din 
ţara noastră – în farmacii comunitare şi 
farmacii ale instituţiilor medicale, labo-
ratoare de microproducere, companii de 

distribuţie, laboratoare de control al ca-
lităţii şi standardizare a medicamentelor, 
în firme farmaceutice străine ş.a. O altă 
parte dintre farmaciştii formaţi la Univer-
sitatea 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 
o bază tehnico-materială modernă, care 
asigură instruirea farmaciştilor în con-
formitate cu standardele internaţionale. 
Procesul de instruire este asigurat de ca-
dre profesoral-didactice şi ştiinţifice bine 

pregătite (doctori şi doctori habilitaţi în 
farmacie, chimie, biologie, ştiinţe medica-
le), care se dedică cu abnegaţie formării 
specialiştilor - efectuând, în acelaşi timp, 
cercetări ştiinţifice în domeniul medica-
mentului şi activităţii farmaceutice.

Graţie deschiderii către tot ce este 
nou, Facultatea de Farmacie tinde să 
menţină şi să dezvolte relaţii de colabora-
re cu instituţii 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 
producătoare de medicamente, instituţii 

de cercetări ştiinţifice din SUA, Germa-
nia, Polonia, Bulgaria, Israel, Franţa, Un-
garia, Slovacia, Austria, România, Rusia,  
Ucraina ş.a. Din anul 2003, studenţii fa-
cultăţii participă în programul de mobili-
tate academică „Interfarma”, iar din 2006 
efectuează un schimb de stagii practice în 
Poznan, Polonia. Începând cu anul 2015, 
în cadrul facultăţii noastre îşi petrec sta-
giul de vară studenţi de la Universitatea 
Chapel Hill din statul Carolina de Nord, 
SUA şi din Kazahstan.

La Centrul Farmaceutic Universitar 
„Vasile Procopişin” studenţii se familiari-
zează cu etapele de producere şi de co-
mercializare a medicamentelor. Aceştia 
participă nemijlocit şi în procesele de 
preparare şi de control al calităţii medi-
camentelor. Totodată, viitorii farmacişti 
îşi dezvoltă abilităţile de comunicare cu 
pacienţii care procură produsele farmace-
utice. În plus, Facultatea de Farmacie dis-
pune de un Centru Ştiinţific de Cultivare 
a Plantelor Medicinale, unde cresc peste 
200 de specii de plante, iar studenţii îşi 
desfăşoară aici stagiile practice de vară.

Perioada de instruire a farmacişti-

lor este de 5 ani, iar planul de studii este 
adaptat conform cerinţelor internaţiona-
le, în vederea echivalării diplomei de far-
macist în spaţiul european.

Pentru a deveni specialist de perfor-
manţă, cu un vast orizont de cunoştinţe, 
pe parcursul anilor de studii, tinerii ur-
mează un şir de discipline socio-umanis-
tice (limbi moderne, psihologia, filosofia 
ş.a.) şi medico-biologice (biologia mo-
leculară, anatomia şi fiziologia omului, 
microbiologia, fiziopatologia, biochimia 
ş.a.). Dintre disciplinele fundamentale se 
studiază biofizica, chimia anorganică, or-
ganică, analitică, fizică şi coloidală, meto-
dele fizico-chimice de analiză. O atenţie 
deosebită se acordă disciplinelor farma-
ceutice, cum ar fi farmacognozia, tehno-
logia medicamentelor, limba latină şi ba-
zele terminologiei farmaceutice, chimia 
farmaceutică şi controlul calităţii medica-

mentelor, farmacologia şi farmacoterapia, 
bazele activităţii farmaceutice şi manage-
mentul farmaceutic, biofarmacia şi anali-
za biofarmaceutică. Pe lângă disciplinele 
obligatorii, în planul de studii sunt incluse 
şi disciplini opţionale.

