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Editorial

Primăvara aduce în in-
imile oamenilor o flacără de 
bună credinţă, un nou început, 
o nouă speranţă. Căldura 
soarelui de primavară face să 
răsară şi să se înalţe primele 
flori gingaşe şi suave, dăruind 
nobleţe şi frumuseţe.

În contextul acestei 
sărbători minunate, cu o 
deosebită plăcere, adresăm 
celor mai gingaşe şi minunate 
fiinţe – Femeilor – sincere 
şi calde felicitări cu ocazia 
Zilei de 8 Martie. Vă suntem 
recunoscători pentru grija şi 
dragostea necondiţionată pe 

care ne-o oferiţi zi de zi nouă – 
soţilor, fiilor, colegilor.

Însăşi natura V-a înzestrat 
cu o gamă impresionantă de 
calităţi, graţie cărora meritaţi 
să fiţi omagiate şi apreciate ca 
mame, ca fiinţe dragi, ca pri-
etene ce generaţi în sufletul 
bărbaţilor sentimente de ar-
monie şi frumos. 

Cu drag de Mărţişor, 
primiţi primăvara în sufletul 
Dumneavoastră şi fie ca acest 
anotimp să Vă aducă noroc, 
fericire, gingăşie, dragoste şi, 
nu în ultimul rând, caldură 
sufletească de la cei dra-
gi.  Lăsaţi primăvara să Vă 
încălzească şi să Vă umple de 
bucurie, iubire, zâmbete şi îm-
pliniri. 

Fiică, soră, soaţă, mamă,
Nepoţică în năframă,
Pe toate femei vă cheamă...
Dar mereu e o-ntrebare,
Cine totuşi sunteţi oare?
Sunteţi soarele fierbinte,
Sunteţi luna rece-n cer,
Sunteţi dulcele cuvinte,
Sunteţi caldul după ger,
Sunteţi roua dimineţii,
Sunteţi pâinea din cuptor,
Sunteţi faptele măreţe,
Sunteţi dorul zburător,
Sunteţi floarea fermecată
Sau mirosul de parfum...
Domnul dragostea v-a dat-o,
Să nu faceţi din noi scrum...
De e pace sau războaie,
De vi-i limba pe ocară,
Inima iar ni se moaie,
De a voastră primăvară.
Primăvară-n ochi tăciune,
Ochi verzui, albaştri, gri,
Ochi ce-s daţi pentru minune,
Pe bărbaţi de-a nebuni...
... Sunteţi cerul plin cu stele

Sunteţi salbe de mărgele...
Chiar fiind a vieţii floare,
Rămâneţi o ghicitoare:
Totuşi cine sunteţi oare?...
... Noi vă ştim a vieţii Soare,
Fără voi Planeta moare.
   

Versuri 
de profesorul 

Valeriu Burlacu              

Un  gând bun de Mărţişor Enigmã...

Stefan Lindgren, președinte al Fede-
raţiei Mondiale pentru Educaţie Medicală 
și David Gordon, președinte al Asociaţiei 
Școlilor Medicale din Europa, s-au aflat în 
vizită la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Eveni-
mentul a avut loc în perioada 9-12 ianua-
rie curent.

Experţii europeni au susţinut o lecţie 
publică pentru comunitatea academică,  în 
cadrul căreia au vorbit despre reglemen-
tările și politicile internaţionale în dome-
niul învăţământului medical, rolul global al 
medicului în viitor și dezvoltarea Directivei 
Mondiale pentru școlile medicale.

În acele zile, la Universitate era în pli-
nă desfășurare sesiunea de iarnă, fapt ce 
le-a permis experţilor europeni să asiste 
și să monitorizeze procesul de evaluare 
a cunoștinţelor mediciniștilor. Aceștia au 
remarcat operativitatea, transparenţa și 

obiectivitatea evaluării studenţilor, dato-
rită implementării tehnologiilor moderne. 

Stefan Lindgren și David Gordon au 
avut întrevederi cu administraţia USMF 
”Nicolae Testemiţanu”, reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei și Ministerului Să-
nătăţii, au vizitat Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) 
și Clinica Stomatologică a Universităţii. 
Oaspeţii au rămas impresionaţi de CUSIM 
și au apreciat performanţele Universităţii 
în implementarea noilor metode și tehno-
logii educaţionale în formarea medicilor, 
care vor asigura calitatea învăţământului și 
îmbunătăţirea asistenţei medicale prestate 
populaţiei. 

Experţii din occident au dat o apreciere 
înaltă Universităţii și au venit cu unele re-
comandări privind reformarea învăţămân-
tului medical. Profesorul Gordon a spus că 
a rămas impresionat de evoluţia Universi-
tăţii în ultimii 4 ani, remarcând performan-

ţe  în domeniul modernizării procesului 
de învăţământ, informatizării și cooperării 
internaţionale. ”Un moment important 
pe care l-am observat la Dumneavoastră  
este devotamentul, dorinţa și deschiderea 
Universităţii spre dezvoltare. Universitatea 
are o conducere foarte bună, cu viziuni 
clare de reformare a învăţământului medi-
cal din Republica Moldova, se dezvoltă cu 
pași rapizi, ceea ce înseamnă că aveţi toate 
șansele să ocupaţi un loc destoinic în lista 
celor mai prestigioase instituţii europene”, 
a spus președintele AȘME. 

Stefan Lindgren a accentuat faptul că 
inaugurarea Centrului Universitar de Simu-
lare în Instruirea Medicală, menţinerea și 
consolidarea Facultăţii de Educaţie Conti-
nuă în Medicină și Farmacie este o mare 
realizare a Universităţii. ”Am vizitat multe 
universităţi, dar sunt sigur că Universitatea 
de Medicină din Moldova dispune de tot 
pentru a fi recunoscută la nivel internaţio-
nal în domeniul învăţământului medical”, a 
adăugat președintele FMEM. 

Ion Ababii a menţionat că vizita și eva-
luarea procesului de învăţământ de către 
experţii străini este foarte importantă pen-
tru Universitate, deoarece autoevaluarea 
este un proces continuu. “Avem mult de 
muncit, dar suntem optimiști că absolvenţii 
noștri vor fi recunoscuţi nu numai în ţările 
Uniunii Europene dar și în toată lumea”, a 
spus rectorul. 

Biroul Senatului USMF “Nicolae Teste-
miţanu” a decernat domnilor David Gor-
don și Stefan Lindgren - titlul de Profesor 
asociat al USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 

USMF ”Nicolae Testemiţanu” este mem-
bră a Asociaţiei Școlilor Medicale din Europa 
din anul 2011 și în 2013 a aderat la Asociaţia 
pentru Educaţie Medicală din Europa, or-
ganizaţia regională europeană a Federaţiei 
Mondiale de Educaţie Medicală. 

 USMF ”Nicolae Testemiţanu”  poate ajunge  
printre cele mai  prestigioase instituţii europene 

Experţi europeni: 
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Alma Mater 

Agenda 
evenimentelor

20 martie 2014

”Medicamentul - de la idee 
la farmacie”: Conferinţa 
ştiinţifico-practică dedicată 
profesorului Boris Parii la 
cea de-a 70-a aniversare

Sala Senatului, 9:00–17:00 

28 martie 2014

 Conferinţa Internaţională 
în Otorinolaringologie 

Sala Senatului, 9:00–17:00 

11 aprilie 2014

 Societatea Ginecologilor: 
”Impactul hormonal: de la 
adolescenţă la menopauză” 

Sala Senatului,  
12:30-14:30

15-17 mai 2014

Congresul Internaţional 
al Studenţilor şi Tinerilor 
Medici Cercetători 
„MedEspera-2014”,  
ediţia a V-a. 

Pentru mai multe 
detalii accesaţi rubrica 
Evenimente de pe 
 www.usmf.md. 

Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemiţanu” a 
fost vizitată, în 7 februarie, 
de Maia Sandu, ministru 
al educaţiei, Loretta Han-
drabura, viceministră a 
educaţiei, și Doina Usaci, 
consultant, Direcţia învăţă-
mânt superior și dezvoltare 
a știinţei din cadrul aceluiași 
minister.

Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medi-
cală a fost prima destinaţie 

a oficialilor, unde au fost in-
vitaţi să asiste la orele prac-
tice, aflate în curs de desfă-
șurare.  La acel moment, în 
Departamentul de Anestezi-
ologie și Terapie Intensivă, 
studenţii anului VI, potrivit 
programului de studiu, ur-
mau un scenariu, în care tre-
buiau să acţioneze în așa fel, 
încât să salveze ”pacientul”. 
La Departamentul de paci-

enţi standardizaţi se desfă-
șura cursul pentru studenţii 
anului III, unde își dezvoltau 
abilităţile de comunicare și 
învăţau să stabilească dia-
gnosticul corect.   

În mesajul lăsat în Car-
tea Oaspeţilor CUSIM, Maia 
Sandu a menţionat: ”Sunt im-
presionată de condiţiile crea-
te în acest centru și calitatea 
resurselor umane. Felicitări! 
Sperăm să reușim să asigurăm 
aceleași condiţii de instruire în 
toate instituţiile din ţară”.  

Reprezentanţii Minis-
terului Educaţiei au vizitat 
și Clinica Universitară de 
Asistenţă Medicală Primară 
și Clinica Stomatologică nr. 
2. Aici le-au fost prezentate 
condiţiile în care sunt instru-
iţi stomatologii și ce fel de si-
mulatoare utilizează pentru 
a învăţa terapia și propedeu-
tica stomatologică.  

A urmat o întâlnire cu 

studenţii, la care au 
discutat despre pro-
blemele acestora, 
politicile Ministeru-
lui și cele mai recen-
te reforme realizate. 
Înainte de toate, rec-
torul USMF “Nicolae 
Testemiţanu” Ion 
Ababii a mulţumit 
oaspeţilor pentru vi-
zită și a făcut o scurtă prezen-
tare a Universităţii, referindu-
se la condiţiile de studiu și de 
trai ale studenţilor.

Ministrul educaţiei a 
vorbit despre autonomia 
universitară, care oferă uni-
versităţilor posibilitatea de 
a-și stabili perioada și con-
diţiile de admitere. În acest 
context, un subiect mai sen-
sibil pentru studenţi a fost 
faptul că anual va fi organi-
zat concursul pentru locurile 
bugetare. Astfel, unii dintre 
ei s-au arătat preocupaţi de 
faptul că, din diferite moti-
ve, studenţii buni ar putea 
pierde locul la buget și acest 
fapt ar determina creșterea 
corupţiei.

Oficialii Ministerului Edu-
caţiei au asigurat că va exista 
loc pentru excepţii, iar fiecare 
caz va fi analizat de o comisie 
internă, în mod individual. 
”Aceasta depinde de dum-
neavoastră, pentru că sunteţi 
în aceste echipe și vedeţi cine 
vine la ore – cine nu vine, cine 
învaţă – cine nu învaţă.  Noi, 

cei de la minister, n-o să reu-
șim să eliminăm complet fra-
uda, dacă voi n-o să luaţi ati-
tudine. Asta înseamnă să nu 
propuneţi și nici să acceptaţi. 
Atunci când încerci în echipă 
să lupţi cu fenomenul – reu-
șești”, a răspuns ministrul.

Cât despre faptul că vor 
fi nevoiţi, după absolvire, 
să meargă în sate, pentru a 
activa o anumită perioadă, 
studenţii au criticat condiţiile 
de muncă din aceste regiuni, 
care sunt diferite de cele din 
orașe.  

Reprezentanţii Ministe-
rului au fost de acord cu fap-
tul că este necesară amelio-
rarea condiţiillor elementare 
de lucru și de trai, însă aces-
tea nu vor putea fi niciodată 
egale cu cele din orașele mai 
mari, pentru că nici nu este 
nevoie, accentul fiind pus pe 
urbanizare.      

Viceministra Loretta  
Handrabura a apreciat acti-
vismul mediciniștilor și a încu-
rajat participarea acestora în 
viaţa Asociaţiei Studenţilor și 
Rezidenţilor în Medicină.  

Condiţiile de instruire la USMF “Nicolae Testemiţanu” -  
exemplu de urmat

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie a fost vi-
zitată, la 23 ianuarie curent, de expertul Comisiei Europene 
– Frans van Andel, MPH, PhD, care a venit cu scopul de a 
evalua utilizarea resurselor financiare pentru construirea și 
dotarea cu echipamente a Centrului Universitar de Simula-
re în Instruirea Medicală (CUSIM).   

Pentru a-și îndeplini misiunea, expertul european a avut 
o întrevedere cu reprezentanţii Universităţii, la care au par-
ticipat și Lucreţia Ciurea, șef secţie Coordonarea asistenţei 
externe din cadrul Cancelariei de Stat, și Alexandru Holosten-
co, director adjunct, Direcţia Management personal medical, 
Ministerul Sănătăţii.

”Uniunea Europeană dorește să mai facă o contribuţie 
de 6 milioane de euro pentru Ministerul Sănătăţii, care va fi 
acordată doar dacă banii oferiţi pentru proiectele implemen-
tate anterior au fost utilizaţi corespunzător”, a precizat Frans 
van Andel. Expertul a menţionat că va studia cum au fost im-
plementate două proiecte: aprovizionarea cu echipament a 
centrelor de sănătate publică și a CUSIM.

În ceea ce privește Centrul Universitar de Simulare în 
Instruirea Medicală, discuţiile au vizat patru aspecte: elabo-
rarea și aprobarea Statutului CUSIM, organizarea licitaţiilor 
pentru echipament, instalarea echipamentului și instruirea 
personalului, elaborarea curriculumului pentru studenţi.    

Potrivit lui Ion Ababii, rector al USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 

dacă am ţine cont de tendinţele internaţionale, echipamentul ar 
trebui renovat încontinuu. Totuși, ceea ce s-a planificat în dome-
niul dotării tehnice a fost procurat și instalat. Un aspect impor-
tant îl constituie instruirea personalului care activează la CUSIM. 
”S-au format grupuri de lucru, pentru efectuarea schimbului de 
experienţă în mai multe ţări: Germania, Norvegia, Franţa, Israel 
ș.a.”, a adăugat rectorul.

