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USMF „Nicolae Testemiţanu” a des-
fășurat în data de 19 mai,  în aula „Petru 
Galeţchi” și Sala Senatului, Ziua ușilor 
deschise pentru absolvenţii de licee și co-
legii,  care au venit să facă cunoști nţă mai 
îndeaproape cu Alma Mater a medicilor. 

Prezentarea generală a fost făcută de 
către rectorul Universităţii, prof. Ion Aba-
bii, care a menţionat cât de important este 
pentru ţara noastră să aibă specialiști  de o 
înaltă califi care în medicină. Dumnealui a 

apreciat faptul că Universitatea oferă con-
diţii bune pentru studiu și aplicare pentru 
viitorii medici. Rectorul a specifi cat că 
Universitatea are nevoie de absolvenţi cu 
cunoști nţe vaste în biologie, chimie, dar 
care posedă și limbile moderne. 

La USMF „Nicolae Testemiţanu” înva-
ţă în prezent circa 5 mii de studenţi, iar 
cadrul didacti c este format din peste 1000 
de profesori cu un înalt grad de califi care. 

Ceremonia de deschidere a  
celei de-a IV ediţii a Congresului 
Internaţional pentru Studenţi și 
Tineri Medici MedEspera 2012 a 
avut loc în data de 17 mai curent. 
La inaugurarea Congresului In-
ternaţional MedEspera 2012 au 
parti cipat mai multe personali-
tăţi, reprezentanţi ai autorităţi-
lor publice centrale, printre care 
Andrei Usatî i, ministrul Sănătăţii 
al Republicii Moldova, Leonid 
Bujor, consilierul Primului minis-
tru, Ion Ababii, rectorul USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, profesor 
universitar, academician al AȘM 
și administraţia USMF „Nicolae 
Testemiţanu”- prorectori, de-
cani, prodecani, profesori. 

Domnul rector în discur-
sul său a menţionat importanţa 
acestui for ști inţifi c pentru stu-
denţi și ti nerii medici, care acu-
mulează o bogată experienţă, 
au oportunitatea unui schimb 
intens de informaţii și de noi  le-

Şi  în acest an, aula „Petru Galeţchi» 
și Sala Senatului a USMF „Nicolae Teste-
miţanu” au fost neîncăpătoare pentru 
potenţialii studenţi. Ca în fi ecare an în 
faţa absolvenţilor de licee, colegii, care 

doresc să își facă studiile de învăţământ 
superior la USMF „Nicolae Testemiţanu” 
au venit reprezentanţii administraţiei 
Universităţii, ai facultăţilor și responsa-
bilii Comisiei de admitere, relatând celor 
prezenţi despre resursele și potenţialul 
facultăţilor. 

Gheorghe PLĂCINTĂ, decan al Facul-
tăţii Medicină nr. 1, conferenţiar univer-
sitar, a precizat că aceasta este cea mai 

Ziua ușilor deschise 
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”

veche facultate, dar și cea mai solicitată, 
unde învaţă un număr impunător de stu-
denţi. Specifi cul facultăţii Medicină  nr. 1 
este munca direcţionată de la simplu la 
compus; de la sănătate la patologie. Pro-
fesia de medic implică muncă și eforturi 
zilnice. 

Adrian COTELEA, prodecan al facul-
tăţii Sănătate publică, conferenţiar uni-
versitar, a menţionat că facultatea unde 
acti vează are cele mai riguroase condiţii 
de selecţie a studenţilor, deoarece în pre-
venirea bolilor este nevoie de cel mai se-
lect corp de medici. 

Ion LUPAN, decan al facultăţii Stoma-
tologie, profesor universitar, a prezentat 
facultatea pe care o conduce. Dumnealui 
a menţionat că aici acti vează cadre didac-
ti ce care au acumulat experienţă atât în 
ţările CSI, cât și în cele europene. 

Despre facultatea Farmacie a vorbit 
decanul Nicolae CIOBANU, conferenţiar 
universitar, care a specifi cat că medicina 
nu există fără ajutorul medicamentelor, 
iar de-a lungul ti mpului aici au fost pre-
găti ţi peste 3 500 de specialiști . La fi nal, 
reprezentanţii Comisiei de admitere au 
prezentat audienţei condiţiile de admite-
re la USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Sălile în care s-au desfășurat întâlni-
rile au fost arhipline, dovadă a faptului că 
și anul acesta la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie "Nicolae Testemiţa-
nu" se vor prezenta mulţi abiturienţi pen-
tru a-și transforma în realitate visul de a 
deveni medici și farmaciști .

Forul știinţific 
MedEspera 2012

gături de prietenie și colaborare. 
Rectorul le-a urat parti cipan-
ţilor mult succes în acti vitatea 

lor ști inţifi că și profesională. 
Ministrul Sănătăţii Andrei 

Usatî i a vorbit despre moderniza-
rea sistemului de sănătate, despre 

problemele actuale din domeniul 
medicinei, cu care se confruntă 
Republica Moldova. „Problemele 

pe care le întâmpinăm în sistemul 
medical din Republica Moldova 
își pot găsi răspuns prin cercetări 
ști inţifi ce. Scopurile pe care le are 

fi ecare dintre noi le putem ati nge 
doar prin acumularea cunoști n-
ţelor, informaţiilor și prin experi-
enţă. Un asemenea Congres ști -
inţifi c vă poate ajuta în această 
direcţie. Tinerilor și viitorilor me-
dici le doresc bucurie și izbândă 
în acti vitatea pe care o desfășoa-

ră”, a conchis ministrul Sănătăţii. 
Vlad Filat, premierul ţă-

rii, a transmis prin intermediul 
consilierului său Leonid Bujor 

un salut cordial pentru parti ci-
panţii Congresului Internaţional 
MedEspera 2012, precizând im-
portanţa unor asemenea eve-
nimente pentru antrenarea ti -
neretului studios în cercetare și 
demonstrarea cunoști nţelor.

Sala Senatului a fost arhipli-
nă, deoarece la actualul congres 
internaţional au parti cipat 815 
studenţi și viitori specialiști , din-
tre care 732 au fost din Republi-
ca Moldova și 83 din străinătate: 
România, Federaţia Rusă, Ucrai-
na, Republica Belarus, Turcia, 
Germania.

Pe parcursul zilei de 18 mai 
au fost expuse în faţa audienţei 
aproximati v 153 rapoarte în ca-
drul celor 7 secţiuni ale Congre-
sului, dintre care 120 au fost pre-
zentate de studenţii autohtoni. 
Totodată au fost pregăti te 23 de 
postere.

Premierea celor mai bune 
rapoarte ști inţifi ce a avut loc în 
cadrul festi vităţii de închidere 
a Congresului, desfășurată la 
19 mai 2012 în Sala Senatului a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”.