Aşadar, studiind disciplinele men-
ţionate şi efectuând stagiile de practică 
didactică, dar şi practica de licenţă cu 
durata de şase luni în mai multe unităţi 
farmaceutice, viitorul specialist poate ac-
tiva în diverse structuri farmaceutice, care 
îndeplinesc funcţia de asigurare a pacien-
ţilor cu medicamente eficiente şi de bună 
calitate. În acest fel, farmacistul contribu-
ie la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei.

Studenţii facultăţii noastre sunt ac-
tivi şi în viaţa socială prin intermediul 
Asociaţiei Studenţilor Farmacişti (ASF), 

care este parte componentă a Asociaţiei 
Farmaciştilor din Republica Moldova şi 
membră a Asociaţiei Studenţilor Farma-
cişti din România. Recent, ASF a devenit 
membră a Asociaţiei Europene a Studen-
ţilor Farmacişti, astfel fiind extinsă aria de 
colaborare şi de participare a studenţilor 
în diverse proiecte internaţionale şi trans-
frontaliere.

În perioada studenţiei, tinerii frec-
ventează cercurile ştiinţifice organizate 
la catedrele facultăţii, înregistrând succe-
se remarcabile şi în cadrul congreselor şi 
conferinţelor naţionale şi internaţionale, 
de unde  se întorc, tradiţional, cu diplo-
me şi menţiuni. Participarea la diverse 
activităţi extracuriculare şi proiecte de 
mobilitate le oferă  studenţilor mai multe 
şanse de afirmare ca şi specialişti, dar ca 
şi personalităţi.

 Poţi deveni şi tu unul dintre cei care, 
zi de zi, prin sârguinţă şi abnegaţie, acu-
mulează 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 aşteptăm 

la Facultatea de Farmacie!

În acest an, studenţii de la 
Facultatea de Farmacie a USMF  
„Nicolae Testemiţanu” au reuşit să 
uimească prin proiectele lor ştiin-
ţifice la conferinţe internaţionale. 

Valeria Grigoriev este studentă 
în anul III şi, de curând, s-a întors 
acasă, cu locul I, de la Congresul 
Medical Internaţional din Buco-
vina, Ucraina. Lucrarea sa privind 
beneficiile pe care care le aduc să-
nătăţii seminţele germinate a fost 
înalt apreciată de juriu, în special, 
pentru originalitatea temei, argu-
mentarea ştiintifică, dar şi pentru 
utilitatea pe care o prezintă pentru 
viaţa cotidiană. Tânăra a realizat bomboane raw-vegan din fructe uscate, alune şi 
făină din seminţe de grâu germinat, care, pe lângă faptul că sunt sănătoase, sunt 
şi delicioase. 

Sorina Vesiolîi este, la fel, studentă în anul III la Facultatea de Farmacie şi a ob-
ţinut locul II la Congresul Naţional al Studenţilor Farmacişti din România. Lucrarea 
sa Produse vegetale încorporate în remedii cosmetice a reuşit să impresioneze prin 
partea practică. A confecţionat produse care nu există încă pe piaţă şi care au la 
bază doar ingrediente naturale. Pentru început a obţinut 5 tipuri de săpunuri: cu 
spirulină, cu seminţe de viţă de vie şi ulei de cătină, cu fulgi de ovăs, cu zaţ de ca-
fea, cu infuzie de Cyani flores, precum şi un balsam de buze cu ulei de cătină, toate 
având proprietăţi antioxidante.   
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Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) 
a Universităţii de Stat de Medicină şi  
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” repre-
zintă un centru modern de informare şi 
documentare de profil medical şi farma-
ceutic. 

Colecţia bibliotecii constituie circa 
900 de mii de publicaţii: cărţi, reviste, 
teze de doctor, autoreferate, documente 

electronice etc., în diverse limbi: română, 
rusă, engleză, franceză, germană ş.a.

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 de 350 de locuri. 
Utilizatorii BŞM beneficiază de împrumut 
de documente didactice şi stiinţifice la do-
miciliu.

Anual, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
înregistrează peste 430 de mii de vizite, 
peste 580 de mii de împrumuturi de pu-
blicaţii, cca 11 mii de utilizatori, printre 
care: studenţi, rezidenţi, cadre profeso-
ral-didactice, masteranzi, doctoranzi, se-

cundari clinici, medici, asistenţi medicali 
şi alte categorii.