În contextul discuţiei despre capacităţile Centrului, An-
drei Romancenco, director CUSIM, a menţionat: ”Am luat în 
calcul ca aproximativ 5 000 de persoane să treacă cursurile la 
CUSIM. Am instruit deja peste 600 de studenţi din anul III, în 
mai puţin de 6 luni”.

Vorbind despre studiile de fezabilitate realizate și con-
sultaţiile experţilor străini, Rodica Gramma, director, Depar-
tamentul Relaţii Externe și Integrare Europeană, a specificat 
că ”Ne-am asigurat cu asistenţă externă la toate etapele de 
dezvoltare”.

Expertul a vizitat Centrul Universitar de Simulare și a 
analizat mai multe documente și recomandări înaintate an-
terior de specialiști,  pentru a putea elabora un raport pe 
baza acestora.

Totuși, concluzia preliminară a fost scurtă: ”Bine lucrat! 
Le voi spune celor din Uniunea Europeană că cerinţele înain-
tate au fost respectate”. 

Evaluarea europeană privind crearea CUSIM: 

”Cerinţele înaintate au fost respectate" 
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La doar şaptezeci 
de primăveri

Lauri merituoşi

ExISTă OAMENI pentru care viaţa e 
o dedicare... Și dacă unii și-o dedică în 
totalitate scopurilor și aspiraţiilor perso-
nale, alţii – umanităţii... Puţini sunt cei 
din urmă, care, în pofida tuturor dificul-
tăţilor, pe care le întâmpină pe parcursul 
vieţii, rămân fideli propriului ideal – de 
a-i ajuta pe alţii...  Printre cei puţini, care 
au reușit să se consacre în totalitate 
Alma Mater și ocrotirii sănătăţii – este 
rectorul Ion Ababii, ale cărui merite sunt 
greu de măsurat în cuvinte...  

Şepte zeci de Primaveri,
Au trecut şi parcă ieri,
Ai pornit drumul în viaţă,
Viaţa-n zbucium dar măreaţă,

Mult stimat, domn Profesor,
Al Moldovei brav fecior,
Lumea spune cum şi-a spus,
Ca rector, ca tine nu-s.

Pedagog de performanţă, 
Om cu ţara-n ambianţă.
Eşti al medicinei steag,-
Spun studenţii cu mult drag.
De la mamă-ai moştenit 
Să faci bine ce-ai pornit.

Mic copil, apoi elev,
Ai simţit al vieţii nerv,
Ieri student, medic la sat,
Astăzi Om mare de stat,
Că prin muncă-ai avansat.

Şi aşa an după an:
Profesor, Academicean,
Ieri ministru, rector azi,
Creşti păduri de medici brazi.

Laşi în urmă doar lumină,
Curăţită de neghină.
Eşti om plin de omenie,
Om ce-aduce bucurie.

La studenţi şi profesori,
Pentru merite dai flori.
Om de mare-nţelepciune,
Şi aduni doar lucruri bune.

Viaţa e o dedicare

Şapte ani îi ai de acasă,
Eşti ca pâinea de pe masă,
Eşti Maestre renumit,
Rector demn şi iscusit,
Soţ, tătic, bunel iubit.

Ai lăsat amprenta-n viaţă
Monument – Stela măreaţă,
Pentru sport o super sală,
Rezid-Centru-n capitală,
Care-n veci slăvi-va Anul,-
Pe nume Testimiţanu...

„Sa-ţi dea domnul sănătate,
Cer senin, prosperitate,
Ani activi de viaţă-un car,
Viaţa fără de amar”.

Ştiu de lucru mult îţi pasă
Rectorie-ai prima casă...
...Azi ridici primul pahar,
Cu-al Moldovei bun nectar,
Pentru mama-n cer plecată,
Ea pe drumul drept te-ndreaptă,
Şi-l serveşti cu mulţumire,
Pentru-a ei sfântă iubire.

Ea cu dor te-a petrecut,
Prin al vieţii Institut,
Şi ţi-a pus în mână cartea,
Înspre Universitate...

...S-ai putere şi să poţi,
Ca să creşti şi strănepoţi,
Eşti! Ai fost! Rămâi Stimat,
La mulţi Ani! Vivat! Vivat!

Valeriu Burlacu

"Rectorul, profesorul, academicianul Ion 
Ababii întreaga sa viaţă şi activitate şi-o consacră 
fără preget slujirii cu devotament şi dăruire Alma 
Mater, medicinei şi, nu în ultimă instanţă, ocrotirii 
sănătăţii poporului ţării în care trăieşte, munceşte, 
cercetează, instruieşte, im ple mentează. Prin ceea 
ce realizează, prin crezul său civic bine definit 
a demonstrat cu lux de argumente că este un 
adevărat patriot al neamului şi urmaş con secvent 
al reformelor în sistemul de sănătate, iniţiate de 
marii noştri înaintaşi în domeniu, este un Om ghi-
dat în toate şi în tot de LEGEA DEMNITăŢII" 

Prorectorii:
Olga Cerneţchi, Gheorghe Rojnoveanu,

Mihail  Gavriliuc, Oleg Lozan, Emil Ceban;
Secretarul ştiinţific al Senatului: 

Didina Nistreanu 

“Zgârcit la vorbă, dar bogat în fapte, de-o 
modestie și cumsecădenie rară, cu o capacitate 
de muncă enormă, rectorul Ion Ababii s-a impus 
din start prin disciplină și mobilizare personală și 
a celor din subordinea sa, demonstrând totodată 
o grijă și o atenţie sporită faţă de personalul 
universităţii și de preocupările lor”.

Gheorghe Ghidirim, 
şef catedră Chirurgie nr. 1 

„Nicolae Anestiadi” 

“Cred, că, colegul meu a avut marele noroc 
hărăzit de la Dumnezeu, să fie înzestrat cu ase-
menea calităţi, precum cele de a aduna oameni 
buni alături și de a-i înţelege, de a-i ajuta, iubi 
şi a se consacra lor. Aş vrea să-i adresez, în mod 
special, cele mai alese cuvinte de recunoștinţă, 
de admiraţie, de înaltă apreciere pentru curajul 
de a trăi pentru alţii, de a pune mai presus de 
propria sănătate, sănătatea oamenilor, dar și 
pentru riscul de a-și asuma menţinerea flăcării 
vii a vieţii semenilor săi”. 

Eva Gudumac,
şef catedră Chirurgie, ortopedie

şi anesteziologie pediatrică

“Este de remarcat faptul că, în toate aceste pos-
turi, medicul-chirurg, profesorul, academicianul Ion 
Ababii îşi consacră toată energia şi cunoştinţele întru 
prosperarea Alma Mater, medicinei practice, ştiinţei 
medicale și sănătăţii poporului Republicii Moldova.

Stimate Domnule Academician Ion Ababii! Vă 
felicităm din suflet cu prilejul frumoasei aniversări a 
celor 70 de ani pe care i-aţi trăit cu de toate ale vieţii 
întru călăuzirea urmaşilor care păşesc cu siguranţă, 
îndrumaţi cu har, pe făgaşul medicinei, care e o cale 
dificilă, dar nobilă, e o cale a speranţelor de viitor. 
Dorim ca acest an de bilanţ să vă aducă pace în su-
flet, multă forţă de muncă şi noi realizări creatoare”.

Vladimir Hotineanu,
   şef catedră Chirurgie nr. 2

 
“Are Ion Ababii o carieră spectaculoasă pe care 
merită s-o cunoşti pentru a-l înţelege în esenţă. 
Rămâne să-i fim recunoscători acestui spirit al 
universităţii de medicină basarabene pentru 
străduinţă, colegialitate și omenie”.

Viorel Prisacari,
ex-prorector pentru activitate ştiinţifică

“Conștiinţa culturală de tip enciclopedic de 
care dispuneţi, mobilitatea spirituală de care daţi 
dovadă, capacitatea intelectuală valoroasă pe care 
o posedaţi dau sens vieţii dumneavoastră şi vă fac 
deosebit. Or aceasta e atât de important!

Mulţumesc pentru experienţa de neasemuit, 
pentru cărţile vieţii… Mulţi ani şi sănătate vă doresc”.

Ion Țâbârnă,
şef catedră Medicină internă nr. 3 

“La această vârstă generoasă, în această pagină 
de aur din cartea vieţii Domniei Sale, vin în dar cu 
urări de sănătate, bucurie şi realizări în nobila ac-
tivitate a domnului rector Ion Ababii şi cu doleanţe 
de  inspiraţie continuă pentru prosperarea medici-
nei şi farmaciei”. 

Teodor N. Țîrdea, 
doctor habilitat în filosofie,

profesor universitar, academician al AȘM

Aprecieri

De-a lungul timpului, a demonstrat 
că este ”Omul potrivit la locul potrivit” 
ca medic, profesor, rector, ministru… Fi-
ecare dintre funcţiile deţinute a fost un 
motiv în plus pentru a demonstra că sar-
cinile trebuie îndeplinite conștiincios și 
cu demnitate, reușind mereu să realizeze 
mai mult decât ar fi suficient.  

Graţie capacităţii extraordinare de 
muncă, spiritului întreprinzător, integri-
tăţii morale, înaltului profesionalism, 
respectului și corectitudinii faţă de oa-
meni, a reușit să atingă cele mai înalte 
culmi.

Domnia Sa a contribuit substanţi-
al la dezvoltarea știinţei medicale. Este 
fondatorul Școlii știinţifice de otorinola-
ringologie pediatrică și a Laboratorului 
de cercetări știinţifice în acest domeniu. 
Preocuparea constantă pentru activita-
tea știinţifică a profesorului Ion Ababii 
s-a materializat în peste 500 de lucrări 
știinţifice și didactice, dintre care 8 mo-
nografii, 4 manuale și 35 de invenţii.

Meritele acad. Ion Ababii sunt re-
cunoscute atât pe plan naţional, cât și 
internaţional, iar drept dovadă servesc 
titlurile de care s-a învrednicit - membru 
de onoare al Academiei Medicale din 
Polonia, Academiei ORL a Flotei Militare 

Maritime din Rusia, Societăţii Rinologilor 
din Rusia, Academiei de Știinţe din Finlan-
da, Academiei ORL din SUA, președinte al 
Asociaţiei Știinţifico-Practice a Otorinola-
ringologilor din Republica Moldova ș.a.

Viziunea clară și vastă privind dezvol-
tarea USMF ”Nicolae Testemiţanu”, voinţa 
fermă și curajul de a implementa noi re-
forme în învăţământ, au asigurat Universi-
tatea cu parteneriate externe și colaborări 
durabile cu instituţii de profil medical din 
întreaga lume. În acest context, sub îndru-
marea rectorului Ion Ababii a fost dezvoltat 
patrimoniul universitar: Clinica Universita-
ră de Asistenţă Medicală Primară, Centrul 
de Medicină Tradiţională Chineză, Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Me-
dicală, clinicile stomatologice, Centrul ști-
inţific de cultivare a plantelor medicinale 
etc. De admirat este și responsabilitatea 
socială pe care rectorul și-a asumat-o în 
asigurarea angajaţilor instituţiei cu salarii 
decente și spaţiu locativ.

 Este promotorul mobilităţii acade-
mice și al schimbului de experienţă inte-
runiversitară, fapt ce asigură o bună pre-
gătire a cadrelor profesoral-didactice, a 
studenţilor și rezidenţilor, cât și o dezvol-
tare a programelor de studii universitare 
și postuniversitare. Ion Ababii a contribuit 

la implementarea  standardelor inter-
naţionale în domeniul învăţământului 
medical și ajustarea curriculum-ului la 
cerinţele UE. Activitatea prodigioasă, pe 
care o desfășoară, demonstrează că este 
un Om al faptelor și al cuvântului, un bun 
mentor, un formator de idei și un eficient 
reformator. 

Stimate Domnule Rector, întreaga 
comunitate universitară are onoarea și 
deosebita plăcere de a Vă adresa cele 
mai sincere felicitări și urări de bine cu 
prilejul frumoasei aniversări, exprimând 
aprecierea pentru perseverenţa, ones-
titatea, responsabilitatea, dedicaţia și 
atitudinea pe care o manifestaţi în dez-
voltarea Universităţii și a sistemului de 
sănătate din ţară. Sunteţi, pentru noi 
toţi, un exemplu demn de urmat și vrem 
să vă asigurăm că aveţi în spate o echipă 
puternică, solidară, care vă susţine în tot 
ceea ce faceţi!

Vă dorim din suflet cer senin, pace, 
sănătate, fericire, bunăstare și realizarea 
tuturor proiectelor iniţiate. Să aveţi par-
te de clipe minunate, bucurii și fericire 
alături de cei dragi, și, nu în ultimul rând, 
satisfacţie din munca nobilă pe care o 
desfășuraţi! 
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Cercetare

 Medici chirurgi și specialiști 
din alte domenii ale medicinei 
din întreaga ţară s-au întrunit, 
timp de o săptămână, la Chiși-
nău în cadrul Lecturilor de iarnă 
“Infecţia chirurgicală. Meto-
dologie didactică”.  Forumul, 
ajuns la cea de-a X-a ediţie, a 
fost organizat, între 12 și 14 ia-
nuarie curent, de Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie  
“Nicolae Testemiţanu” în cola-
borare cu Asociaţia Chirurgilor 
“Nicolae Anestiadi”, ultimii fiind 
iniţiatorii acestui eveniment.

Ideea organizării Lecturilor 
de iarnă aparţine academicia-
nului Vladimir Hotineanu, care 
acum 10 ani, fiind prorector 
pentru activitate clinică a USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, a iniţiat 
aceste întruniri profesionale, ce 
s-au dovedit a fi, în timp,  foar-
te utile și necesare, a menţionat 
Gheorghe Ghidirim, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
medicină, academician al AȘM. 
Tema Lecturilor 2014 a fost sta-

bilită cu scopul de a focusa aten-
ţia participanţilor pe complicaţi-
ile purulente, întâlnite frecvent 
în chirurgie, oncologie, urologie, 
ginecologie. “Chirurgii, mai ales 
cei din raioane, trebuie să fie 
înarmaţi cu metode contempo-
rane de diagnostic, tratament și 
prevenire a acestor complicaţii, 
care, într-un final, ar ameliora 
tratamentul chirurgical din toate 
domeniile. În acest sens, Lectu-
rile de iarnă sunt perfect opor-
tune”, a subliniat academicianul.