(Continuare în pag. 8)(Continuare în pag. 8)
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Acesta a fost laitmoti vul Congresului 
III al Medicilor de Familie din Republica 
Moldova, care a avut loc în zilele de 17-
18 mai curent la Moldexpo.

În cuvântul introductiv, profesorul 
universitar Grigore Bivol, președinte-
le Congresului, șef catedră Medicină de 
Familie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
a menţionat: „Facilitarea accesului po-
pulaţiei la serviciile de sănătate; funcţia 
de prim contact; funcţia de coordonare 
a asistenţei medicale; asigurarea conti -
nuităţii acti vităţii medicilor și asistenţilor 
medicali și uti lizarea raţională a resurse-
lor sistemelor de sănătate sunt reperele 
fundamentale ale Medicinei de Familie. 
În anul 1993, prin Ordinul Ministerului 
Sănătăţii, Medicina de Familie în Re-
publica Moldova a obţinut statutul de 
specialitate, fi ind inclusă în nomenclato-
rul de stat al specialităţilor medicale.

În pofida variaţiilor în definirea Me-
dicinei de Familie în diferite regiuni ale 
lumii, caracteristi cile ei de bază fac aceas-
tă specialitate medicală cea mai potrivită 
pentru prestarea serviciilor de asistenţă 
medicală primară. 

Academicianul Gheorghe Ghidirim, 
președintele Ligii Medicilor din Republica 
Moldova,  a salutat delegaţii Congresu-
lui, subliniind importanţa acestui eveni-
ment de anvergură pentru sistemul de 
sănătate. Medicina de Familie, a precizat 
dumnealui, a luat naștere acum 12 ani, 
însă marele Om de Stat, legendă nemu-
ritoare a medicinei moldave, Nicolae Tes-
temiţanu, în premieră, a publicat multe 
lucrări ști inţifi ce cu privire la necesitatea 
asistenţei medicale primare, insistând 
asupra prestării serviciilor medicale şi în 
localităţile rurale. 

Andrei Usatâi, ministrul Sănătăţii, la 
fel a adresat un cuvânt de salut invitaţilor 
la Congres. Sistemul de sănătate, în opinia 
ministrului, se sprijină pe următorii piloni:

 Finanţarea, modalitatea cea mai 
efi cientă de uti lizare a mijloacelor fi nan-
ciare,

 Sistemul de prestatori,
 Resursele umane,
 Performanţa asistenţei medicale.

Este importantă evaluarea rezultatelor, 

a impedimentelor și a căilor de soluţionare 
a problemelor, cu care se confruntă angaja-
ţii. Se ști e că îmbătrânirea populaţiei con-
duce la exti nderea spectrului de maladii. 
De aici rezultă creșterea rolului și respon-
sabilităţii medicului de familie și a celorlaţi 
specialiști  în tratarea și asigurarea unei 
bune stări de sănătate a pacienţilor. Se cere 
abordarea corectă a accesului geografi c a 
cetăţenilor la serviciile medicale, opti mi-
zarea procesului de diagnosti care și trata-
ment, asigurarea opti mă cu preparate far-
maceuti ce, mărirea listei de medicamente 
compensate. Accentul trebuie, totuși, pus 
pe metodele de profi laxie a bolilor, pe pro-
movarea modului sănătos de viaţă.

În acest sens, este necesară şi conlu-
crarea permanentă cu administraţia pu-
blică locală. 

Cei prezenţi au fost salutaţi de pri-
marul general al capitalei, Dorin Chirtoa-
că, care a aminti t că medicul trebuie să 
respecte strict Jurământul dat la absolvi-
rea universităţii - să fi e permanent preo-
cupat de însănătoșirea oamenilor.

În numele rectorului a venit cu un 
cuvânt de felicitare pentru delegaţii la 
Congres, profesorul universitar Viorel Pri-
săcari, prorector pentru acti vitatea ști inţi-
fi că la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, decla-
rând că este mândru de acel detașament 
impunător, ce-l consti tuie Medicina de Fa-
milie, majoritatea absolută a specialiști lor 
fi ind absolvenţi universitari. În calitate 
de epidemiolog și-a exprimat încrederea 
că discuţiile din cadrul conferinţei se vor 
axa pe o temati că exti nsă, cuprinzând nu 
numai metodologia tratamentului, ci poa-
te în primul rând măsurile de profi laxie a 
maladiilor. 

Raportul de bază „Dezvoltarea speci-
alităţii Medicina de Familie în Republica 
Moldova a fost prezentat de prof. univ. 
Grigore Bivol, președintele Asociaţiei Me-
dicina de Familie, șef catedră Medicina de 
Familie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Ci-
tăm unele fragmente din amplul discurs:

Perioada antecedentă a fost marcată 
prin dezvoltarea sectorului de asistenţă 
medicală primară și consolidarea poziţiilor 
specialităţii Medicina de Familie printr-un 
spectru de acţiuni extrem de importan-

te: perfecţionarea procesului de instruire 
profesională prin ajustarea programelor 
de formare a medicilor de familie, a asis-
tenţilor medicali la cerinţele internaţi-
onale; exti nderea și consolidarea bazei 
academice de instruire în medicina de 
familie;dezvoltarea cadrului legislati v a 
sectorului de AMP în baza practi cii echipe-
lor medicilor de familie; separarea juridică 
a insti tuţiilor de AMP de cele spitalicești  și 
autonomizarea centrelor de sănătate; asi-
gurarea condiţiilor de muncă și dotarea in-
sti tuţiilor de AMP cu echipament medical 
standard; implementarea asigurărilor obli-
gatorii în sănătate și perfecţionarea meca-
nismelor de fi nanţare a sectorului de AMP.

Opti mizarea programelor de instru-
ire consti tuie o preocupare permanentă 
a comunităţii academice de la USMF „Ni-
colae Testemiţanu”. Pornind de la nece-
sităţile practi cii și rigorile de competenţă 
profesională, împreună cu echipa de ex-
perţi-consultanţi în reforme educaţionale 
din România, în 2009 s-a realizat reactu-
alizarea programelor de specialitate, care 
au intrat în vigoare în 2010, fi ind aproba-
te de Consiliul Metodic Central al USMF și 
de către Ministerul Sănătăţii. Au fost revi-
zuite programele de instruire la disciplina 
Medicina de Familie pentru studenţi, prin 
rezidenţiat și modulele din cadrul Educa-
ţiei Medicale Conti nue. Anul academic 
precedent a fost marcat prin promovarea 
studenţilor în Medicina de Familie de la 
anul VI la anul V de studii. 