Biblioteca oferă  acces la o diversita-
te de resurse informaţionale electronice: 
baze de date, colecţii de cărţi şi reviste 
electronice, biblioteci virtuale, ghiduri şi 
protocoale clinice, resurse axate pe medi-
cina bazată pe dovezi etc. Pentru a facilita 
accesul utilizatorilor la resursele informa-
ţionale electronice de profil medical şi far-
maceutic, în Bibliotecă funcţionează trei 
centre de informare Infomedica, dotate 
cu peste 100 de computere conectate la 
Internet şi alt echipament tehnic (impri-
mante, scannere, aparate xerox, proiec-
tor).

Totodată, Biblioteca Ştiinţifică Medi-
cală exercită şi funcţia de bibliotecă depo-
zitară 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 specialiştilor din 

domeniile: medicină, farmacie, sănătate 
publică.

În cadrul BŞM funcţionează şi Cen-
trul 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, poli-
ticile şi programele Uniunii Europene. CIE 
pune la dispoziţia celor interesaţi diverse 
publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi 
resurse electronice pe subiecte europene.

Biblioteca deţine o colecţie valoroa-
să de carte rară şi veche, care a aparţinut 
medicului german Richard Koch. Colecţia 

numără 2628 de volume de medicină, bi-
ologie, fiziologie, istorie etc. Dintre aces-
tea, 150 de exemplare sunt cărţi deosebit 
de rare, care datează din sec. XVI-XVIII, 
opere ale adevăratelor somităţi în me-
dicină: Hippocrates, Ibn-Sina, Galenus,  
Paracelsus, Caelius ş.a. Cele 66 de volume 

bliotecile universităţilor de medicină din 
România, Belarus, Lituania, Germania ş.a. 
Totodată, Biblioteca menţine relaţii de 
parteneriat cu 12 biblioteci medicale din 
Statul Carolina de Nord, SUA, beneficiind 
de un suport informaţional şi documentar 
considerabil în domeniul medicinei şi far-
maceuticii. Partenerii americani au donat 

pul căruia este de a îmbunătăţi calitatea 
studiilor superioare în Republica Moldova, 
inclusiv a celor medicale, prin lărgirea şi 
diversificarea accesului la informaţie pen-
tru întreaga comunitate academică.

Implementarea acestui Proiect a con-
tribuit la modernizarea serviciilor şi pro-
duselor bibliotecii, la dezvoltarea unei 

din opera lui Voltaire, editate în timpul 
vieţii autorului dau o o valoare deosebită 
colecţiei.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” colaborează 
şi efectuează schimb de publicaţii cu bi-

circa 23 de mii de cărţi şi reviste medicale 
în limba engleză, contribuind astfel la asi-
gurarea informaţională a proceselor de 
instruire, cercetare şi practică medicală. 
Graţie acestui parteneriat, utilizatorii Bi-
bliotecii Ştiinţifice Medicale beneficiază 
de acces la articole ştiinţifice prin transfe-

rul electronic de documente, realizat prin 
intermediul platformei DOCLINE.

Din anul 2013, Biblioteca Ştiinţifică 
Medicală este lider naţional în cadrul Pro-
iectului Tempus - „Servicii informaţionale 
moderne pentru studii de calitate”, sco-

infrastructuri informaţionale comune, ge-
nerarea partajată a resurselor şi asigurarea 
accesului la acestea în regim on-line. În 
rezultat, biblioteca pune la dispoziţia uti-
lizatorilor săi noi produse informaţionale:
  Catalogul on-line - oferă acces la infor-

maţie privind resursele informaţionale 
din colecţia BŞM (http://libuniv.md/);

  Catalogul partajat a şapte biblioteci 
universitare din Republica Moldova 
- asigură accesul la distanţă la colec-
ţiile acestora. Accesul este asigurat 
prin intermediul platformei PRIMO, 
care reprezintă un instrument de re-
găsire a informaţiei în diverse resurse 
informaţionale, dintr-un singur punct 
de acces, indiferent de format sau lo-
caţie (http://primo.libuniv.md/);

  Repozitoriul Instituţional în domeniul 
ştiinţelor medicale al USMF „Nicolae 
Testemiţanu” - constituie o arhivă 
electronică de publicaţii în vede-
rea acumulării, stocării, conservării 
şi diseminării rezultatelor activităţii 
ştiinţifice. La moment în repozitoriu 
sunt arhivate peste 1500 de articole 
(http://library.usmf.md:8080/jspui/).