Vladimir Hotineanu, mem-
bru corespondent AȘM, doctor 
habilitat în medicină, profesor 

universitar al USMF 
“Nicolae Testemiţa-
nu”, a spus că Lectu-
rile de iarnă au adus 
în prim plan istoria, 
tradiţia și perfor-
manţa chirurgiei din 
Republica Moldova.  
Devenită tradiţiona-
lă în formarea pro-
fesională continuă 

a medicilor chirurgi și a altor 
specialităţi complementare, ma-
nifestarea se axează pe cele mai 

importante noutăţi și practici 
clinice în acest domeniu. Este 
un eveniment multidisciplinar, 
cu caracter continuu și promiţă-
tor și în următorii ani.  În acest 
context, Vladimir Hotineanu a 
anunţat tema Lecturilor de iar-
nă, ediţia 2015, care se va axa pe 
subiecte ce ţin de malpraxisul în 
domeniul chirurgiei.  

 Olga Cerneţchi, prorector 

pentru asigurarea calităţii și in-
tegrării în învăţământ, a apreciat 
Lecturile de iarnă  drept o im-

portantă formă de perfecţionare 
multidisciplinară atât pentru me-
dicii practicieni, cadrele didacti-
ce, cât și rezidenţi.  

Opinia publică a chirurgilor 
din Moldova acreditează ideea 
că aceste lecturi au un impact 
major pentru medici și speră la 
o continuitate îndelungă, a spus 
Serghei Ignatenco, conferenţi-
ar la Catedra de chirurgie nr. 1 
“Nicolae Anestiade” a USMF “Ni-
colae Testemiţanu”. Lecturile de 
iarnă sunt și un stagiu de perfec-
ţionare a specialiștilor, deoarece 
la finele acestora, fiecare parti-
cipant va primi un certificat de 
participare, în care va fi indicat 
numărul de ore frecventat, aces-
tea oferind o pondere mai mare 
la atestarea profesională.

La ediţia din acest an a 
Lecturilor de iarnă au partici-
pat reprezentanţii clinicilor de 
urologie, chirurgie, ginecologie, 
oncologie, anesteziologie, șefii 
secţiilor de chirurgie din raioa-
ne, medici din spitale raionale și 
alţii. 

Lecturile de iarnă 2014

Infecţiile chirurgicale - 
practici şi metode moderne de diagnostic, tratament şi prevenire

În data de 14 februarie curent, la 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, a avut 
loc întrunirea metodico-știinţifică Școa-
la de Radiologie și Imagistică Medicală, 
cu tema „Implementarea noilor tehno-
logii în radiologie și imagistică”. 

Școala a fost organizată pentru pri-
ma dată, sub egida Universităţii, Catedra 
de Radiologie și Imagistică, în partene-
riat cu Societatea Medicilor Radiologi și 
Societatea Medicilor Imagiști din Repu-
blica Moldova, cu suportul informaţional 
al TOSHIBA Medical System Europe.

La conferinţă au participat peste 240 
de medici radiologi, imagiști și specialiști 
în ultrasonografie din ţară și de peste 
hotare, inclusiv din Olanda, Ucraina și 
Rusia, ultimii conferind o semnificaţie 
aparte evenimentului.

  “Școala de Radiologie și Imagistică 
Medicală, aflată la prima ediţie, poate 
deveni o bună tradiţie a serviciului ima-
gistic din ţară, alăturându-se cu drept de 
existenţă la acele frumoase relaţii, fonda-
te și dezvoltate de înaintașii școlii autoh-
tone de radiologie: conf. Burlakov, prof. 
Vozniuc, conf. Volneanschi și Matcovschi, 
continuate de profesorul Natalia Rotaru”, 
a spus Gheorghe Rojnoveanu, prorector 

pentru activitatea știinţifică, la ceremonia 
de inauguare a evenimentului.

Întâlnirile și prelegerile din cadrul 
Școlii de Radiologie și Imagistică Medicală 
vor contribui la perfecţionarea conceptu-
lui de pregătire postuniversitară, alinea-
te celor din planul și programul de studii 

prin rezidenţiat și educaţie continuă a 
medicilor imagiști în Universitate – proces 
de armonizare a instruirii la standardele 
europene și mondiale, a spus prorectorul 
Rojnoveanu. Discuţiile, schimbul de idei 
și experienţa între diferite școli de ima-
gistică din cadrul școlii, vor deschide noi 
orizonturi și oportunităţi în modernizarea 
curriculum-ului în domeniu.

În rapoartele prezentate, lectorii, 
medicii, doctorii în știinţă și specialiștii 
de peste hotare au abordat subiecte ce 
ţin de  imagistica cardiacă și hepatică, 
neuroimagistica medicală, tehnologiile 
avansate Toshiba în investigaţiile CT, pre-
cum și aspecte și modalităţi moderne de 
diagnostic computerizat.

Studenţii și rezidenţii USMF “Nicolae 
Testemiţanu”, dar și medicii specialiști  
din Republica Moldova care au partici-
pat, au manifestat un interes sporit pen-
tru această întrunire metodico-știinţifică. 
La finalul activităţilor, specialiștii au pri-
mit certificate de participare. 

Şcoala de Radiologie 
şi Imagistică Medicală

Cele mai noi aspecte în domeniul 
anesteziologiei, terapiei intensive și 
medicinei de urgenţă au constituit su-
biectul Conferinţei “In Memoriam Vale-
riu Ghereg”, desfășurată în 24 februa-
rie, la IMSP Centrul Naţional de Medi-
cină Urgentă din capitală. Conferinţa, 
aflată la cea de-a V-a ediţie, a întrunit 
studenţi, rezidenţi și cadre profesoral-
didactice de la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie “Nicolae Testemi-
ţanu”. 

Sergiu Șandru, șef catedră Anes-
teziologie și reanimatologie nr. 1 ”Va-
leriu Ghereg”, a relatat câteva file din 

biografia regretatului profesor. În semn 
de omagiu, în cadrul conferinţei, a fost 
lansată publicaţia “Anestezie și terapie 
intensivă” – un manual util pentru gene-
raţiile de studenţi și rezidenţi.

”Anume cu aportul profesorului 
Ghereg au debutat, apoi s-au fructificat 
armonios și s-au valorificat legăturile ul-
terioare de colaborare a școlii naţionale 
de anestezie și terapie intensivă (ATI) cu 
asociaţiile europene și mondiale de ATI, 
care astăzi se amplifică și se dezvoltă 
mulţumită discipolilor săi” a menţionat 
Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru 

activitate știinţifică a USMF “Nicolae Tes-
temiţanu”. 

Oaspetele de onoare al conferinţei, 
Gabriel Gurman, profesor emerit în an-
estezie, Doctor Honoris Causa al USMF 
”Nicolae Testemiţanu”, a împărtășit din 
vasta sa experienţă în domeniul anes-
teziologiei, reanimatologiei și medicinei 
de urgenţă în cadrul unui dialog interac-
tiv cu studenţii, rezidenţii și medicii pre-
zenţi la conferinţă. 

La această întrunire mediciniștii au 
prezentat rapoarte știinţifice în domeniul 
anesteziei, terapiei intensive și medicinei 
de urgenţă, care au fost evaluate de o 
comisie de specialitate. Comunicările 

prezentate de Liliana Molea, rezidentă, 
anul I, și Oxana Popova, studentă, anul 
VI, Facultatea de Medicină nr. 1, au fost 
calificate drept cele mai reușite lucrări. 

Câștigătoarele vor avea posibilitatea 
să participe, gratuit, la al 25-lea Congres 
al Societăţii Europene de Tehnologii In-
formaţionale în Anestezie și Terapie In-
tensivă (ESCTAIC), organizat în colabora-
re cu Societatea Română de Anestezie, 
care va avea loc la Timișoara, între 23-25 
octombrie 2014. 

Pentru mai multe informaţii acce-
saţi: http://congress.esctaic.org/.                    

Conferinţa 
„In memoriam Valeriu Ghereg”
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Yvon Englert și Elie Cogan, 
reprezentanţii Universităţii Libere 
din Bruxelles (ULB), s-au aflat într-
o vizită de lucru la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu”, în cadrul 

căreia au selectat, prealabil, can-
didaţii pentru bursele FOSFOM 
2014-2015. Evenimentul a avut 
loc în baza Acordului de coope-
rare dintre USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” și ULB, stabilit în anul 
2006.

Profesorul Elie Cogan a pre-
zentat succint informaţia despre 
proiectul FOSFOM, care, în anul 
curent, aniversează 10 ani de 
la lansare. A prezentat filosofia 
ULB, care prevede ca  învăţămân-
tul și cercetarea să se bazeze pe 
examenul liber. El a menţionat 
că, în aceste condiţii, rezidenţii 
aflaţi în stagiu, “riscă” să  revină 
în ţară cu altă viziune și atitudine  
asupra lucrurilor. Tot aici, profe-
sorul Cogan a prezentat și univer-
sităţile partenere în acest proiect,  
reţeaua de spitale ale ULB și con-
diţiile de studii și cercetare.

Referindu-se la preselec-
ţia curentă a candidaţilor USMF  
“Nicolae Testemiţanu”, Cogan a 
menţionat că, iniţial, au fost inter-

vievate 17 persoane, dintre care 
au fost selectate, preliminar, doar 
o parte.  În continuare, candidatu-
rile vor fi recomandate unui juriu 
multidisciplinar din Belgia, acesta 
fiind cea din urmă instanţă, care 

va decide cui să acorde bursele 
respective. Un criteriu important 
în selectarea candidaţilor a fost 

nivelul lor de cunoaștere a limbii 
franceze, aceasta fiind limba de 
comunicare în Belgia.

Yvon Englert a mulţumit echi-
pei universitare pentru calitatea 
instruirii rezidenţilor la acest pro-
gram și a confirmat faptul că ei 

demonstrează constant compe-
tenţe excelente. Expertul și-a ex-
primat mândria pentru faptul că 
unii bursieri din Republica Moldo-
va reușesc să se manifeste foarte 
bine în aceste stagii.

Din anul 2007, de când Uni-
versitatea a aderat la proiectul 
FOSFOM, 25 de rezidenţi ai USMF 
“Nicolae Testemiţanu” au benefi-
ciat de 38 de burse în domeniile: 
anesteziologie, medicină internă, 
chirurgie, obstetrică și ginecolo-
gie, neurologie, radioterapie etc. 
De-a lungul acestor ani,  bursierii 
USMF “Nicolae Testemiţanu” au 
reușit, prin competenţele lor, să 
se plaseze “foarte bine ca medie” 
printre celelalte universităţi par-
tenere în acest proiect.

Olga Cerneţchi, prorector 
pentru asigurarea calităţii și in-
tegrării în învăţământ, a reiterat 
aprecierile deosebite faţă de pro-
iectul FOSFOM și pentru specificul 
programelor de studii ale ULB, în 
urma cărora stagiarii se întorc în 

ţară foarte bine pregătiţi. Prorec-
torul a spus că profesorii belgieni 
Yvon Englert și Elie Cogan sunt, de 
fapt, niște prieteni fideli ai Univer-
sităţii noastre și și-a exprimat do-
rinţa privind viabilitatea FOSFOM 
în Republica Moldova. 

 În data de 21 ianuarie 
curent, la Iași, România, a 
avut loc lansarea oficială a 
proiectului transfrontalier 
CHRONEX-RD între Univer-
sitatea de Medicină și Far-
macie Nicolae Testemiţanu, 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Grigore T. Popa din 
Iași și Universitatea de Stat 
de Medicină din Odesa.  

Proiectul presupune crea-
rea unei reţele între cele trei 
ţări pentru fortificarea capa-
cităţilor în domeniul manage-
mentului maladiilor cronice și 
soluţionarea problemelor din 
regiune. Rodica Gramma, co-
ordonator de ţară al proiectu-
lui, director al Departamentu-
lui Relaţii Externe și Integrare 
Europeană al USMF Nicolae 
Testemiţanu, a  spus că fiecare 
ţară va veni cu o contribuţie, 
în acest sens. Spre exemplu, 
România va oferi capacitatea 
laboratoarelor pentru cerce-
tătorii din Moldova și Ucraina, 
iar Moldova, la rândul ei, va 
instrui, în cadrul CUSIM, cca 
200 de cercetători din Româ-
nia și Ucraina.  

Scopul principal al proiec-
tului este dezvoltarea econo-
mică, atât prin reducerea im-

pactului bolilor cronice, cât și 
prin integrarea resurselor din 
domeniul sănătăţii. În acest 
sens, va fi creată Reţeaua 
Est-Europeană de Excelenţă 
pentru Cercetare și Dezvolta-
re în Bolile Cronice capabilă 
să absoarbă fonduri publice și 
private necesare pentru dez-
voltarea zonei. 

Proiectul, care are un 

buget de peste 1,4 milioane 
de euro și o durată de un an 
și 8 luni, cuprinde trei direcţii 
principale: cercetare biome-
dicală, cercetare clinică și cer-
cetare în medicina primară și 
comunitară. CHRONEx vine de 
la boli cronice și excelenţă, iar 
RD – de la Research and Deve-
lopment. 

În prezent, sunt oferite 20 
de burse pentru cercetare, cu 
durata de 1 lună, la UMF Gri-
gore T. Popa din Iași, la care 
puteţi aplica.