O contribuţie esenţială la dezvoltarea 
Medicinei de Familie a avut-o Asociaţia 
Medicilor de Familie, care a parti cipat în 
cel mai acti v mod la formarea și dezvolta-
rea acestui sector al sistemului de sănăta-
te prin realizarea programelor de educa-
ţie profesională a medicilor de familie și 
a asistenţilor medicali. Un rezultat aparte 
îl prezintă contribuţia Asociaţiei la elabo-
rarea standartului educaţional, revizuirea 

și ierarhizarea programelor de instruire 
în specialitatea Medicina de Familie la 
nivelurile universitar, de rezidenţiat și de 
educaţie medicală conti nuă în suportul 
activităţii de perfecţionare a curriculelor 
de instruire profesionale a USMF. 

Raportorul Grigore Bivol a evidenţiat  
unele probleme care complică acti vitatea 
medicilor de familie, probleme ce ţin pre-
ponderent de fi nanţarea sectorului pri-
mar; insufi cienţa asigurării cu medici de 
familie a insti tuţiilor medicale din raioa-
nele din centrul și sudul republicii.

În concluzie a estimat că soluţionarea 
problemelor enumerate,  precum şi 
a celor ce se referă la perfecţionarea 
managementului la toate nivelurile AMP, 
consolidarea şi dezvoltarea sectorului 
privat al Medicinei de Familie, sporirea 
competenţei profesionale, lărgirea acce-
sului populaţiei la servicii primare va avea 
un impact benefi c asupra dinamismului 
reformelor, vor produce modifi cări calita-
ti ve, aliniind Medicina de Familie autoh-
tonă la standartele internaţionale. 

Agenda Congresului a cuprins un 
spectru complex al acti vităţii Medicinei de 
Familie. Cu viu interes au fost ascultate co-
municările competenţe ale reprezentanţi-
lor din Ucraina, Rusia, Italia, România, Re-
publica Moldova. Cei peste 450 de delegaţi 
au rămas impresionaţi de modul de orga-
nizare a acestui for ştiinţific de amploare, 
de realizările înregistrate de specialiştii 
în sectorul medicinei primare din diferite 
ţări, de schimbul de experienţă, care în 
ultima instanţă le vor fi  de un real folos în 
munca depusă în serviciul pacientului. 

În ultima zi delegaţii au desemnat 
noua conducere a Asociaţiei Medicilor de 
Familie din Republica Moldova. Președin-
te al AMF a fost ales profesorul universi-
tar Ghenadie Curocichin, președinte de 
onoare – profesorul universitar Grigore 
Bivol.  

Astf el s-a înti tulat Conferin-
ţa VII a Medicilor  Infecţioniști  
din Republica Moldova, care 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
25-26 mai în incinta USMF „Ni-
colae Testemiţanu”. Au parti ci-
pat 150 de specialiști  în dome-
niu din republică, precum și doi 
oaspeţi de onoare din România. 
Profesorul Victor Pântea, Pre-
ședintele Asociaţiei Obștești  a 
Medicilor Infecţioniști  din RM, 
șef catedră de profi l a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a des-
chis ofi cial întrunirea, rugând 
asistenţa să onoreze Drapelul 
de Stat al Republicii Moldova 
(vezi imaginea).

Cu un cuvânt de salut s-a 
adresat celor prezenţi Gh. Ţurca-
nu, viceministru al Sănătăţii. În 
numele ministerului și al comu-
nităţii medicale din republică, i-a 
felicitat cordial cu prilejul deschi-
derii conferinţei, exprimându-și 
admiraţia faţă de toţi medicii 
infecţioniști , care manifestă cu-

raj în activitatea cotidiană, fiind 
în contact cu pacienţii afectaţi 
de diferite maladii. Prin profe-
sionalism, muncă perseverentă 
și responsabilitate, ei stau de 

veghe la sănătatea populaţiei. 
Conferinţa a fost dedicată 

memoriei ilustrului medic infec-
ţionist al sec. XX din Basarabia, 
Toma Ciorbă și împlinirii a 116 
ani de la fondarea Spitalului Cli-
nic de Boli Infecţioase, constru-
it de Domnia sa. Profesorul C. 

Andriuţă a venit cu un recital de 
versuri proprii consacrate cele-
brului medic infecţionist.

„Patologia Infecţioasă: tre-
cut, prezent și viitor”, aceasta a 

fost tema comunicării profesoru-
lui Tiberiu Holban. Printre altele, 
el a menţionat că la etapa actu-
ală asistăm la o revoluţionare a 
tratamentului, îmbunătăţirea ca-
lităţii investi gaţiilor, depistarea 
precoce a pacienţilor infectaţi, 
noi remedii terapeuti ce, spori-

rea efi cienţei tratării pacienţilor.
S-a esti mat că deși inciden-

ţa hepati telor virale  a scăzut 
considerabil, în bună parte dato-
rită implementăti i Programelor 
Naţionale, totuși în ulti mii ani 
se atestă o creștere succesivă a 
morbidităţii cauzate de ciroză 
hepati că, care depășește indicii 
similari din ţările vecine. Rezultă 
că introducerea în practi ca medi-
cală a inovaţiilor contemporane 
pentru tratamentul și profi laxia 
cirozei hepati ce este o necesita-
te stringentă.

Hepati tele virale rămân a fi  
o problemă de sănătate publi-
că. După incidenţă ele urmează 
infecţiile respiratorii virale și in-
fecţiile intesti nale acute. Impor-
tanţa abordării acestei probleme 
se impune nu doar prin morbidi-
tatea înaltă ci și prin severitatea 
și consecinţele maladiilor cu un 
impact biologico-social ridicat.

Noile concepţii de tratament 
cu abordare în practi ca medicală 

și, în primul rând, tratamentul 
anti viral imprimă efi cienţă te-
rapiei și reabilitării complexe a 
hepati telor cronice prin valorifi -
carea compușilor chimici ai bioe-
lementelor sau suplimentelor lor 
ce conţin vitamine, aminoacizi și 
oligopepti de. Întru soluţionarea 
problemei în cauză, drept opor-
tună poate fi  considerată folosi-
rea medicamentelor polifuncţi-
onale, obţinute din preparate cu 
efect clinic polivalent şi inofensi-
vitate.

De rând cu savanţii din Re-
publica Moldova au prezentat 
comunicări interesante colegii 
din România Florin Căruntu, 
Bucureşti, şi Dumitru Carstina, 
Cluj-Napoca. 

Adunarea generală a Asocia-
ţiei Obștești  a Infecţioniști lor din 
Republica Moldova a aprobat 
Statutul asociaţiei și a modifi -
cărilor parvenite. Președinte al 
Asociaţiei a fost reales profeso-
rul Victor Pântea. 