Prin activitatea sa complexă, Biblioteca 
Ştiinţifică Medicală asigură, din punct 
de vedere informaţional, procesele de 
instruire, cercetare şi practică medicală, 
astfel contribuind la sporirea calităţii for-
mării şi educaţiei continue a medicilor şi 
farmaciştilor.
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De şapte decenii, studenţii USMF  

„Nicolae Testemiţanu” se fac remarcaţi 
nu doar prin cunoştinţe vaste în domeniul 
medicinei şi farmaciei, dar şi prin calităţile 
lor umane,  organizatorice şi sportive, pe 
care le etalează periodic, participând la 
diferite activităţi extracurriculare. Astfel, 
la Universitatea noastră, pe lângă posibi-
litatea de „a face carte”, tinerii au ocazia 
să trăiască din plin romantismul anilor de 
studenţie.
 Mediciniştii organizează flashmob-

uri de solidaritate şi activităţi de informa-
re prin care promovează modul de viaţă 
sănătos în rândul populaţiei, 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 sexual 
reproductive; Împarte o carte, împarte să-
nătate ş.a. 
 Iniţiativele de cercetare sunt susţi-

nute, pe larg, în rândul tinerilor de la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Aceştia participă 
la diverse congrese, conferinţe, forumuri 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cel 
mai important eveniment în acest context 
este Congresul internaţional al studenţilor 
şi tinerilor medici „MedEspera”, organizat 
de Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor 
în Medicină, unde sunt prezentate cele 
mai noi realizări în domeniul medicinei 

gratuite de limba germană şi a lte facilităţi.
 Un eveniment important în viaţa 

studenţilor de la USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” este şi Gala Studenţilor Laureaţi, care 
are drept scop motivarea studenţilor prin 
premierea celor mai sârguincioşi şi mai 
activi medicinişti. Nominalizările şi clasa-
mentele se fac în baza categoriilor: abili-
tăţi organizatorice, studii, ştiinţă, cultură, 
studenţi internaţionali, sport ş.a.
 Un rol aparte în viaţa de student 

revine activităţilor sportive, mediciniştii 
noştri  înregistrând performanţe la nu-
meroase competiţii sportive, de la care 
s-au întors cu premii şi trofee. Pentru a le 

oferi condiţii optime în acest sens, au fost 
create două complexuri sportive universi-
tare moderne, unde se desfăşoară orele 
de educaţie fizică, dar şi secţiile sportive 
(baschet, volei, fotbal, badminton, sha-
ping, sală de forţă, lupte). 

În baza unor acorduri de colaborare, 
studenţii beneficiază de schimburi de ex-
perienţă cu universităţile de medicină şi 
societăţile studenţeşti de peste hotarele 
ţării. Cel mai cunoscut program în acest 
sens este „TransMed”, proiect care preve-
de participarea la lecţii practice, cursuri şi 
alte activităţi curriculare şi extracurricula-
re, timp de o săptămână, în una dintre cele 
unsprezece universităţi şi facultăţi de me-
dicină din România, membre ale Federaţi-
ei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din 

cele mai importante instituţii medicale 
din republică, unde se regăsesc mai mul-
te baze clinice ale Universităţii, în care se 
desfăşoară atât cursuri teoretice, cât şi 
lecţii practice. 