 La baza proiectului CHRO-
NEx-RD se află un acord de 
colaborare, semnat în data de 
21 decembrie a anului trecut, 
între universităţile de medici-
nă din Iași, Chișinău și Odesa, 
fundamentat pe scopuri co-
mune de promovare a educa-
ţiei și a cercetării. 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  
        ”Nicolae Testemiţanu” ar putea beneficia de un pro-
iect de cooperare moldo-germană în domeniul sănătă-
ţii, susţinut de Agenţia Germană pentru Cooperare și 
Dezvoltare (GIZ). În acest context, Universitatea a fost 
vizitată, în 13 februarie, de Klaus P. Schnellbach, senior 
manager GIZ. Oaspetele face parte dintr-o echipă de 
evaluatori, special formată, pentru stabilirea condiţii-
lor și structurii noului proiect în domeniul respectiv.

Mihail Gavriliuc, prorector pentru relaţii internaţio-
nale, a făcut o prezentare a Universităţii și a sistemului 
naţional de instruire în medicină. Potrivit prorectorului, 
domeniul prioritar în care ar fi binevenit un suport fi-

nanciar este Centrul de reabilitare, 
creat de Universitate acum 5 ani, 
cu susţinerea Guvernului Republicii 
Moldova. La acest moment, centrul   
necesită  a fi dotat cu echipament.

Rodica Gramma, director De-
partamentul Relaţii Ex-
terne și Integrare Euro-
peană, a venit cu unele 
precizări vizavi de cen-
trul menţionat mai sus, 
informând că acesta 
urmează să devină un 
centru de excelenţă, sin-
gurul de acest fel în Re-
publica Moldova, în care 
vor fi pregătiţi specialiști 
din toată ţara în dome-

niul reabilitării.  În acest sens, experienţele și 
programele germane ar fi deosebit de utile.

Un alt domeniu important ce necesită 
investiţii este și dezvoltarea procedurilor chi-
rurgicale performante la Centrul Universitar 
de Simulare în Instruirea Medicală. Aceasta 
ar permite instruirea medicilor din regiuni 
privind chirurgia laparoscopică, fapt care va 
contribui și la diminuarea cererii pentru spitalizare.      

Expertul german, Klaus P. Schnellbach, a menţionat 
că GIZ nu este o instituţie capabilă să implementeze in-
vestiţii majore, dar vine cu suport tehnic – traininguri, 

schimb de experienţă, creare de parteneriate. Un su-
biect aparte îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mana-
gementului. Astfel, expertul a menţionat că ar fi utile 
cursuri în domeniul managementului calităţii, care ar 
putea fi integrate în programele Școlii de Management 
în Sănătate Publică.   

Per ansamblu, noul proiect se va axa pe îmbunătăţi-
rea serviciilor medicale prestate în spitale atât la nivel 
regional, cât și naţional.

 Calitatea instruirii rezidenţilor
 în centrul atenţiei experţilor FOSFOM

CHRONEX-RD - 
proiect transfrontalier 

Soluţie în managementul bolilor cronice

Un nou proiect de cooperare moldo-germană
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Informatizare

Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este in-
teresată de îmbunătăţirea continuă a ca-
lităţii lucrărilor știinţifice și didactice prin 
achiziţionarea unui soft de analiză, ce ar 
putea verifica originalitatea lucrărilor. Un 
program similar implementează, în pre-
zent, Universitatea de Medicină și Farma-
cie „Victor Babeș” din Timișoara, România, 
iar rectorul instituţiei respective s-a aflat 
într-o vizită de lucru la USMF ”Nicolae Tes-
temiţanu” și a împărtășit din experienţa de 
utilizare a softului antiplagiat.

Marius Raica, rectorul UMF Timi-
șoara, a informat că programul lor a fost 
achiziţionat cu scopul de a proteja corpul 
profesoral-didactic al Universităţii, iden-
tificându-se plagiatele, care pot afecta 
imaginea instituţiei prin cărţile editate 
Universitate, revistele, tezele de doctor și 
lucrările originale de cercetare. „Primele 
lucrări examinate de programul antiplagi-
at au arătat rezultate spectaculoase, fiind 
deconspirate teze cu 85 la sută, 67 la sută 

din  conţinut – plagiat”, a menţionat Ma-
rius Raica. Rezultatele expertizei nu sunt 
făcute publice, persoanele vizate sunt 
doar atenţionate discret. 

Softul antiplagiat are capacitatea de 
a analiza 7 milioane de caractere, având 
performanţa de a verifica tot ce apare pe 

Internet, cu rare excepţii a revistelor pu-
blicate în limbile fără circulaţie internaţio-
nală, având acces la toate bazele de date 
medico-farmaceutice on-line full text.

Rectorul a mai spus că ofertele anti-
plagiat, la ora actuală, sunt  foarte multe 
și diverse, în funcţie de domeniul de apli-

care. Partea română și-a oferit disponibili-
tatea de a ne susţine și consulta în imple-
mentarea programului antiplagiat.

Gheorghe Rojnoveanu, prorector 
pentru activitate știinţifică a USMF „Ni-
colae Testemiţanu”, a menţionat că Uni-
versitatea ar fi interesată de un astfel de 
program, inclusiv, pentru tezele de doctor.   

Oleg Lozan, prorector pentru imple-
mentarea tehnologiilor informaţionale și 
dezvoltare strategică a USMF, a spus că, 
în condiţiile în care în întreaga lume apar 
milioane de publicaţii, fenomenul plagi-
erii sau al autoplagierii va persista la ni-
vel naţional și internaţional. “Aceasta în-
seamnă că trebuie să realizăm acţiuni de 
contracarare a plagiatului pentru asigura-
rea calităţii proceselor știinţifice, didacti-
ce și manageriale universitare”, a precizat 
prorectorul.

Administraţia USMF ”Nicolae Testemi-
ţanu” este preocupată de îmbunătăţirea 
continuă a calităţii lucrărilor știinţifice și di-
dactice la nivel superior și un astfel de pro-
gram ar fi oportun instituţiei noastre.

Soft-ul antiplagiat – cerinţă sau necesitate

Marea majoritate a utilizatorilor porta-
lului informaţional universitar www.usmf.
md, mai exact 73%, apreciază noua versi-
une a acestuia ca fiind una informativă și 
utilă. Sondajul s-a desfăşurat în perioada 
decembrie 2013 - martie 2014 şi a fost  or-
ganizat de Serviciul comunicare şi relaţii 
publice.

Astfel, din numărul total de 462 de 
participanţi, la întrebarea Este noul por-
tal universitar www.usmf.md informativ și 
util? - 335 de persoane (73%) au venit cu un 
răspuns pozitiv, iar 127 (27%) nu au fost de 
acord cu această afirmaţie.

Faptul că portalul se bucură de apre-
ciere din partea majorităţii utilizatorilor 
arată că noul concept, implementat în iulie 
anul trecut, este nu doar inovativ, ci și capa-
bil să ofere suportul informaţional necesar. 

Totuși, ponderea celor nemulţumiţi 
arată că mai avem de lucrat, iar aceasta 
ţine de responsabilitatea fiecărui dintre noi 
să ne aducem aportul la dezvoltarea porta-
lului informaţional universitar www.usmf.
md. 

Vom organiza cu regularitate astfel de 
sondaje, pentru că opinia dumneavoastră 
este importantă pentru noi. De aceea, vă 
îndemnăm să fiţi cât mai activi!   

Noul portal 
universitar 

www.usmf.md - 
informativ și util

Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemiţanu” a 
reușit, în mai puţin de 6 luni, 
să se ridice cu 2000 de punc-
te, plasându-se pe locul 6630 
în topul global al universită-
ţilor prezente on-line (Ran-
king Web of Universities). 
Clasamentul a fost realizat în 
luna ianuarie de Cybermetics 
Lab, un grup de cercetători 
de la Consiliul Naţional Spa-
niol de Cercetare din Madrid. 

În clasament sunt incluse 
peste 21 de mii de universi-
tăţi din întreaga lume, inclu-
siv 26 din Republica Moldova. 
Vizibilitatea portalului infor-
maţional www.usmf.md a 
crescut și în raport cu site-uri-
le instituţiilor de învăţământ 

superior din ţară, poziţionân-
du-se pe locul 3 - în luna ia-
nuarie, comparativ cu locul 5 
din iulie 2013. USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” este surclasată 
deocamdată, de USM și UTM. 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” a 
crescut la capitolul Deschidere 
cu 1095 puncte, ajungând pe 
poziţia 3395, iar la Prezenţă cu 
1909 puncte, urcând pe locul 
5489.  Primul indicator ia în 
calcul efortul global depus de 
instituţie în vederea stabilirii 

repozitoriilor de cercetare și 
evaluează numărul de fișiere 
(pdf, doc, docx, ppt) publica-
te pe site-uri specializate, po-
trivit motorului academic de 
căutare Google Scholar. Se iau 
în considerare cele mai recen-
te publicaţii  (2008-2012). Cât 

despre Prezenţă, aici un rol 
important îl joacă numărul to-
tal de pagini web găzduite de 
domeniul principal al universi-
tăţii (usmf.md), după cum este 
indexat de cel mai important 
motor de căutare (Google). 

În ceea ce privește Im-
pactul, Universitatea a în-
registrat o ascensiune mai 
mică, urcând cu circa 200 de 
puncte faţă de poziţia ante-
rioară. Acest indicator ilus-
trează calitatea conţinutului, 

care este evaluat prin calcu-
larea numărului de link-uri în 
care este citată universitatea. 
Aceste link-uri reprezintă o 
dovadă a prestigiului institu-
ţional, a performanţei aca-
demice, precum și a valorii 
informaţiei. 

Cât despre vizibilitatea 
pe continent a instituţiei, 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
a trecut de pe poziţia 1603 
pe 1782, fapt condiţionat de 
creșterea concurenţei la nivel 
european. 

Creșterea semnificativă 
a Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” are loc în baza 
noului concept de funcţio-
nare a portalului universitar  
www.usmf.md, lansat în luna 
iulie curent. USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” este prima insti-
tuţie de învăţământ superior 
din ţară, care implementea-
ză un concept inovator, care 
oferă subdiviziunilor univer-
sitare posibilitatea de a avea 
un site propriu pe domeniul  
usmf.md, pe care acestea îl 
pot administra de sine stătă-
tor. 

Universitatea depune 
eforturi constante în această 
direcţie, implementând cele 
mai noi tehnologii. Numai cu 
suportul întregii comunităţi 
universitare, pot fi atinse re-
zultate mai bune la capitolul 
prezenţă on-line. 

Scopul clasamentului 
Ranking Web of Universities, 
care se realizează din 2004, 
este de a demonstra vizibili-
tatea instituţiilor academice 
și a celor de cercetare în re-
ţeaua on-line și de a promova 
accesul deschis la publicaţiile 
știinţifice. În stabilirea clasa-
mentelor s-a ţinut cont de 
conţinutul și calitatea infor-
maţiei postate pe site, pre-
cum și de accesibilitatea în 
mediul virtual a instituţiei de 
învăţământ, în acest fel, de-
terminând prestigiul interna-
ţional al instituţiei. 

USMF ”Nicolae Testemiţanu” în topul 
universităţilor prezente on-line
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Traian Musteaţă -  Stimate dle academician Vladimir 
Hotineanu, îngăduiţi-mi să vă pun câteva întrebări:

Ce se întâmplă mai departe cu pacienţii operaţi?
Vladimir Hotineanu – După operaţie sunt suprave-

gheaţi în salonul de reanimare. Bolnavilor li se adminis-
trează preparate ce previn rejetul. Urmează tratamentul 
necesar. De regulă, în perioada postoperatorie toţi se 
află într-o stare satisfăcătoare. O dată la 2 săptămâni vin 
la consultaţii. După respectarea unui regim alimentar 
strict, treptat revin la normalitate. Deja, peste 2 ani după 
transplant, acești pacienţi se pot alimenta ca oricare altă 
persoană perfect sănătoasă. Totuși, în unele cazuri, tra-
tamentul și regimul alimentar dietetic pot continua pe 
tot parcursul vieţii.

T.M. – Care este costul unei asemenea intervenţii și 
cine suportă aceste cheltuieli?

V.H.– Peste 1 milion de lei și plătește - Compania Na-
ţională de Asigurări în Medicină.

T.M. – Câte persoane sunt înscrise în lista de aștep-
tare?

V.H.– 50. 
Vreau să mai spun că a fost o mare satisfacţie pro-

fesională, când la primele operaţii l-am avut alături pe 
acad. Irinel Popescu, președintele Academiei de Știinţe 
Medicale din România, directorul Centrului de Chirurgie 
Generală și Transplant la Institutul Fundeni, sub a cărei 
supraveghere au decurs aceste operaţii magice, fapt ce 
consolidează încrederea că medicina noastră autohtonă 
are susţinere și viitor.

T.M. – Până a ajunge să faceţi minuni în chirurgie, să 
deveniţi un adevărat ocrotitor de vieţi omenești, firește, 
aţi acumulat vaste cunoștinţe și experienţă profesională?

V.H. – Desigur, fără multă carte, deprinderi practice, 
schimburi largi de opinii nu crești, nu-ţi ridici nivelul de 
calificare. Am urmat stagii în România, Austria, Franţa, 

SUA. Experienţa chirurgicală, cum spuneam, am preluat-
o de la Institutul Fundeni.

T.M. – S-ar părea, chirurgul, care taie în carne vie, 
trebuie să fie dur, rece la durerile bolnavului. În persoa-
na dumneavoastră, însă, sesizăm contrariul, am observat 
aceasta pe pielea proprie. M-aţi operat pe mine și pe ta-
tăl meu (intervenţii nu chiar așa complicate) și aproape 
că nu am simţit dureri. Aveţi o mână ușoară. Pe de altă 
parte, sunteţi un iscusit psiholog, știţi a-l încuraja pe cel 
de pe masa de operaţie.

V.H. – Răspunsul se conţine în întrebarea adresată 
de dumneata, Traian Musteaţă. Profesionalismul e o no-
ţiune complexă, care include multe aspecte, începând cu 
pregătirea pacientului, intervenţia propriu-zisă și predis-
punerea lui.

T.M. – În acest context ar fi binevenit, domnule pro-
fesor, să evidenţiaţi calităţile esenţiale, pe care trebuie să 
le posede un chirurg.

V.H. – Să fie cinstit faţă de sine și pacient, profesio-
nist, compătimitor faţă de durerea omului, perseverent, 
exigent și consecvent în a învăţa tot ce e nou în profesie.