Asistenţă Medicală Primară –  
element prioritar 
al sistemului de sănătate

Pagină pregăti tă de Traian MUSTEAŢĂ

Actualităţi în patologia infecţioasă şi cea parazitală
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Profesorul universitar Ivan Arti uhov a 
venit la Chișinău pentru a efectua o vizi-
tă de informare, documentare, pentru a 
pune în discuţie perspecti vele de dezvol-
tare a relaţiilor de cooperare interuniver-

sitare și a ţine cursuri pentru studenţi, re-
zidenţi, cadrele universitare în domeniul 
uti lizării tehnologiilor informaţionale în 
procesul de instruire.

În cadrul întrunirii cu administraţia 
Universităţii au fost discutate realizări-
le ambelor universităţi în urma semnării 
contractului de cooperare din data de 25 
ianuarie 2012 la Krasnoiarsk. Rectorii s-au 
arătat mulţumiţi de progresele obţinute și 
au conversat pe marginea implementării 
altor direcţii de dezvoltare și cooperare 
cum ar fi : mobilitatea reală a studenţilor, 

schimbul de experienţă între cadrele di-
dacti ce, organizarea diferitor conferinţe 
ști inţifi ce comune.

Domnul rector, prof. univ. Ivan Arti u-
hov însoţit de rectorul USMF, prof. univ.  
Ion Ababii au efectuat vizite de documen-
tare despre sistemul de învăţământ în do-
meniul sănătăţii la Parlamentul Republicii 
Moldova și Ministerul Sănătăţii.

Pe data de 11 mai 2012, începând cu 
orele 12.00, Sala Senatului a USMF „Nico-
lae Testemiţanu” a devenit neîncăpătoa-
re pentru viitorii specialiști  în medicină și 
pentru cadrele didacti ce care veniseră să 
asiste la cursurile ţinute de  rectorul Uni-
versităţii de Stat de Medicină „V.F. Voino  
- Iaseneţki” din Krasnoiarsk dr. hab. med., 
prof. univ.  Ivan Arti uhov. Domnul rector 
Ion Ababii, a menţionat că este o onoare 
pentru Universitatea de Medicină vizita 
rectorului Ivan Arti uhov și că astf el de vizi-
te ar trebui să devină o frumoasă tradiţie 
a universităţilor de medicină din Chișinău 
și Krasnoiarsk.  

Modul, în care profesorul universitar 

Ivan Arti uhov expunea materialul,  a cap-
tat atenţia publicului din primele clipe. 
Dumnealui a vorbit despre Universitatea 
„V.F. Voino  - Iaseneţki”,  despre moder-
nizarea  sistemului de învăţământ medi-
cal din Federaţia Rusă, despre uti lizarea 
tehnologiilor informaţionale în procesul 
de instruire, metodele de predare, despre 
uti lajul modern de care dispune Universi-
tatea și planurile de cooperare cu USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Profesorul uni-
versitar Ivan Arti uhov a ţinut să puncteze 
pentru studenţi, rezidenţi că ei nu sunt 
responsabili doar pentru tratarea pacien-
ţilor, ci ei trebuie să asigure o mai buna 
calitate a vieţii în care trăim. Profesorul 
universitar Ivan Arti uhov consideră că 
tehnologiile informaţionale trebuie uti li-
zate pe larg în procesul de instruire, ele 
reprezintă ziua de azi, dar mai ales viito-
rul.  Tinerii prezenţi la eveniment au măr-
turisit că au rămas plăcut impresionaţi de 
vizita rectorului Universităţii din Krasno-
iarsk și de modul cum a ţinut prelegerile 
în faţa audienţei.

În data de 25 mai 2012, la Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” a avut loc  acordarea solemnă a ti -
tlului onorifi c Doctor Honoris Causa dnei pro-
fesor universitar Norina Consuela Forna,  de-
can al Facultăţii Medicină Dentară a Univer-
sităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” 
Iași, România.

Printre frumoasele tradiţii seculare ale în-
văţământului universitar mondial se disti nge, 
în mod special, ritualul de conferire a ti tlului 
onorifi c Doctor Honoris Causa, acordat celor 
mai remarcabile personalităţi de nivel naţio-
nal și internaţional în semn de recunoști nţă 
și înaltă apreciere a meritelor deosebite și a 
contribuţiei lor substanţiale la prosperarea 
omenirii. 

Doamna profesor Norina Forna este o per-
sonalitate notorie. Prin calităţile sale de ilustru 
savant, talentat pedagog și educator, virtuos 
specialist stomatolog și înţelept manager al 
ocroti rii sănătăţii și învăţământului superior 
medical și farmaceuti c, doamna profesor și-a 
câști gat sti ma și respectul colegilor, discipolilor, 
pacienţilor, încrederea organelor de conducere 
a Universităţii și Ministerului Sănătăţii din Ro-
mânia, care au desemnat-o mereu în funcţii 
responsabile. 

Doamna Forna este bine cunoscută și înalt 
apreciată nu numai în România și Republica 
Moldova, dar și în multe alte ţări. Norina Forna  
a absolvit cu excelenţă Facultatea de Stomato-
logie în 1985 și Facultatea Medicină generală 
în 2001 a  Universităţii de Medicină și Farma-
cie „Gr.T.Popa” din Iași, România. Cariera pro-
fesională universitară a doamnei profesor s-a 

desfășurat ascendent de la asistent universitar, 
șef lucrări, conferenţiar universitar, până la pro-
fesor la disciplina „Clinica și terapia edentaţiei 
parţiale înti nse” a  Universităţii de Medicină și 
Farmacie „Gr.T.Popa” Iași, poziţie deţinută din 
2002 până în prezent. Pe lângă acti vităţile de 
bază a desfășurat și un șir de funcţii adminis-
trati ve.

Conducerea USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, 
în frunte cu rectorul 
Ion Ababii, a mulţumit 
dnei profesor universi-
tar Norina Forna pentru 
legăturile fructuoase 
pe care le-a stabilit şi le 
menţine de atâta ti mp 
cu Facultatea Stomato-
logie din cadrul USMF. 
Profesorul universitar 
Ion Lupan, decan al 
Facultăţii de Stomato-
logie, a precizat că, cu 
ajutorul doamnei Forna 
s-au făcut primii pași în 
realizarea obiecti velor 
de instruire, mobilitate, 
integrare în sistemul de 
medicină dentară inter-

naţional. Totodată, prin intermediul acestei co-
laborări s-au realizat cele mai intense acti vităţi 
de schimb de teorii și practi că între facultăţile 
de medicină dentară din Iași și Chișinău.  Pro-
fesorul universitar Valenti n Topală a ţinut să 
evidenţieze că doamna Norina Forna a pregăti t 
19 doctori în medicina dentară și că acest ti tlu 
onorifi c se acordă pentru prima dată în dome-
niul Stomatologiei.