atât pe teritoriul ţării, cât şi peste hotare. 
 În Campusul studenţesc sunt am-

plasate două săli de lectură şi două cen-
tre de informare Infomedica ale Biblio-
tecii Ştiinţifice Medicale, care activează 
cu program de lucru prelungit (până la 
22:00). Astfel, studenţii se pot pregăti 
pentru ore, având la dispoziţie toate re-
sursele informaţionale necesare.
 Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor 

în Medicină (ASRM) este organizaţia de au-
toguvernare studenţească din cadrul Uni-
versităţii  de Stat de Medicină şi Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” care face posibi-
le toate aceste lucruri frumoase pentru 
medicinişti. Membrii ASRM sunt tineri 
entuziaşti, plini de iniţiativă, care încear-
că să aducă tot ce este inovativ şi util în 
viaţa mediciniştilor. Asociaţia are o struc-
tură bine definită, care include 9 departa-
mente funcţionale: Studii, Relaţii Externe, 

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

unor criterii prestabilite. În plus, tinerii 
din familii social-vulnerabile, beneficiază 
de mai multe facilităţi: abonamente gra-
tuite pentru călătorii cu troleibuzul, cado-
uri de sărbători, excursii la preţuri reduse 

Te invităm să faci parte din marea 
familie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
cu îndemnul de a deveni membru ASRM 
şi de a participa la toate activităţile 
noastre!

şi farmaciei. Participanţii au ocazia să-şi 
dezvolte atât cunoştinţele teoretice, cât 
şi abilităţile practice, să facă schimb de 
experienţă cu tineri cercetători din ţară şi 
de peste hotare. În acest an, în perioada 
12-14 mai, s-a desfăşurat cea de-a VI-a 
ediţie a Congresului, care s-a bucurat de 
un real succes atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional. 
 Studenţii participă activ în viaţa 

universitară. Ei asistă la desfăşurarea exa-
menelor, în calitate de observatori, asigu-
rând transparenţa procesului de evaluare 
la disciplinele clinice şi preclinice. În plus, 
negociază un orar flexibil pentru stagiul 
practic de vară, organizează şi monitori-
zează cercurile ştiinţifice la catedre, cursuri 

România. Programe similare se desfăşoară 
şi cu universităţi de profil din Ucraina, Fe-
deraţia Rusă, Polonia, Franţa, Belgia, SUA. 
 Distracţia este şi ea parte din 

viaţa studenţilor de la USMF „Nicolae  
Testemiţanu”, care este prezentă, în spe-
cial la Balul Bobocilor, Tezaurul Studenţesc, 
Campionatul Intrauniversitar TVC, jocul in-
telectual Ce? Unde? Când?, precum şi la 
festivităţile de Revelion, Ziua Îndrăgostiţi-
lor şi Dragobetele, care au devenit foarte 
populare şi îndrăgite de studenţi.
 USMF „Nicolae Testemiţanu” oferă 

studenţilor, care nu au domiciliul în mun. 
Chişinău, locuri de cazare în Campusul 
studenţesc, amplasat în regiunea Mălina 
Mică. În această zonă sunt concentrate 

mine este un proces transparent, realizat 
prin intermediul Sistemului Informaţio-
nal de Management Universitar, în baza 

Tehnologii Informaţionale şi Mass-me-
dia, Proiecte, Ştiinţe, Social, Trai, Sport,  
Cultură.  

Căminele studenţeşti sunt bine ame-
najate şi dotate cu mobilier funcţional, 
grupuri sanitare, bucătării moderne, ma-
şini de spălat. Repartizarea locurilor în că-
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Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie ,,Nicolae 
Testemiţanu” acordă o aten-
ţie deosebită internaţionali-
zării procesului de instruire 
şi de cercetare, care se re-
alizează prin implementa-
rea standardelor europene, 
devenind astfel o instituţie 
competitivă la nivel mondi-
al. O dovadă în acest sens 
sunt şi cei peste 2100 de stu-
denţi internaţionali din cca 
30 de ţări, care-şi fac studi-
ile anual la USMF ,,Nicolae  
Testemiţanu”.  