T.M. – Mi-a fost plăcut să aflu că printre cei 7–8 spe-
cialiști, care fac parte din echipa ce vă ajută sau asistă la 
operaţii, e și fiul Dumneavoastră, Adrian, doctor habilitat 
în medicină.

V.H. – Cum se spune, surcica nu sare departe de 
trunchi. Ca să știţi, exigenţele faţă de Adrian nu sunt 
mai blânde decât faţă de ceilalţi discipoli. Din contra, ară 
poate mai adânc ca alţii, dacă mi se permite metafora.

T.M. – Cunoscutul chirurg dl Pavel Bâtcă, învăţăto-
rul Dumneavoastră, atenţiona că orice operaţie poartă 
riscul infecţiei. Chirurgul implică și mulţi factori cauzali, 
deci, și posibilitatea unor erori, care pot avea consecinţe 
grave.

V.H. – Este imposibil să nu greșești. Progresul în chi-
rurgie a însemnat încercări repetate, uneori și greșeli. În 
chirurgie trebuie efectuate și lucruri, care nu sunt chiar 
plăcute. Abraham Lincoln afirma: succesul nu depinde 
doar de cât de bine faci lucrurile, care-ţi plac, ci cât de 
conștiincios le faci pe cele ce nu-ţi plac. Aș zice despre chi-
rurgii noștri că, destul de conștiincios, le fac și pe acestea.

T.M. – Aţi putea vorbi despre viitorul, idealul chirur-
giei, Domnule academician?

V.H. – Bineînţeles, ţin să vă spun că am progresat 
mult. Vedeţi, demult am trecut la chirurgia miniinvazi-
vă. Se efectuează transplanturi de articulaţii, de rinichi, 
acum și de ficat. În curând vom trece și la transplantul 
de inimă. Nu rămâne în urmă nici știinţa medicală. Un 
lucru lipsește – susţinerea adecvată din partea statului. 
Nu avem posibilităţi îndeajuns să procurăm utilaj, echi-
pament performant, medicamente și, de ce nu, medicii 
nu au salarii pe potrivă.

T.M. – Se vede, că nici oamenii consacraţi profesiei 
nu sunt ocoliţi de denigrări. Am în vedere unele discuţii 
contradictorii cu privire la Colegiul Medicilor din R.M...

V.H. – Altfel nu am fi noi. Succesul nu iartă...

T.M. – O ultimă întrebare – compliment. Chirurgul, 
șeful de catedră și clinică, academicianul, parlamentarul 
Vladimir Hotineanu le face pe toate cu brio, dar și mai 
reușește să savureze din nectarul frumosului, sublimu-
lui. Sunteţi omniprezent la lansări de carte, la Ziua Limbii 
Române, în săli de expoziţii, la alte diverse manifestări 
culturale. Cum le împăcaţi pe toate?

V.H. – Stilul de viaţă. Altfel m-aș simţi în disconfort 
sufletesc.

T.M. – Vă mulţumesc și Vă doresc o primăvară cât 
mai frumoasă. 

A dialogat
 Traian MusTeaţă

Astfel îl numesc pacienţii din Clinica de chi-
rurgie a Spitalului Clinic Republican. Când intră 
în halatul alb salonul se luminează, spune cu o 
voce scăzută o femeie, care suportase un trans-
plant de ficat, efectuat de profesorul Hotineanu 
și echipa sa. Parcă vine un val de căldură, blân-
deţea, sinceritatea și bunăvoinţa doctorului vin-
decă, se alătură o altă bolnavă.

Într-adevăr, numai un om, care înţelege și 
compătimește, poate avea atâta grijă și atenţie 
faţă de sănătatea suferinzilor.

Dar să ne referim la operaţia chirurgicală, o 
premieră în republica noastră.

Un transplant de ficat i-a fost efectuat lui 
Ion Alboteanu, de 28 de ani, al cărui salvator 
este amicul său Andrian Chicov, de 27 ani. Ulti-
mul i-a donat o parte din ficatul său, pentru ca 
să-l știe alături de cei scumpi și dragi. Deși,  unii 
sfătuitori nu prea l-au îndemnat să facă acest 
pas riscant, donatorul totuși s-a decis. Inter-

venţia a reușit și acum este fericit, chiar dacă, 
deocamdată, nu ar trebui să mănânce și să bea 
tot ce-și dorește. Îi este interzis și efortul fizic, 
în schimb știe că prietenul este pe calea însă-
nătoșirii.

Alt caz. Nicolae Cimpoieș, de 28 de ani din 
Hâncești, și-a salvat mama Ecaterina Cimpoieș 
de 53 de ani, dându-i, la fel, o parte din ficatul 
său.

Fratele Andrei de 48 de ani, din Cimișlia, i-a 
donat o parte din ficat surorii Ana, de 52 de ani, 
cu ciroză în stare decompensată, stadiul final, 
care inhibă imunitatea. Din fericire, sora a su-
pravieţuit.

Privești feţele bucuroase ale pacienţilor și 
ale medicilor și te gândești oare care dintre ei 
este mai fericit cel care a mers pe muchie de 
cuţit, doar un milimetru, o zecime de milimetru 
poate momentan curma viaţa omului, medicul, 
salvatorul sau cel salvat.

Înger păzitor 
– chirurgul-academician Vladimir Hotineanu

Un grup de studenţi (din anii 
III-VI) și rezidenţi ai Universităţii 
de Stat de Medicină și Farma-
cie “Nicolae Testemiţanu” au 
învăţat, în perioada 26 februa-
rie-1 martie curent, să aplice și 
să-și perfecţioneze capacităţile 
de mânuire a instrumentarului 
chirurgical de bază. Instruirea 
a avut loc în cadrul proiectului 
„BASIC SURGICAL SKILLS”, iniţiat 
de Catedra de anatomie topo-
grafică și chirurgie operatorie și 
Asociaţia Studenţilor și Reziden-
ţilor în Medicină. 

Proiectul a avut ca scop îm-
bunătăţirea abilităţilor de ma-
nevrare chirurgicală ale medi-
ciniștilor, începând cu cele mai 
simple și finalizând, treptat, cu 
manopere complexe.

Participanţii, sub îndruma-
rea instructorilor, au învaţat cum 
să aplice instrumentarul chirur-
gical (încărcare lamă, manipula-
re foarfecă sau pensă), au efec-
tuat noduri chirurgicale pe plăci 
speciale (simplu, chirurgical), au 

realizat suturi pe picior de porc 
(simplă și continuă), intestinale 
și vasculare. Fiecare manoperă 
a fost efectuată repetat, până 
când participanţii au însușit fie-
care detaliu din proces.

Dat fiind faptul că, în chirur-
gie se practică munca în echipă, 
cei 20 de studenţi și rezidenţi au 

lucrat în perechi, pe 10 mese de 
lucru. Ei au fost supravegheaţi 
de 10 moderatori din cadrul Uni-
versităţii, care i-au monitorizat și 
ghidat pe parcurs.

La finele programului, par-
ticipanţii au primit diplome de 
participare.

Perfecţionarea 
abilităţilor 
de manevrare 
chirurgicală
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Aniversări

Ion Ababii, rectorul USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, a adre-
sat, în numele colectivului pro-
fesoral-didactic al Universităţii, 
sincere felicitări, urări de bine  
și sănătate. “Profesorul Valeriu 
Burlacu are un palmares cu re-
alizări remarcabile în domeniu 
și a dat dovadă de talent, tena-
citate, voinţă  și moralitate”, a 
menţionat rectorul. El este cel 
care a iniţiat trei direcţii noi în 
stomatologia modernă naţiona-
lă: terapia de refacere directă a 
ţesuturilor dentare dure, endo-
donţia clinică și albirea dinţilor. 
În cei peste 40 de ani dedicaţi 

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” l-a 
omagiat, la 25 februarie curent, pe pro-
fesorul Aurel Dănilă, doctor habilitat în 
medicină, renumit savant, iscusit peda-
gog, experimentat clinician și organiza-
tor al ocrotirii sănătăţii din Republica 
Moldova. 

Reprezentanţi ai administraţi-
ei Universităţii, colegi, poeţi, artiști, 
jurnaliști, rude și consăteni au venit să 
împartă cu profesorul Dănilă bucuria 
omagierii venerabilei vârste de 80 de 
ani. Cu prilejul remarcabilului jubileu, 
Olga Cerneţchi, prorector pentru asi-
gurarea calităţii și integrării în învăţă-
mânt a mulţumit profesorului pentru 
contribuţia substanţială adusă în toate 
direcţiile de activitate ale Alma Mater, 
dorindu-i multă sănătate, energie, for-
ţe nesecate, noroc și fericire, bucurii de 
la cei dragi. 

Liliana Groppa, șef disciplină Re-
umatologie și nefrologie a menţionat 
că, prin muncă, profesorul și-a făurit 
numele, și-a educat copiii, s-a dezvoltat 
pe plan profesional, devenind, astfel, 
un exemplu demn de urmat, pentru că 
la această vârstă este tot așa de activ, 
lucid, îndrăgostit de medicină, ţară, lite-
ratură – așa cum era  40 de ani în urmă.

”Practicarea sportului, schiul și vâ-
nătoarea, îl fac pe Aurel Danilă să aibă 
o formă fizică și spirituală de invidiat”, 

a relatat academicianul Gheorghe Ghi-
dirim menţionând despre prietenul său 
de suflet, că este un specialist de perfor-
manţă, un doctor simpatizat și soliciat 
de pacienţi, un om care-și iubește ţara și 
nu a ezitat vreodată să participe la acţi-
unile de mișcare naţională.

O perioadă de cca 35 de ani, profe-
sorul Danilă a dedicat-o Spitalului Clinic 
Municipal nr. 3 ”Sfânta Treime”, iar ad-
ministraţia spitalului, i-a acordat Diplo-
ma de onoare pentru activitate prodigi-
oasă.

Pentru contribuţia personală în dez-
voltarea localităţii de baștină, Aurel Dă-
nilă a primit titlul de cetăţean de onoare 
al satului Crișcăuţi. În numele consăteni-
lor, primarul satului Valentin Prisăcaru a 
adus omagiatului o pungă de ţărână de 
la vatra părintească și o sticlă de apă de 
la izvorul “Crișcauţi”, sursă de apă mine-
rală patentată prin  contribuţia lui Aurel 
Dănilă.

În cadrul ceremoniei festive a fost 
făcut bilanţul unei impunătoare vieţi de-
dicată medicinei, oamenilor, ţării. Pro-
fesorul Aurel Dănilă, vizibil emoţionat, 

a mulţumit oaspeţilor pentru cuvinte 
frumoase, pentru solidaritate și și-a ex-
primat speranţa ca discipolii săi să-i con-
tinue cercetările. 

Omagii aduse septuagenarului 
Valeriu BURLACU

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Teste-
miţanu” și Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova l-au 
omagiat, în 23 ianuarie, pe profesorul universitar Valeriu Burlacu, 
doctor în știinţe medicale. Membrii Senatului, academicieni, repre-
zentanţi ai Asociaţiei Stomatologilor, colegi de facultate  și studenţi 
s-au întrunit într-o ședinţă festivă pentru a-i adresa omagiatului 
mesaje de felicitare. Declarat fondatorul Catedrei de perfecţionare 
a medicilor stomatologi, Valeriu Burlacu a împlinit onorabila vârstă 
de 70 de ani.

Aurel Dănilă la 80 de ani
Cu profundă îndurerare, Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testemitanu” din Republica Moldova 
anunţă că în ziua de 15 ianuarie 2014, 
conferenţiarul universitar Zlepca Vasile, 
doctor în ştiinţe medicale, medic pneu-
moftiziolog, după o scurtă, dar dureroasă 
suferinţă, a plecat subit din viaţă.

Născut pe data de 8 februarie 1956, în 
municipiul Băţi, într-o familie de munci-
tori harnici, a absolvit cu menţiune şcoala 
municipală din or. Bălţi. În anul 1972 
îşi leagă destinul de Institutul de Stat de 
Medicină din Chişinău, fiind înmatricu-
lat la Facultatea de Medicină Generală, pe 
care o absolveşte cu succes în anul 1978. 
Carierea sa profesională debutează la Spi-
talul de Ftiziologie din Vorniceni, unde 
şi-a început activitatea ca medic internist 
în otorinolaringologie. După finalizarea in-
ternaturii, din 1979 pînă în 1999, a activat, 
în calitate de colaborator ştiinţific, medic 
bronholog şi otorinolaringolog, la Institu-
tul de Ftiziopneumologie din or. Chişinău 
implementând în practică tehnica traheos-
tomiei în afecţiunile respiratorii în stadiul 
terminal. În această perioadă de timp a re-
alizat cercetări ştiinţifice în domeniul lim-
fologiei curative. În 1992 şi-a susţinut teza 
de doctor în ştiinţe medicale la Institutul 
de Pulmonologie din or. Sankt Petersburg, 
la specialitatea pulmonologie, cercetând 
particularităţile clinice, funcţionale şi im-
agistice ale afecţiunilor cronice nespecifice 
aparatului respirator. După susţinerea tezei 
de doctor în medicină, a activat la Cursul 
de Perfecţionare Postuniversitară a Medi-
cilor, al Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău, în calitate de lector universitar, 
apoi conferenţiar universitar şi şef al cursu-
lui în perioada 2004 – 2009, ulterior ca şef 
studii - responsabil pentru perfecţionarea 
medicilor şi rezidenţilor. A lucrat asiduu 
asupra tezei de doctor habilitat cu scopul 
elaborării metodelor limfoterapiei indirecte 
cu tuberculostatice şi aplicarea pneumoto-
raxului artificial, ca măsură de optimizare 
a rezultatului terapeutic în tuberculoza 
pulmonară. Pentru activitate prodigioasă 

în elaborarea me-
todelor limfologice 
de tratament a pro-
ceselor infecţioase 
nespecifice şi a tu-
berculozei, a fost 
premiat cu medalia de aur de Academia de 
Limfologie Clinică din Sankt-Petersburg 
în 2006. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
s-a materializat în peste 130 de publicaţii 
ştiinţifice cu profil pneumoftiziologic şi a 
fost coautor a 6 certificate de inovaţie, şi a 5 
manuale adresate studenţilor medici, medi-
cilor specialişti şi cadrelor medicale. Mer-
itele sale incontestabile în activitatea clinică 
în domeniile pneumoftiziologie, pedagogie, 
cercetare ştiinţifică, sunt un patrimoniu re-
cunoscut al medicinei contemporane. Pen-
tru meritele realizate în domeniul tubercu-
lozei a fost premiat cu medalia Academiei 
Guvernului Republicii Federale Germane 
Robert Koh, în anul 2009. A fost membru 
al Societăţii de Ftiziopneumologie din Re-
publica Moldova, membru al Societăţii 
Europene de Respirologie, membru al Con-
siliului Ştiinţific al Facultăţii de Educaţie 
Continuă în Medicină şi Farmacie la USMF 
«Nicolae Testemiţanu».