Ceremonia de acordare a ti tlului onori-
fi c s-a ţinut în prezenţa membrilor Consiliului 
USMF, a decanilor, a șefi lor de catedre, dar și a 
studenţilor şi rezidenţilor care au participat la 
eveniment. 

După aceste momente memorabile doam-
na profesor Norina Forna a ţinut să mulţu-
mească cu adâncă recunoști nţă administra-
ţiei USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum și 
celorlalţi profesori universitari, rezidenţilor, 
prezenţi la eveniment.  Dumneaei s-a arătat 
încântată de ti tlul și meritul pe care l-a primit 
și se declară mulţumită de relaţiile rodnice de 
colaborare dintre Facultatea Stomatologie  a 
USMF „”Nicolae Testemiţanu” și Facultate de 
Medicină Dentară a UMF „Gr.T.Popa” Iași și a 
ţinut să  menţioneze că sunt multe proiecte 
pentru viitor care implică eforturi din partea 
ambelor Universităţi. 

Data de 10 mai 2012 este o zi memorabilă în istoria Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. A fost încheiat con-
tractul  interuniversitar de cooperare cu Universitatea de Medicină și Far-
macie „Victor Babeș”, Timișoara, România și USMF „Nicolae Testemiţanu” 
și a fost conferit ti tlul onorifi c Doctor Honoris Causa domnului Marius 
Raica, rectorul Universităţii de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, pro-
fesor universitar, coordonator al disciplinei Histologie, profesor asociat al 
Universităţii noastre. 

Semnarea acordului de colaborare cu UMF „Victor Babeș” reprezintă 
consolidarea relaţiilor de cooperare deja existente între universităţi, sta-
bilit la nivel  de  facultăţi, catedre, între  profesorii universitari și ti neretul 
studios. Semnarea contractului interuniversitar presupune multe facilităţi 
și avantaje pentru ambele părţi, cum ar fi  dezvoltarea domeniilor de pre-
dare și cercetare comune.

Relaţiile de colaborare cu Universitatea din Timișoara au rădăcini 
adânci și tradiţii frumoase. Graţie eforturilor și atitudinii deosebite a co-
legilor din Timișoara, dar și cu aportul nemijlocit al profesorului Marius 
Raica, au fost iniţiate și s-au intensificat deplasările, vizitele cognitive și de 
lucru, stagiile de perfecţionare a cadrului profesoral-didactic. 

Domnul rector Ion Ababii a ţinut să menţioneze contribuţia substan-
ţială a  profesorului universitar Marius Raica la iniţierea și dezvoltarea 
relaţiilor ști inţifi ce durabile cu catedra Histologie, Citologie și Embriologie 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”. "Considerăm că pentru acti vitatea sa de 
valoare naţională și internaţională, pentru aportul considerabil la sta-
bilirea și promovarea relaţiilor fructuoase între Universitatea noastră și 
Universitatea din Timișoara, includerea inspirată în acest proces a ti nere-
tului, Domnul profesor Marius Raica merită să fi e disti ns cu ti tlul onorifi c 
„Doctor Honoris Causa” a Universităţii de Stat de  Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu”, a conchis rectorul Ion Ababii.

Domnul profesor Marius Raica, la rândul său, a mulţumit pentru înalta 
apreciere a acti vităţii sale, pentru onorifi cul ti tlu acordat de Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, exprimându-și con-
vingerea că relaţiile de prietenie și colaborare moldo-română vor cunoaște 
noi dimensiuni.  „Semnarea tratatului și decorarea cu  acest ti tlu onorifi c 
nu este o obligaţiune pentru mine ci o bucurie, de astăzi fac parte din două 
universităţi cu nume meritorii”, a consemnat prof. univ. Marius Raica.

Titlul meritoriu Doctor Honoris Causa 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”

Un nou pas spre cooperarea 
interuniversitară

Vizita rectorului Universităţii de Stat de Medicină Vizita rectorului Universităţii de Stat de Medicină 
„V.F. Voino-Iaseneţki” din Krasnoiarsk „V.F. Voino-Iaseneţki” din Krasnoiarsk 

În perioada 10 -13 mai curent,  administraţia 
USMF „Nicolae Testemiţanu”,  cadrele de instruire 
și studenţii de la medicină  au fost  onoraţi de pre-
zenţa rectorului Universităţii de Stat de Medicină 
„V.F. Voino-Iaseneţki” din Krasnoiarsk,   dr. hab. 
med., profesorul universitar  Ivan Arti uhov. 
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 La cele șaptezeci de primăveri împli-
nite Nicolae Ghidirim este binecunoscut în 
medicina autohtonă, reușind prin fapte și 
har profesional să-și facă un nume onora-
bil. Doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar și șef de studii la catedra Hema-
tologie, Oncologie și Terapie de Campanie 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”, chirurg is-
cusit, conducător ști inţifi c al Laboratorului 
Chirurgia Gastrică și Toracică al Insti tutului 
Oncologic (IO) din RM, laureat (împreună 
cu un grup de savanţi oncologi) al Premiu-
lui de Stat al RM (2008) în domeniul ști in-
ţei, proaspăt cavaler al ordinului Gloria 
Muncii, având deja acumulată o experien-
ţă bogată pe altarul cercetării și practi cii 
medicale, Domnia Sa ţine de mulţi ani pre-
legeri în limbile română, rusă și franceză.

Nicolae ţinu neapărat să se nască pe 
9 mai 1942 în familia numeroasă a lui Pe-
tru Ghidirim din comuna Palanca, judeţul 
Cetatea Albă. În 1943, în urma unei boli pe 
atunci incurabile, se sti nge din viaţă Tati a-
na, soţia lui Petru, fapt ce a marcat adânc 
desti nul de mai departe a familiei. Cu toate 
acestea, tatăl a reușit să-i pună pe picioare 
pe toţi cei șapte copii ai săi și să le ofere o 
educaţie bună.