Până în prezent, Univer-
sitatea a semnat acorduri de 
colaborare cu 98 de instituţii 
de profil din cca 30 de ţări, 
care asigură mobilitatea aca-
demică a studenţilor şi rezi-
denţilor, oferindu-le posibi-
litatea de a efectua stagii de 
documentare şi specializare, 

de a participa în proiecte co-
mune şi de a studia limbile 
moderne.

Erasmus
Erasmus este o com-

ponentă a Programului 
european SOCRATES, care 
îşi propune să susţină mo-
bilităţile universitare, atât 
pentru studenţi, cât şi pen-
tru cadrele didactice, şi să 
încurajeze cooperarea între 
universităţile din Europa, 
oferind un suport institu-
ţional şi financiar. USMF 

,,Nicolae Testemiţanu” par-
ticipă în acest program din 
anul 2012, iar numărul total 
al studenţilor şi cadrelor di-
dactice, care au beneficiat 
de schimb de experienţă a 
ajuns la 11. Printre cei mai 
importanţi parteneri se nu-
mără Franţa, Portugalia,  

Suedia, Polonia, România, 
Marea Britanie şi alţii.  

Tempus
Tempus este un pro-

gram al Uniunii Europene, 
care sprijină modernizarea 
învăţământului superior în 
vecinătate. Până în prezent, 
Universitatea noastră a câş-
tigat mai multe proiecte în 
cadrul acestui program, care 
au contribuit la moderniza-
rea curriculum-ului pentru 
diferite specialităţi medicale, 
inclusiv Sănătate publică, cre-
area centrelor informaţionale 
dotate cu tehnică de calcul, 
stabilirea parteneriatelor du-
rabile cu universităţi similare 
din Uniunea Europeană.

Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova este 
membră cu drepturi depline 
a mai multor organizaţii naţi-
onale şi internaţionale, prin-
tre care: Agenţia Universita-
ră a Francofoniei, Asociaţia 
Şcolilor Medicale din Europa, 
Asociaţia Internaţională a 
Universităţilor, Asociaţia pen-
tru Educaţie Medicală din  
Europa ş.a.

Graţie parteneriatelor cu 
universităţile din străinătate, 
deschiderii către experienţa 
europeană, instituţia noastră 
a devenit un centru de exce-
lenţă universitară ce răspun-
de cerinţelor şi aşteptărilor 
societăţii. 

Şcoala de Management în 
Sănătate Publică a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie  
,,Nicolae Testemiţanu” anunţă 
admiterea pentru studii postuni-
versitare de masterat în Mana-
gementul sănătăţii publice pentru 
perioada de studii 2016-2018. 

La concurs pot participa cetă-
ţenii Republicii Moldova cu studii 
superioare, inclusiv cei angajaţi în 
funcţii de conducere din sistemul 
sănătăţii. Cererea de înscriere şi do-
sarul se depun personal în perioa-
da 1 iunie-1 iulie 2016, de luni până 
vineri, între orele 10:00-15:00. 

În data de 2 iulie 2016, ora 
10:00, candidaţii vor fi supuşi unui 
mini-test, pentru evaluarea cu-
noaşterii limbilor moderne şi a cal-
culatorului. 

Studiile în cadrul ŞMSP se efec-
tuează în bază de contract, cu o du-
rată de 2 ani.

Şcoala de Management în  
Sănătate Publică a fost fondată 
în anul 2003 de către Ministerul 
Sănătăţii şi USMF ,,Nicolae Teste-
miţanu”, iar în 2005 a fost iniţiat 
programul de masterat, care oferă 
oportunitatea managerilor şi spe-
cialiştilor din sistemul naţional de 
sănătate şi nu numai să-şi dezvolte 
cunoştinţele şi abilităţile practice, 
în vederea creşterii performanţei 
profesionale.  ŞMSP contribuie la 
dezvoltarea domeniului de cerceta-

re în sfera sănătăţii publice, inclusiv 
prin prestarea serviciilor de consul-
tanţă şi asistenţă tehnică diferitor 
instituţii şi structuri naţionale şi in-
ternaţionale.  

1 iunie - start admitere  
la Şcoala de Management 

în Sănătate Publică