Vasile Zlepca a fost şi un familist per-
fect, soţ devotat, crescând şi educând 2 
copii şi 4 nepoţi, copiii devenind medici, 
cadre universitare la IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, succesori ai tradiţiilor famil-
iale.

Prin dispariţia sa, comunitatea medicală 
din Republica Moldova a pierdut un bun 
coleg, medic cu suflet mare, un excelent 
dascăl, un om deosebit, iar învăţământul 
superior medical - un pedagog valoros şi 
cercetător ştiinţific deosebit. Activitatea sa 
ştiinţifico-didactică va rămâne un reper val-
orors în ştiinţă, iar amintirea lui va rămâne 
vie în memoria celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Aurelia Ustian

Dr. în medicină, 
conferenţiar universitar

Lesnic Evelina
Asistent universitar

In memoriam Zlepca Vasile  
(1956 - 2014)

pedagogiei în domeniul medi-
cinei, profesorul a demonstrat 
perseverenţă, interes pentru tot 
ce e nou, contribuind substanţi-
al la modernizarea procesului di-
dactic. A stabilit frumoase relaţii 
de colaborare între facultăţile 
de stomatologie din Republica 
Moldova  și România, a precizat 
rectorul Ion Ababii.

Mihai Ciocanu, viceministru 
al sănătăţii, a specificat că Vale-
riu Burlacu a elaborat  progra-
me de studii, programe practice 
de instruire a medicilor, a creat 
condiţii pentru efectuarea stagi-
ilor practice a medicilor stoma-

tologi. În numele Ministerului 
Sănătăţii, Mihai Ciocanu i-a 
conferit o diplomă de onoare, 
pentru activitate prodigioasă în 
domeniul ocrotirii sănătăţii.

Ion Lupan,  decan, Faculta-
tea de Stomatologie, președin-
te al Asociaţiei Stomatologilor 
din Republica Moldova, a spus 
că Valeriu  Burlacu face parte 
din promoţia de aur a stoma-
tologilor din ţară și l-a declarat 
drept Ctitorul Asociaţiei Medi-
cilor din RM.

Comunitatea știinţifică, de 
asemenea, apreciază înalt re-
zultatele activităţii profesorului 
Valeriu Burlacu: monografiile 
sale, discipolii numeroși și re-
laţiile internaţionale pe care 
le deţine. În acest context, 
Academia de Știinţe a Moldo-
vei a conferit cea mai înaltă 
distincţie știinţifică – medalia 
“Dimitrie Cantemir” – în semn 
de înaltă preţuire și succese 
remarcabile în activitatea di-

dactică, formarea cadrelor înalt 
calificate.

“Valeriu Burlacu reprezintă 
o școala știinţifică, ce s-a eviden-
ţiat prin seriozitate și profunzi-
mea cercetărilor. Inovaţia a stat 
în capul mesei lucrărilor sale de 
cercetare, iar de aici vine și slava 
internaţională”, a declarat Aure-
lian Gulea, academician. Lucrări-
le știinţifice ale lui Valeriu Burla-
cu au fost înalt apreciate la cele 
mai înalte forumuri știinţifice din 
Geneva, Taipei, Seul, iar Rega-

tul Belgiei i-a acordat distincţia 
de Co mandor, una dintre cele 
4 distincţii importante oferite 
savanţilor din întreaga lume, a 
precizat Aurelian Gulea.

Valeriu Burlacu a mulţumit 
tuturor celor prezenţi la sărbă-
toarea sa pentru mesajele de 
felicitare, menţionând  că toţi 
cei invitaţi sunt cei mai buni 
prieteni și cele mai apropiate fi-
inţe ale lui, cu susţinerea cărora 
a reușit să cucerească culmi.
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- Domnule academician, 
suntem curioşi să aflăm care 
sunt bucuriile şi grijile cotidie-
ne ale unui academician, pro-
fesor, medic.  Cum Vă începeţi 
ziua de lucru şi ce orar aveţi? 

- Ziua de lucru, de obicei, 
începe la orele 6 dimineaţa, 
toate gândurile și grijile fiind 
îndreptate spre pacienţii care 
astăzi urmează să fie operaţi. 
Încă o dată trec prin minte toate 
etapele operaţiei, pentru că de 
fiecare dată, deși maladiile pot 
fi identice, bolnavii sunt diferiţi, 
fiecare cu particularităţile sale.

Cât privește orarul de lucru, 
mi-ar lua mult timp să enumer 
tot ce încape într-o zi: consulta-
ţii, operaţii, prelegeri, ședinţe, 
lucru cu doctoranzii, pregătire 
articole pentru diferite ediţii, 
alte publicaţii etc.

- Prin ce se deosebeşte dra-
gostea faţă de profesie de cari-
erism? 

- Cuvântul carierism nu 
prea sună bine în medicină. A fi 
un medic bun, pe care îl solicită 
bolnavii, nu înseamnă că ai fă-
cut carieră și nici nu prea ai timp 
s-o faci. Carieră fac managerii, 
directorii de spitale, miniștrii. 
Niciodată n-am tins să mă pro-
movez în acest sens. Eu n-aș pu-
tea trăi fără lucrul meu de bază 
– chirurgia.

- Care sunt erorile de care 
aţi avut frică să nu le comiteţi 
ca profesionist?

– Se știe, că nu este om să 
nu greșească. Mi-a fost frică la 
început și uneori mi-i frică și 
acum, cel mai mult – să nu pierd 
bolnavul. Dar, ca să ai cât mai 
puţine erori în medicină trebu-
ie să înveţi toată viaţa, această 
povaţă ne-a lăsat-o și marele 
Hippocrates.

- Dar ca om?
- Ca om  poate am săvârșit 

greșeli în viaţă, căci erorile le 
asociez doar cu profesia.

- amintirile din copilărie, 
pe semne, că le aveţi de dife-
rite culori? Care sunt cele mai  
vii?

- Desigur, amintirile din co-
pilărie le văd acum în cele mai 
vesele nuanţe, deși la vremea 
aceea aveam și necazuri copilă-
rești. Cele mai frumoase amin-
tiri ţin de sărbătorile de Paști, 
Crăciun. Noi, copiii de la ţară, 
eram puși și la treabă. Cea mai 
ușoară și plăcută era munca la 
păscut oile sau vaca, pentru că 
pe atunci ne adunam mai mul-
ţi „păstori” și ne jucam „de-a 
ţurca”, „de-a oina”, până când 
intrau animalele în câmpul de 
lucernă și atunci era vai și amar. 
Copilăria a însemnat și școala, 

unde îmi plăcea foarte mult, fi-
ind un copil isteţ și curios.

- spuneţi-ne, dacă visele 
din anii tinereţii s-au transfor-
mat în realitate sută la sută sau 
au fost modificate de unele cir-
cumstanţe (morale, materiale 
etc.)?

- Eu mă socot un om îm-
plinit. Din copilărie îl aveam în 
faţă ca exemplu pe fratele mai 
mare, Constantin Ţîbîrnă, mare 
chirurg al poporului nostru. 
Practic, acesta a fost și visul 
meu, să ajung ca dânsul. Și mi-a 
reușit. Înseamnă că visul mi s-a 
împlinit.

- Vă puteţi imagina mânu-
ind altă specialitate decât chi-
rurgia? Căci este o breaslă foar-
te dură, necruţătoare, chiar 
epuizabilă… 

- La această întrebare pot 
răspunde doar un singur lucru: 
nu-mi imaginez ce altă specia-
litate mi-ar plăcea în afară de 
chirurgie, chiar dacă ea îţi cere 
multă putere și sănătate.

- În oncologie, deciziile ce 
ţin de diagnostic sunt luate uni-
lateral sau colectiv?

- La momentul actual un 
diagnostic în medicină implică 
mai multe persoane, o echipă 
întreagă de specialiști. Dar ro-
lul cel mai important, până la 
urmă, îi aparţine medicului on-
colog, care în baza experienţei 
bogate, a cunoștinţelor vaste și, 
nu în ultimul rând, în baza intui-
ţiei decide soarta bolnavului.

- Ce perspective vedeţi  în 
lupta omenirii cu această moli-
mă necruţătoare?

– Cancerul este, desigur, 
o maladie grea, dar la ziua de 
azi mai multe forme de cancer 
pot fi vindecate, dacă se depis-
tează în stadiile iniţiale. Eu văd 
perspectiva zilei de mâine în 
oncologie în diagnosticul preco-
ce. Dacă am avea posibilitate să 
efectuăm examene profilactice 
ale populaţiei sau măcar ale 
persoanelor din grupurile de 
risc, cred că am da oamenilor 
mai multe șanse la viaţă. 

O altă cale de prevenire 
a acestei boli eu o sesizez în 
schimbarea atitudinii oameni-
lor faţă de sănătatea proprie. În 
marea majoritate, unii inși fac 
tot posibilul ca să se îmbolnă-
vească: fumează, consumă alco-
ol în cantităţi excesive, nu prac-
tică sportul sau măcar nu merg 
pe jos, mai mult cu automobile-
le, se alimentează incorect, nu 
știu a se relaxa. Se pune accent 
mai mult pe valori e materia-
le. Oamenii se zbuciumă, iar în 
rezultat crește nivelul de stres. 
Trebuie să învăţăm să ne bucu-

răm de ce avem, dar nu să ne 
frustrăm de ceea ce nu avem. 

- Domnule profesor, cât 
de grea este  povara greşelilor 
comise de un medic?  Din ce 
cauză ele pot apărea: din in-
competenţă, din grabă, din im-
pasibilitate…

- Această responsabilita-
te nu se compară cu nimic în 
lume. Vine omul bolnav și îi în-
credinţează doctorului viaţa și 
speranţele sale. Da. Recunosc 
că pot fi comise și greșeli, cele 
mai strașnice fiind cele prin in-
competenţă. Povara acestui pă-
cat o poartă acei care au învăţat 
prost sau acei cu inima împie-
trită, acei cărora nu le pasă. Și 
aici vreau să fac o remarcă. Nu 
sunt de acord cu condiţiile de 
admitere la facultate în baza 
mediei  de bacalaureat. Ce con-
tează balul de  9,5 sau 9,8, dacă 
persoana respectivă nu are ca-
lităţile necesare unui medic? 
La examenele de admitere ar 
trebui să aibă loc o comunicare 
pe viu, ar fi de dorit și un test la 
psiholog, să nu avem mai apoi 
medici indiferenţi, reci în relaţii 
sau poate chiar psihopaţi.

- Care este, după Dum-
neavoastră, cel mai important 
domeniu în medicină? există o 
specialitate mai prioritară de-
cât celelalte?

- Nu pot spune dacă un do-
meniu al medicinei este mai pri-
oritar, nu există criterii, care ar 
determina acest primat. Omul 
suferă și atunci când îl doare 
urechea sau gâtul, sau inima, 
sau un deget.  Toate domeniile 
sunt importante, doar medicii 
aleg unul dintre domeniile în 
care ar vrea să aducă folos oa-
menilor.

- Ştim că sunteţi un familist 
exemplar. Care este secretul 
unui cămin trainic şi viaţă con-
jugală fericită?

- În ce privește viaţa de fa-
milie aș spune că nu este nici un 

secret al unei vieţi conjugale de 
succes și de lungă durată. Am ci-
tit undeva că fiecare om este un 
înger cu o singură aripă și el se va 
putea înălţa numai atunci, când 
își va găsi cea de-a doua aripă a 
sa. Eu socot că mi-am găsit aripa 
mea în persoana soţiei mele Rai-
sa, de asemenea medic de spe-
cialitate. Este important că toată 
viaţa noi am mers și ne-am uitat 
amândoi într-o direcţie.

- Copiilor Dumneavoastră 
le-aţi dăruit fiecăruia câte o 
părticică din suflet, multă dra-
goste, ataşament. Dacă aţi fi în 
stare să le daţi mai mult, ce ar 
fi aceasta?

- Am crescut trei copii, de la 
care avem cinci nepoţi. Sigur că 
mi-s dragi toţi, dar la acest ca-
pitol am mari restanţe. Specia-
litatea mea, chirurgia și știinţa, 
mi-a cerut mult timp și pentru 
că continui să lucrez, simt că 
le-am consacrat puţin timp. Aș 
vrea să le pot oferi mai mult.

- Oboseala, parcă n-are 
nimic cu firea Dumneavoastră 
plină de vervă, optimism, dăru-
ire de sine cu nemiluita lucru-
lui, pacienţilor, ştiinţei. Dar, to-
tuşi, cum Vă relaxaţi, în ce mod 
vă restabiliţi forţele?

- Desigur, că obosesc și eu 
ca toată lumea. Așa s-a întâm-
plat, că eu nu am un „hobby”, 
cum se spune, nu pictez, nu 
merg la pescuit sau la vânătoa-
re. Mă relaxez în mijlocul natu-
rii, mai ales lucrând în vie – la 
curăţat, la legat și, desigur, la 
cules. O altă ocupaţie de suflet 
este lectura. Îmi găsesc liniștea 
vizitând diferite mănăstiri și 
monumente istorice.