În anul 1960, urmând exemplul fratelui 
mai mare Gheorghe, Nicolae este admis la 
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. 
Studentul Colea Ghidirim, diminuti v amical 
oferit din start de către colegi, era un fel 
de argint viu, reușea să-și dozeze chibzu-
it ti mpul, să acumuleze cu nesaţ teoria și 
practi ca medicală, să facă sport, să viziteze 
teatrele capitalei, să fi e acti v în viaţa socială 
universitară. Din anul patru devine membru 
al cercului ști inţifi co-practi c studenţesc din 
cadrul catedrei Ortopedie și Traumatologie, 
condusă de către ilustrul profesor Nicolae 
Testemiţanu. Anume în acest context, la ab-
solvirea Facultăţii este reparti zat la Spitalul 
Republican din Bălţi, secţia Ortopedie și Tra-

umatologie, unde în doar doi ani reușește să 
efectueze aproape toate ti purile de operaţii 
pe diferite segmente ale aparatului locomo-
tor. În 1968, în bază de concurs, devine doc-
torand la catedra Chirurgie Generală a Insti -
tutului de Medicină din Chișinău, ulterior 
transferându-se, cu concursul rectoratului și 
al Ministerului Sănătăţii, la catedra Chirur-
gie Generală și anesteziologie a Insti tutului 
nr. 2 din Moscova, condusă de marele chi-
rurg Iulii Beriozov.

Etapa moscovită i-a fost de bun augur: 
i-a avut alături pe doctoranzii, foști i colegi 
de facultate, Ion Ababii, Eugen Tofănică, Vic-
toria Ghidirim, Alexei Chirlici, Mircea Rota-
ru, Gheorghe Ţîbîrnă, Lucia Rusu, Ștefan Ve-
trilă și alţii, cu care a împărţit binele și greul, 
demonstrând solidaritate și patrioti sm, re-
alizându-și și susţinându-și la ti mp primele 
teze ști inţifi ce. „Am avut onoarea să lucrez 
în Spitalul Clinic nr. 13 din or. Moscova, unde 
două secţii a câte 60 de paturi erau desti -
nate tratamentului chirurgical al cancerului 
esofagului, stomacului, fi catului, pancreasu-
lui și celui colorectal. Pentru prima dată am 
sesizat faptul că și bolnavii oncologici pot 
fi  trataţi radical cu supravieţuiri de 5-10 și 
mai mulţi ani. De atunci am îndrăgit aceas-
tă profesie și am hotărât să mă consacru 
tratamentului celui mai grav şi complicat 
contingent de bolnavi”, mărturisi domnia 
sa într-un interviu pe care i l-am solicitat 
în anul 2010 şi l-am publicat în volumul „ 
Citadela Oncologică a RM la 50 de ani”.

Revenit la baști nă, acti vează cu mult 
succes în calitate de colaborator ști inţifi c 
superior la IO, muncind la masa de operaţii 
alături de talentaţii chirurgi Gurie Coșciug, 
conducătorul ști inţifi c al secţiei Gastropul-
monologie din acea perioadă, Constanti n 
Culibacinâi, Ion Bideac, Ion Moiș, Pavel Ni-
cora, Valeriu Berlinschi, Elizar Covali, Grigo-
re Beșleagă, Ilie Suharschi etc.

Mai departe l-am văzut pe alte adrese 
ca medic practi cian și savant, ca manager 
al diverselor structuri din ansamblul medi-
cal. Acti vează un ti mp (aproape 14 ani) în 
calitate de șef secţie la Spitalul Cancelariei 

de Stat a Guvernului RM, aici având ocazia 
să-i fi u pacient, să cunosc marele și sincerul 
respect pe care i-l purtau oamenii suferinzi. 
În 2008, susţine teza de doctor habilitat cu 
tema „Actualităţi în epidemiologia, eti opa-
togeneza, diagnosti cul, tratamentul și pro-
fi laxia tumorilor maligne. Tratamentul com-
plicaţiilor cancerului gastric”. Din 2007, este 
pe post de conducător ști inţifi c al Laborato-
rului Chirurgia Gastrică și Toracică a IO. Are 
pe parcurs stagii de perfecţionare în procto-
logie la Harkov (Ucraina), în laserochirurgie 
abdominală și septi că la Moscova, a urmat 
cursuri de perfecţionare pe chirurgia onco-
logică în or. Cluj-Napoca (România), ulterior 
urmează cursuri pe oncologia chirugicală, 
radioterapică și chimioterapică, în or. Anger 
(Franţa). Și dacă veni vorba de Franţa, ţin să 
punctez că aici de mai mulţi ani acti vează ca 
chirurg-endoscopist una dintre fi icele sale, 
Patricia Ghidirim. Scopul și domeniul de ac-
ti vitate ale profesorului, putem conchide, 
vizează:

- profi laxia, depistarea patologiilor on-
cologice ale stomacului, fi catului, vezicii 
biliare, pancreasului, căilor biliare extrahe-
pati ce, intesti nului subţire, tumorilor retro-
peritoneale extraorganice;

- tratamentul chirurgical al patologi-
ilor hematologice, în special, la îndeplini-
rea proiectului insti tuţional conducător al 
cărui este, aprobat de către AȘM pe anii 
2011-2014. Efectuarea procesului didacti -
co-ști inţifi c în cadrul instruirii studenţilor și 
în cel de-al treilea ciclu postuniversitar – in-
struirea rezidenţilor oncologi, de la ciclurile 
conexe, de asemenea și în cadrul reciclării 
profesionale a medicilor oncologi, chirurgi, 
otorinolaringologi, toracaliști , interniști  și a 
medicilor de familie.

Rodul acti vităţii ști inţifi co-didacti ce în-
delungate sunt cele peste o sută de lucrări 
ști inţifi ce publicate, inclusiv 2 monografi i, 
un manual, 2 compendii, un dicţionar expli-
cati v de oncologie, 5 îndrumări metodice. 
Sub conducerea sa au susţinut teze de doc-
tor în medicină 3 competi tori, actualmente 
fi ind conducător a 4 doctoranzi – doi de la 

USMF „Nicolae Testemiţanu” și doi de la IO. 
Este omniprezent, deseori cu comunicări, la 
congrese, simpozioane, conferinţe naţiona-
le și internaţionale; este membru al comi-
siilor de atestare a medicilor oncologi și a 
medicilor de familie, membru al Consiliului 
Ști inţifi c al Insti tutului Oncologic din RM.

Ziceam mai sus că ști e de minune a-și 
doza ti mpul: chiar afl at sub teascul mul-
ti plelor ocupaţii de serviciu, domnia sa 
găseşte totdeauna clipe de răgaz pentru 
a-şi satisface una din pasiunile tinereţii – 
cititul cărţilor de valoare. Are predilecţie 
către poezie şi filozofie: dispune acasă de 
o impresionantă bibliotecă de carte rară. 
Preferă să călătorească în timpul concediilor 
la volanul mașinii personale și a vizitat deja 
majoritatea ţărilor din Europa. Mișcarea 
înseamnă viaţă – e prea conști ent de acest 
postulat. Îi place politi ca, dar urăște poli-
ti cienii, fi indcă nu au limite morale, după 
opinia sa. Este pasionat de fi lozofi a anti că 
greacă și romană și de cea clasică germană.

În general, dl profesor este o fire 
optimistă şi are un spirit mucalit de o 
rară frumuseţe. Acest talent nativ vine 
să-l completeze, cu un scurt comentariu, 
colegul său de facultate şi de grupă 
academică, un bun prieten, dl colonel Ion 
Parii: „Pe lângă acele indiscutabile capaci-
tăţi intelectuale oglindite mai sus, pe lângă 
faptul că e un democrat convins și un mare 
iubitor de neam, limbă, istorie a românilor, 
Nicolae e om cu un dar aparte de umo-
rist sadea. Îi place să veselească lumea cu 
vorbe isteţe, fi ind permanent pus în priză 
la glume. Aici îl ajută spiritul său inven-
ti v, ce parcă se contopește cu acel talent 
de excepţie, pus mereu să provoace zâm-
bete. Are treaz simţul autocriti cii, în caz 
de-i absent obiectul glumei, se consacră, 
focalizând umorul, ironia asupra sa. Când 
ne întâlnim în cadrul unui grup de opt pri-
eteni în prima sâmbătă a lui octombrie din 
fi ecare an, el are grijă să ne încarce „bate-
riile” cu opti mism și voie bună. Mai rar așa 
oameni!” Mai e de adăugat aici că sti mata 
sa consoartă, Victoria, a învăţat în aceeași 
grupă cu el, susţinând și dumneaei teza de 
doctor în medicină. O altă fi ică, Corina, a 
făcut Filologia la limbi străine, e o profesio-
nistă de clasă în domeniu. Deci, Ghidirimii 
consti tuie un neam de succes, care face 
cinste misiunii noaste de avansare spre 
progres și civilizaţie! E un lucru, pe care-l 
pot confi rma toţi cei care îi cunosc.

La mulţi ani, cu tot atâtea izbânzi, dle 
profesor!

Ion STICI

Profesorul Nicolae Ghidirim 
pe serpentina viselor și a vieţii

Părul alb e lucru mare, pentru cine vrea să ști e,
Şi a şti să-l porţi e, poate, cea mai grea filozofie.

Alexandru Vlăhuţă

Un nume cunoscut în psihiatrie Un nume cunoscut în psihiatrie 
la 50 de primăverila 50 de primăveri

Născut la 16 mai 1962, doctorul în medicină 
Valentin Oprea, cum s-ar spune, a prins gustul 
profesiei, secretele măiestriei din fragedă copi-
lărie, având alături doi părinţi medici. 

Este conferenţiar universitar la catedra Psi-
hiatrie, Narcologie şi Psihologie medicală, USMF 
„Nicolae Testemiţanu”  din Republica Moldova.

A făcut stagii în Rusia, România, Franţa, 
Olanda şi Germania. Este autor a 111 lucrări 
ştiinţifice publicate în reviste republicane şi de 
peste hotare cu tematică psihiatrie, psihotera-
pie şi narcologie, este coautorul unui manual 
de psihiatrie.

Continuă să-şi perfecţioneze studiile în do-
meniul psihoterapiei psihanalitice, fiind mem-
bru al Societăţii moldo-franceze de psihotera-
pie. Recent, a fost votat ca membru al Academi-
ei Româno-Americane.

Căsătorit, are o fiică.

Aceasta-i partea oficială, pe care mulţi colegi de 
serviciu ai domnului Valentin Oprea o cunosc.

Dar noi, foştii colegi de şcoală şi cei de la Universi-
tatea de Medicină, venim cu alte amănunte în această 
zi luminoasă de omagiere - vrem să-l prezentăm pe dl 
Valentin Oprea ca pe un amic deosebit, care niciodată 
nu refuză să dea o mână de ajutor, de susţinere. Fiind 
o fire sociabilă, cu spirit inventiv, deschis la suflet şi 
la cuget, a fost şi pe băncile şcolii (apropo, a absolvit 
în 1979 Şcoala medie nr. 1 din Chişinău, actualmente 
Liceul Teoretic Moldo-Francez „Gheorghe Asachi”) su-
fletul companiei. De 33 de ani am absolvit şcoala nata-
lă, dar legăturile de prietenie sunt tot atât de strânse.

Dragul nostru Valentin, cu toată admiraţia şi 
aprecierea faţă de personalitatea ta, venim cu un bu-
chet enorm de urări de bine şi de sănătate astăzi, când 
calendarul ne aminteşte că este ziua ta de omagiere. 

Nu ştim dacă bunul Dumnezeu i-a înzestrat pe toţi 
cei născuţi în această zi cu darurile sale, dar pentru 

tine n-a economisit, ofe-
rindu-ţi din belşug din bo-
găţiile sale: minte ageră, 
obiectivitate, aptitudini 
profesionale excelente. 

Îţi dorim să mergi tot aşa înainte pe drumul vieţii, 
împresurat cu prosperitate, succese profesionale, zile 
însorite de bună înţelegere cu cei din jur, sănătate, 
împlinirea tuturor dorinţelor, bucurii de la cei apropi-
aţi, dragoste şi fericire senină, pace în suflet şi în casă.

Să nu ştii de zile grele, fie ca anii ce-i împlineşti 
astăzi să-ţi aducă strălucirea şi măreţia stelelor, înţe-
lepciunea şi puterea zeilor şi tot ce are lumea aceasta 
mai bun în ea! 

Cum s-ar spune, tinereţea e veşnică, dacă o avem 
în memorie şi în privire, ceea ce îţi dorim. 

Multi ani fericiţi!
Cu mult drag, 
          COLEGII  TĂI de clasă şi de la Facultate
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În fi ecare an la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” catedra Limba română 
și terminologie medicală (șef catedră 
– Eugenia Mincu, dr., conferenţiar)  
sărbătorește  Zilele Lati nităţii.

 Anul acesta, manifestarea cultural-
arti sti că, care a derulat pe 15 mai 2012 
în Sala Senatului a USMF „Nicolae Teste-
miţanu”, a fost  una comemorati vă: Ziua 
Europei; In memoriam Doina și Ion: Su-
fl et și cântec în rugăciune. 

La această serată au fost prezenţi 
oaspeţi de onoare, reprezentanţi ai 
rectoratului (Ion Ababii, dr. hab., prof., 
academician, rectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, Olga Cerneţchi, prorector 
pentru asigurarea calităţii și integrării 
în învăţământ, Emil Ceban, prorector 
pentru educaţie și probleme sociale, dl. 
Lilian Șaptefraţi, șef Secţia Didacti că ), ai 
Ministerului de Educaţie, precum și ai 
asociaţiilor de rezidenţi și studenţi.