- Vă mulţumim. Înainte de 
a Vă propune să răspundeţi la 
întrebările unui blitz-interviu, 
vrem să Vă felicităm cu ocazia 
zilei de naștere, dorindu-Vă să-
nătate, noi realizări, succese în 
munca Dumneavoastră. 

Gheorghe ŢÎBÎRNĂ: 
"Eu mă socot un om împlinit" 

DaTa ŞI lOCul naŞTeRII: 
16 februarie 1944, 
or. Sângerei

sTuDII: 
- Facultatea Medicină  
a Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău
- Secundariatul clinic 
la catedra Chirurgie 
stomatologică a Institutului de 
Stat de Medicină din Chișinău
- Doctorantură și 
Postdoctorantură la 
Centrul Știinţific Oncologic 
„N.N.Blohin” al AȘM din 
Rusia, Moscova

PublICaţII ŞTIInţIfICe:  
360 publicaţii (48 în reviste 
străine), 12 monografii,  
8 recomandări metodice,  
11 brevete de invenţie

funCţII DeţInuTe: 
- Șef Departament Chirurgie 
Oncologică a Tumorilor 
Capului și Gâtului
- Vicedirector pe problemele 
știinţei, Institutul Oncologic 
din Moldova
- Redactor-șef al revistei  
„Buletinul Academiei de 
Știinţe a Moldovei.  
Știinţe medicale”

TITluRI OnORIfICe: 
- Membru al Consiliului 
Naţional pentru Atestare  
și Acreditare
- Președinte al Academiei 
de Știinţe Medicale  
din RM (organizaţie 
nonguvernamentală)
- Membru al Comitetului 
Ligii Medicilor din Republica 
Moldova
- Membru al „The European 
Association on Cancer 
Research”
- Membru al „L’Union 
Medicale Balkanique”
- Membru al „American Head 
and Neck Society”

PReMII ŞI MeDalII:  
- Titlul onorific „Om Emerit”
- Ordinul „Gloria Muncii”
- Medalia „Nicolae 
Testemiţanu”
- Premiul de Stat pentru 
aportul în medicina practică 
împreună cu alţi patru medici 
din institutul Oncologic din 
Moldova
- Ordinul Republicii
- Medalia „Dimitrie Cantemir”

EMINENTUL SAVANT ȘI CHIRURG 
ONCOLOG Gheorghe Țîbîrnă, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician al AȘM,  constituie un vlăstar 
viguros al renumitei dinastii de medici, 
cea „ţîbîrneană”.  

Cât de frumos, simplu și genial a scris 
despre Gheorghe Țîbîrnă scriitorul Nicolae 
Dabija într-un articol din „Literatura și 
Arta” dedicat  marelui oncolog: „ Dacă 
unii medici fac transplanturi de organe, 

Gheorghe Țîbîrnă transplantează aripi. El 
coase aripi oamenilor, învăţându-i după 
aceea să zboare. Adică să trăiască. Să 
trăiască altfel. Să trăiască deplin”.  Anume 
astfel îl văd pacienţii – Omul care le 
readuce viaţa, speranţa în ziua de mâine. 

Zilele și nopţile chirurgului Țîbîrnă 
sunt trăite în sălile de operaţie. Dar, în 
afară de munca istovitoare, preocupările 
acestui bărbat al neamului sunt extrem 
de vaste – zilnic de la Institutul Oncologic 

drumul îi trece pe la Academia de Știinţe, 
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, la 
numeroase ședinţe, consilii știinţifice, 
consultaţii etc.  Și iarăși totul de la 
început.

Totuși, în orarul supraîncărcat al 
Domniei Sale, septuagenarul a găsit timp  
pentru ziarul „Medicus” (pe care îl citeşte 
cu regularitate) ca să ne ofere un scurt 
interviu.

blITz-InTeRVIu  cu Gheorghe ţÎbÎRnă
1. Ce loc din lume v-ar plăcea să-l vizi-
taţi cel mai mult?
Italia – Roma și Florenţa.
2. Vinul sau coniacul?
Vinul de calitate.
3. Culoarea preferată a cămășii?
Albă.
4. Anotimpul îndrăgit.
Primăvara.
5. Preferinţele Dvs. culinare.
Răciturile din carne de pasăre, 
plăcintele.

6. Televizor, carte sau întâlnire 
cu prietenii? 
Cartea și întâlnirile cu prietenii.
7. Sala de forţă sau lucrul în grădină?
Lucrul în grădină.
8. Odihnă activă sau pasivă?
Odihna activă este mai revigorantă.
9. Vă cereţi iertare dacă aţi greşit?
Mai greu, dar până la urmă recunosc că 
am greșit.
10. Câţi copaci aţi sădit în viaţă? 
Cred că aș face o pădure.

Interviu realizat de Galina ȚURCAN
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Studenţii în acţiune

În acest an, festivitatea de decernare a 
Burselor de Merit, devenită deja o tradiţie, 
a avut loc în 12 februarie curent. La eveni-
ment au participat premierul Iurie Leancă, 
ministrul educaţiei Maia Sandu, rectori, 
prorectori, decani, profesori, părinţii și pri-
etenii celor mai buni studenţi din ţară.

Învingătorii au fost selectaţi de o Comi-
sie independentă de experţi, care a evaluat 
dosarele și i-a supus unui test de cultură 
generală. Pe lângă burse și diplome, stu-
denţii au primit și câte un set de cărţi oferi-
te de Asociaţia Istoricilor din Moldova.

Concursul Burse de Merit-2013  a fost 
organizat de Centrul de Informaţii Univer-
sitare în colaborare cu parteneri din secto-
rul privat  cu scopul de reafirmare a pre-
stigiului studiilor superioare de calitate în 
Republica Moldova și stimularea celor mai 

buni studenţi spre excelenţă academi-
că. La această ediţie a concursului au 
participat 324 de studenţi de la 20 de 
instituţii de învăţământ superior din 
Moldova, dintre care 26 de la USMF 
”Nicolae Testemiţanu”. Pe parcursul 
celor 18 ediţii anuale ale programului, 
peste 4300 de studenţi au aplicat la 
concurs, dintre care 1180 de finaliști 
au beneficiat de Burse de Merit.

În numele comunităţii universi-
tare, aducem sincere felicitări și cu-
vinte de apreciere studenţilor noștri, 
urându-le mari succese și multe per-
formanţe în continuare. Totodată, în-
curajăm mediciniștii să fie mai activi și 
să participe cu mai multă încredere la 
toate apelurile de burse și stagii ce li 
se oferă. 

Studenţii Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie “Nico-
lae Testemiţanu” au luat locul I la 
concursul distractiv – “Накорми 
голодного студента”, organi-
zat de publicaţia ”Комсомольская 
правда” în Moldova. Corina Șcer-
batiuc, studentă în anul IV, Andrei 
Draganel și Sorin Verdeș, studenţi 
în anul V, Facultatea de Medicină nr. 
1, sunt membrii echipei, care au dus 
faima Universităţii. 

Studenţii noștri au concurat cu 
alte 2 echipe de la Universitatea Teh-

nică a Moldovei (UTM) și Institutul 
de Relaţii Internaţionale din Mol-
dova (IRIM). Echipa USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” s-a prezentat cel mai 
bine la toate probele de concurs. Au 
mâncat șase crenvurști în timp re-
cord; au reușit să ghicească cinci fe-
luri de produse, fiind cu ochii legaţi, 
doar mirosindu-le;  dar cel mai mult 
au impresionat juriul cu cunoștinţe-
le vaste despre instituţia în care își 
fac studiile. Competenţele și modul 
de afirmare al concurenţilor au fost 
apreciate de un juriu, alcătuit din 
reprezentanţii universităţilor partici-
pante, partenerul concursului și  un 
angajat al publicaţiei “KП”. Membru 
al juriului din partea USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” a fost Sergiu Suman, 
conferenţiar universitar, dr. în medi-

cină, prodecan, Facultatea de Medi-
cină nr. 1. 

Premiile oferite concurenţilor 
nu s-au deosebit substanţial în func-
ţie de locul ocupat. În general, s-au 
oferit cărţi și diplome de participare.  
Potrivit organizatorilor, acest con-
curs nu vine să stimuleze financiar 
participanţii, ci să consolideze relaţia 
între mass-media și instituţiile de în-
văţământ superior. “În ultimul timp, 
presa neglijează activitatea univer-
sităţilor din ţară și se focusează mai 
mult pe evenimente de senzaţie, 

eventual dacă au loc în cadrul acesto-
ra. Concursul “Накорми голодного 
студента” a fost organizat, nemijlo-
cit, pentru susţinerea studenţilor cre-
ativi, cu bună dispoziţie și cu marea 
dorinţă de se face remarcaţi”, a spus 
Mariana Malic, membru al echipei 
de organizare a concursului.

Corina Șcerbatiuc, lider de echi-
pă USMF “Nicolae Testemiţanu”, a 
apreciat înalt organizarea concursu-
lui respectiv, menţionând că a fost o 
competiţie acerbă, cu echipe destul 
de puternice.

Organizatorii au asigurat că vor 
continua desfășurarea unor astfel 
de activităţi de promovare a imaginii 
universităţilor prin intermediul eve-
nimentelor distractive.

În data de 1 martie curent, studenţii Uni-
versităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” au participat activ la 
acţiunea de donare a sângelui ”O primăvară 
de vis, plină de dăruire de viaţă!”. Campa-
nia a fost organizată de Centrul Naţional de 
Transfuzie a Sângelui, Ministerul Sănătăţii și 
Uniunea Naţională a Studenţilor și Tinere-
tului din Republica Moldova, cu scopul de a 
încuraja populaţia să doneze sânge, contri-
buind astfel la “dăruirea de viaţă”. 

Acţiunea a adunat peste 150 de volun-
tari, iar studenţii USMF ”Nicolae Testemiţa-
nu” s-au numărat printre cei care au reușit să 
doneze sânge. Radu Mereniuc și Doina Mafte-

uţă, studenţi în anul II, Facultatea de Medici-
nă nr. 1, au fost printre primii altruiști care au  
participat la această campanie.

 ”Este foarte bine să donăm sânge, atât 
pentru sănătatea noastră, cât și pentru aceea 
că facem un bine altora. Decât să stăm prin 
cluburi și să servim băuturi alcoolice, mai 
bine salvăm o viaţă și avem conștiinţa împăca-
tă că facem un bine”, a relatat Doina Mafteu-
ţă, care este la a doua experienţă de acest fel. 

Radu Mereniuc, fiind un donator mai ”ex-
perimentat”, a spus că participă la aceste ac-
ţiuni pentru că vrea să facă o faptă frumoasă 
pentru pacienţii din spitale care au nevoie de 
ajutor. Tânărul a încurajat colegii să participe la 
astfel de acţiuni: ”Faceţi un gest nobil, donaţi 
sânge celor mai triști ca noi, care au nevoie”. 

Svetlana Cebotari, director al Centrului 
Naţional de Transfuzie a Sângelui, a menţio-
nat că această campanie se axează pe două 
obiective, primul ar fi acumularea de sân-
ge pentru  cei care au nevoie de transfuzie, 
iar cel de-al doilea presupune solidarizarea 
persoanelor, care doresc să salveze o viaţă. 
Directorul a mai spus că USMF ”Nicolae Tes-
temiţanu” este un exemplu pentru celelalte 
universităţi pentru că este deschisă și partici-
pă la fiecare acţiune de acet gen. 

Donarea de sânge este benefică și pentru 
donator, care, în acest fel, își ajută organismul 
să-și împrospăteze sângele, să-și crească imu-
nitatea și rezistenţa la traumatisme. De ase-
menea, donarea de sânge scade cu 30% riscul 
de paralizie și de accident vascular. 

Mediciniştii cu Burse de Merit
Cinci studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” au primit Burse de Merit, în valoare de câte 12000 

de lei fiecare. Aceștia sunt mediciniștii Nicorici Cristina, Juncu Victor, Vudu Victoria, Uncu Andrei și Lîsîi Corneliu, care se numără printre cei 50 de 
finaliști de la 11 universităţi din ţară.

Locul I la concursul 
“Накорми голодного 

студента”

Donează sânge - dăruieşte viaţă!
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Pe durata a patru zile, în com-
plexul sportiv al Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” (str. 31 august 1989), sub 
egida Federaţiei Sportului Universitar 
şi a Sindicatelor Educaţiei din Republica 
Moldova, s-au desfăşurat competiţiile 
la volei masculin contând pentru cam-
pionatul naţional al cadrelor didactice 
din instituţiile de învăţământ superior. 
Cele opt competitoare au fost divizate în 
două subgrupe:

 
a

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
(UASM)
Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) 
(cu sediul la Chişinău)
Universitatea  Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” (USP)
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport (USEFS)

 b
Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF)
Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)
Academia „Ştefan cel Mare” a Ministeru-
lui Afacerilor Interne (AMAI)

 

De regulă, turneele acestui elegant 
gen de sport polarizează atenţia suport-
erilor.

N-a fost excepţie nici de data aceasta. 
Din start afirmăm că cel mai reuşit par-
curs competiţional l-a avut echipa USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, care nu a cedat 
nici un set în toate meciurile jucate, pe 
care le-a câştigat cu scorul 2-0. Dar înainte 
de a veni cu alte detalii, prezentăm rezul-
tatele tuturor partidelor disputate:

 
17 februarie

UASM  – USP 2-0  
USM – UTM 2-0
UST – USEFS 2-0                      
USMF – AMAI 2-0
 

18 februarie 
UPS – USEFS 0-2                          
AMAI – UTM 2-1
UASM – UST 1-2                                    
USMF – USM 2-0

 
19 februarie

UST – USP 2-0                              
USM – AMAI 2-0
USEFS – UASM 0-2                      
UTM  – USMF 0-2

 
În ultima zi s-au disputat meciurile 

decisive. Pentru locul 7,  UTM a câştigat 

de la UPS cu 2-0. Pentru locul 
5, AMAI a învins USEFS cu 2-0. 
USM a surclasat-o pe UASM 
cu 2-1, situându-se pe locul 
3. Partida centrală, care a 
desemnat campioana, a fost 
susţinută de formaţiile USMF 
şi UST, ambele învingătoare în 
subgrupe, care s-au prezentat 
în finală având numai victorii 
la activ.

Debutul primului set a 
fost echilibrat (1-1, 3-2, 4-4, 
8-6), ca în continuare medi-
cii să preia iniţiativa şi să 
conducă detaşat ostilităţile. 
Combinaţiile reuşite fruc-
tificate de Dorin Tănase, 
voleibalistul emblematic al 
formaţiei medicilor, Corneliu 
Munteanu şi Oleg Solomon au 
făcut ca scorul să crească şi să 
încheie primul act cu 25-16. 
Superioritatea evidentă le-a 
turnat puteri, iar partener-
ilor de întrecere neîncredere. 

Doar liderul formaţiei UST Sergiu Ma-
rinescu, un sportiv de talie naţională 
cu o experienţă bogată, în unele faze 
reuşea să-i pună în dificultate pe 
adversari, prin lovituri puternice în 
ofensivă şi blocaj. În rest, profesorii de 
la medicină au dominat jocul la toate 
capitolele, câştigând fără probleme 
următoarele 2 seturi. 

Potrivit regulamentului meciul 
pentru titlu se joacă în 5 seturi, echipei 
USMF i-au fost îndeajuns 3 câştiguri 
consecutive pentru a repurta victoria 
cu 3-0 şi a devenit din nou campioană 
a cadrelor didactice din instituţiile de 
învăţământ superior.

Succesul l-au asigurat:  Dorin 
Tănase, Corneliu Munteanu, Oleg 
solomon, Ghenadie bezu, Vitalie le-
scov, Vladimir Iacob, eduard Pleşca, 
Vladislav badan.

Pe locul doi s-au clasat voleibaliştii 
de la Universitatea de Stat din Tira-
spol, iar cea de a treia treaptă a podi-
umului a revenit echipei Universităţii 

de Stat din Moldova, care, în două seturi, 
a întrecut formaţia Academiei „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 
S-au evidenţiat prin prestaţie în aceste 
grupări Sergiu Petică, căpitanul lotului 
universitar şi Sergiu Marinescu de la UST. 
Un volei de nivelul echipelor ce evoluează 
în Liga Naţională a demonstrat Oleg Pereu 
de la USEFS.

Imediat după încheierea partidei 
decisive, le-am adresat una şi aceeaşi 
întrebare voleibaliştilor de la medicină, 
cea mai bună echipă a turneului – Dorin 
Tănase şi Oleg Solomon – ce înseamnă 
voleiul pentru ei? şi au răspuns: ”Volei-
ul este genul de sport preferat, care 
ademeneşte prin inteligenţă şi rafina-
ment, este viaţa noastră. Fără antrena-
mente, competiţii sau asemenea turnee 
cotidianul ar fi mai monoton, incolor”.

Pledăm ca voleiul să aibă o răspândire 
largă, atât în rândurile tineretului, cât 
şi în mijlocul oamenilor de vârstă mai 
înaintată, fiind o sursă inepuizabilă de 
energie. Să nu uităm, cei care practică 
jocul la fileu, au o ţintă de atlet, lucrează 
mai cu spor şi bună dispoziţie. 

 
F     

Evoluţia echipelor USMF „Nico-
lae Testemiţanu” la celelalte probe, in-
cluse în programul campionatului, a fost 
mai modestă. Aproape de titlu au fost 
baschetbaliştii, întrecuţi numai de colegii 
lor de la Universitatea de Stat din Mol-

dova. Astfel, profesorii medici s-au situat 
pe locul II. Din componenţa echipei fac 
parte: Cornel Ciurea, antrenor-jucător, 
Olesea Frunze, Vladislav Badan, Marian 
Stan, Vadim Gavriliţă, Sergiu Ciupac, An-
drei Chiriac, Vladimir Diaconu, Andrei Ro-
mancenco, Alexei Bojonca.

Pe locul III premiant s-a clasat 
formaţia de joc de dame, alcătuită din 
sportivii Ion Şanţevoi, Alexei Sofroni, 
Vasile Oineagră, Nadejda Ţurcan.

Pe cea de-a IV-a treaptă a clasamen-
tului s-a situat echipa de şah, formată din 
Eudochia Cibotari, multiplă campioană 
şi premiantă republicană, Profirii Cazac, 
Constantin Cheptanaru, Alexei Sofroni.

La tenisul de masă, reprezentantivei 
USMF i-a revenit, la fel, locul IV. Şi-au dat 
concursul Vasile Oineagră, Alexei Bojon-
ca, Vladimir Diaconu, Marian Stan, Cris-
tina Vataman, Angela Ermurachi.

Echipa de badminton a USMF s-a cla-
sat pe locul V, avându-i în componenţă 
pe Alexei Bojonca, Andrei Ţîbîrnă, Ana-
tol Scorpan, Marian Stan, Olesea Frunze, 
Svetlana Miron.

Cei mai activi în competiţii au fost 
Marian Stan şi Alexei Bojonca. Este de 
remarcat nivelul şi stabilitatea evoluţiei 
Eudochiei Cibotari, a lui Alexei Sofroni şi 
a lui Vladislav Badan.

 Cordiale 
felicitări !!! 

Profesorii medici şi-au confirmat valoarea sportivă
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Primăvara are un atribut scris cu 
literă mare în calendarul nostru de su-
flet – zIua feMeII.

Noi, bărbaţii, suntem mândri că 
avem plăcutul prilej să Vă felicităm pe 

voi, fiinţe dragi, care mereu ne sunteţi 
alături şi la bine şi la rău, care ne cuceriţi 

prin frumuseţea divină, fineţe şi blândeţe. 
Aveţi tot temeiul să fiţi mândre, la rândul vostru, prin misi-
unea dată de Cel de Sus de a fi continuatoare ale vieţii. Ştiţi 
să aprindeţi flacăra iubirii şi să ocrotiţi focul din vatră. Numai 

voi, scumpele, adoratele noastre femei, sunteţi înzestrate cu 
darul şi harul de a zămisli şi a creşte generaţii după generaţii. 

Vă admirăm minunatele virtuţi şi calităţi umane, puterea cre-
atoare dovedită oricând şi oriunde.

Se vede – Dumnezeu a iubit tare Femeia, că a creat-o atât de frumoasă.
În această zi de sărbătoare, ca şi în toate zilele anului, vă dorim, scumpele 

noastre femei, să fiţi la fel de sănătoase, cu chipul şi sufletul curat, precum 
sunteţi. Multe bucurii de la cei dragi şi apropiaţi.

Să vă păstraţi comoara şi zestrea încântătoare, ce ne cucereşte 
întotdeauna  feminitatea şi gingăşia.

Şi, totuşi, oricât am încerca să descifrăm esenţa fenomenului Femeie, în 
ultimă instanţă rămâne o enigmă, o cetate greu de cucerit.

 
Mesageri din partea tuturor bărbaţilor – 

profesorii Grigore Friptuleac, Valentin Topalo, Grigore Bivol, 
conferenţiarii Oleg Solomon, Vasile Dumitraş.

Mă-nchin în faţa ta, femeie...
Tu ești o vie, frumoasă epopee,
Duioasă, sfântă ca o zee.
Ești regina frumuseţii,
Izvorul nesecat al vieţii,
Podoabă ce lumea încununi,
Minune-ntre minuni.
La ivirea ta
Saltă, râde inima
A ta dulce privire
Revarsă-n suflet fiori de iubire.
Tu legeni pruncii omenirii,
Aprinzi scânteile iubirii
Încât tot omul visător
Se topește de-al tău dor.
Încântătoare ca o crăiasă din povești,
Muza geniilor omenirii ești.
Lui Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael
Le-ai dat viaţă, har și zel.
Lui Eminescu, Luceafărul poeziei românești
Cu care tu te mândrești
Viaţă și talent i-ai dat
Și-n toate l-ai inspirat.
Acel rege al poeziei, marele Alecsandri,
Care cântă natura și pe vesela Dridri
De tine a fost inspirat,
Tu imensul talent i-ai dat.
Matcovschi și Vieru, poeţi cu literă mare
Care chemau poporul la descătușare,
Prin tine mari au devenit,
Tu i-ai crescut și i-ai însufleţit.

La sânul tău s-a alăptat
Și plebeu, și împărat.
Ai atâta nobleţe și amor sublim de ţară,
C-ai trimis la oști să moară
Pe fiul tău drag și iubit
Pe Ștefan cel Mare, viteaz și vestit.
I-ai dat curaj și binecuvântare,
Să-nfrângă hoardele barbare.
Fără tine, ca fără soare
N-ar exista nicio suflare.
Împreună cu tine
La rău și la bine.
Bărbatul înfruntă tot ce-i greu
Să merite surâsul tău.
Scumpă ca tine nimica-n lume nu e
Tu meriţi de aur statuie.
De-ar fi în putinţa mea
Rai dumnezeiesc ţi-aș da, 
Aș culege din cer stele
Ţi-aș face diadem din ele,
Și de ziua ta
Ţi l-aș înmâna.
M-aș face vizitiu la Carul Mare
Te-aș plimba cu el prin zare,
Prin zarea albastră însorită
Să fii pururea tânără, frumoasă, fericită,
Să fii mereu seducătoare
De minţi răpitoare,
De inimi cuceritoare!

10.02.2014                                      V. Bejenaru

Calde şi dulci felicitãri
pentru cele mai 

gingaşe fiinţe din lume  
De ziua ta (8 Martie)

Centrul de Cercetare din Borstel 
al Universităţii din Lübeck, Germa-
nia, unul dintre centrele de referinţă 
supranaţionale ale Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii, acordă asistenţă în 
consolidarea capacităţilor Labora-
torului Naţional de tuberculoză din 
Chișinău și catedrelor de profil ale 
Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.  

 Acţiunea are loc în cadrul Proiec-
tului de cooperare ”Reach-4 – Moldo-
va”, iniţiat de Centrul de Cercetare din 
Borstel și reprezentat de profesorul 

Christoph Lange, directorul Clinicii boli 
infecţioase din cadrul acestui centru. 
Proiectul este finanţat de Serviciul 
German de Schimb Academic (DAAD 
– PAGEL) și are drept scop facilitarea 
cooperării multilaterale între institu-
ţiile academice menţionate privind 
dezvoltarea curriculumului universi-
tar, mobilitatea studenţilor, transferul 

de abilităţi și cunoștinţe, consolidarea 
capacităţilor și colaborărilor de cerce-
tare pentru crearea unui parteneriat 
durabil.

USMF ”Nicolae Testemiţanu” și 
Universitatea din Lübeck, Germania, 
colaborează din anul 2011, perioadă 
în care au fost iniţiate diverse proiec-
te de cooperare. Ultimul, REACH-4 
– Moldova, este prevăzut pentru ur-
mătorii 4 ani și se axează pe domeni-
ile: cercetare, educaţie și dezvoltare a 
capacităţilor în asistenţa medicală din 
Republica Moldova.

Centrul de Cercetare din Borstel a 
Universităţii din Lübeck este una din-
tre cele mai importante instituţii din 
Europa în domeniul cercetării, asisten-
ţei în tuberculoză și infecţii respiratorii  
și este specializat în acordarea supor-
tului necesar în  procesul de comba-
tere a tuberculozei,  în special, celei 
multidrog rezistentă.

”Reach-4 – Moldova” - 
asistenţă în combaterea tuberculozei

Potrivit lui Oleg Lo-
zan, prorector pentru im-
plementarea tehnologiilor 
informaţionale și dezvoltare 
strategică, Modulul Social 
este un instrument important 
de management, deoarece 
permite setarea parametrilor 
pentru fiecare cămin (cum 
ar fi: administrator, inventar, 
puncte de penalitate ș.a.), 
monitorizarea  și generarea de 
rapoarte. ”Putem spune că, 
produsul, pe care îl avem as-
tăzi, este unul destul de com-
plex, atât prin funcţionalităţile 
pe care le oferă,  cât și pentru că vine să sa-
tisfacă o necesitate stringentă - cea de a asi-
gura transparenţa. Lucrările la acest Modul 
au început din vara anului trecut, fapt ce-mi 
permite să afirm că a fost realizat în timp re-
cord” a adăugat prorectorul.    

Emil Ceban, prorector pentru educaţie 
și probleme sociale a menţionat că Modulul 
Social permite studenţilor să aplice on-line 
pentru cazare în cămin și să primească o 
confirmare în acest sens. Conform unor cri-
terii, cum ar fi reușita academică, participa-
rea în activităţi extracurriculare, situaţia fa-
milială, se va realiza un rating al studenţilor 
pe facultăţi și ani de studii, care determină 
cazarea lor în cămine.  Astfel, imediat după 
sesiunea de vară, studenţii vor ști, deja, 

dacă au un loc în camin și cu cine vor împăr-
ţi camera anul viitor . Prorectorul a mai spus 
că ”Modulul evită birocraţia și influenţa fac-
torului uman în proces, oferind studenţilor 
posibilitatea de autoguvernare.” În viitorul 
apropiat Modulul Social va fi extins și pentru 
alte domenii, cum ar fi alimentaţia și activi-
tăţile sportive. 

Modulul Social este o parte componen-
tă a SIMU, fiind interconectat cu alte mo-
dule ale Sistemului, în special cel Didactic, 
de unde se preiau datele despre studenţi 
(nume, facultate, viză de reședinţă, reușită 
ș.a.). În acest fel, va fi asigurată eficienţa și 
transparenţa procesului de distribuire a lo-
curilor de trai în căminele pentru studenţi.

Distribuirea on-line 
a locurilor de cazare în căminele studenţeşti

 Începând cu acest an, locurile de cazare în căminele studenţești vor fi distribuite 
electronic. Studenţii vor trebui să aplice în acest sens o cere on-line pe site-ul Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină. Acest lucru  a devenit posibil odată cu realizarea 
Modulului Social al Sistemului Informaţional de Management Universitar (SIMU), al că-
rui obiectiv este informatizarea activităţilor sociale și a campusului studenţesc, în con-
formitate cu Strategia de informatizare a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemiţanu” în perioada 2012-2015.