Ne-au onorat cu prezenţa mama 
Doinei, Eugenia Marin și fi ul cuplului 
Doina și Ion Aldea-Teodorovici – Cristi  
Aldea-Teodorovici, care a interpretat 
două cântece din repertoriul regretaţi-
lor Doina și Ion Aldea-Teodorovici.

Doina și Ion – aceste două persona-
lităţi, două inimi gemene, au plecat  în 
eternitate, lăsând ca zestre spirituală 
cântecele lor pline de omenie, de spe-
ranţă, de dor de viaţă, de dragoste de 
ţară.

Este incontestabilă contribuţia pe 
care acest talent, Doina și Ion –  unit 
prin binecuvântare Dumnezeiască, a dă-
ruit-o dezvoltării spirituale a Moldovei. 
Cântecul este cea mai expresivă moda-
litate de redare a înţelepciunii de vea-
curi și a fi lozofi ei de viaţă a poporului 
român.

 Lucian  Blaga arăta: „Personalitatea 
este un dar. Darul de a-ţi transforma nu-
mele într-o formulă magică.” 

Numele Ion - compozitor,  a scris 
peste 300 de cântece patrioti ce, liri-
ce, pentru copii, muzică pentru fi lme 
(„Iona” „Disidentul”, „Ce te legeni, co-

drule”). A realizat aranjamentele muzi-
cale pentru piesele de teatru „Fântână 
Anghelinei”, ”Dragă, consăteanule”, 
„Abecedarul”, „Tata” și  „Pomul vieti i”. A 
compus muzică instrumentală, „rapso-
die”, variaţii pentru pian, cvintet pentru 
coarde. 

Printre dinsti ncţiile acordate se nu-
mără cele de Laureat al Premiului „Boris 
Glavan”, Laureat al Festi valului al XII-lea 
al Tineretului și Studenti lor de la Mos-
cova, Arti st Emerit din R. Moldova. În 
1993 a fost decorat Post Mortem cu Or-
dinul Republicii.

Numele Doina – profesoară de lite-
ratură  universală și literatură română la 
Universitatea  Pedagogică “Ion Crean-
gă”, dansatoare în ansamblul de dansuri 
populare “Moldovenească”. A dat spec-
tacole în Rusia, Germania, Mongolia, 
Algir, Cuba, Iugoslavia etc. 

 În 1988 își încheie studiile și la Aca-
demia de Muzică, Teatru și Arte Plasti ce 
din Chișinău.

 Doinei Aldea-Teodorovici i-a fost 
acordată disti ncţia de Arti stă Emerită 
din RM, precum și decorată Post Mor-
tem cu Ordinul Republicii.

Crescuţi în spiritul unor vremuri 
zbuciumate, Doina și Ion s-au consacrat 
cântecului, iar cântecul l-au dedicat po-
porului român. 

Un contemporan menţionează: „La  
ceasul  marii istorii, când ne va chema 
Dumnezeu, de nu vom lua în sufl etele 
noastre un cântec cu Doina și Ion vom fi  
și mai săraci și mai neputi ncioși ca nici-
când.” 

Studenţii noștri au ţinut cont de 
aceste spuse și au luat în sufl etele lor 
un cântec cu Doina și Ion, și au devenit 
bogaţi.

PREZENTATORI: Olga Gușan – gr. 
1227;  Ivan   Clemenco - gr. 1126

REPERTORIU: 
Răsai (versuri – Gr. Vieru, muzică – 

Ion Aldea-Teodorovici) – Borișciova Ine-
sa, gr. 4207; Jarinov Gavril, gr. 1227

Eminescu (versuri – Gr. Vieru, muzi-
că – Ion Aldea-Teodorovici) – Iunac Du-

mitru, gr. 2204; Ivano-
va Svetlana, gr. 2204

Maluri de Prut 
(versuri – Gr. Vieru, 
muzică – Ion Aldea-Teodorovici) – Iunac 
Dumitru, gr. 2204; Ivanova Svetlana, gr. 
2204

 Lăsaţi-ne în pace! (versuri – Gr. Vi-
eru, muzică – Ion Aldea-Teodorovici) –                                 
Guţan Irina, gr. 3105

Pentru ea (versuri – Gr. Vieru, muzi-
că – Ion Aldea-Teodorovici) – Bolbocean 
Irina, gr. 3102

Indiferenţă (versuri – Gr. Vieru, mu-
zică – Ion Aldea-Teodorovici)  – Matce-
ac   Irina, gr. 1125; Demcenco   Denis, 
gr. 1125; Gumeniuc Anastasia, gr. 1125; 
Catana Octavian, gr. 1125; Diana Cucoș, 
gr. 1125; Ridcodubschi Ruslan, gr. 1127; 
Melnic Natalia, gr. 1125

Sărută-mă pe vise (versuri – Gr. 
Vieru, muzică – Ion Aldea-Teodorovici) 
– Mladinova Viorica, gr. 1125; Stavila 
Doina, gr. 1125

Reaprindeţi candela (versuri – Gr. 
Vieru, muzică – Ion Aldea-Teodorovici) 
–   Mihalachi Eudochia, gr. 3202

Mănăsti rea Căpriana (versuri – Gr. 
Vieru, muzică – Ion Aldea-Teodorovici) – 
Mihalachi Eudochia, gr. 3202

 Bucuraţi-vă,  prieteni  (versuri – D. 
Matcovshi, muzică – Ion Aldea-Teodo-
rovici)

Ridcodubschi Ruslan, gr. 1127 (corul 
grupei 1127);  Matceac  Irina, gr. 1125

Focul din vatră – (versuri – D. Mat-
covshi, muzică – Ion Aldea-Teodorovici) 
– Vasluian Eugen, gr. 3407

 Iartă-mă (versuri – Gr. Vieru, muzi-
că – Ion Aldea-Teodorovici) – Socol Ana, 
gr. 3109

Fuga, fuga (versuri – Gr. Vieru, mu-
zică – Ion Aldea-Teodorovici) – Gume-
niuc  Anastasia, gr. 1125; Natalia Melnic, 
gr. 1125

POEZII
Doina . Dor și omenie (autor – Ion 

Miloș) – Panteleeva Tati ana, gr. 1227; 
Jarinov Gavril, gr. 1227

De dor (autor – Gr. Vieru) – Ceban 

Alexandru, gr. 1125; Melnic Natalia, gr. 
1125

Doina (autor – D. Matcovschi) – Ba-
bară Alexandr, gr. 1127; Samţova Iana, 
gr. 1127

Nu am moarte cu ti ne nimic (autor 
– Gr. Vieru) – Sadovschi Roman, gr. 1227

CREAŢII PROPRII:
Eseuri: Dragoste universală pe 

șapte note musicale - Autor: Zavalniuc 
Irina, gr. 1227

Poezii: 1. Muzica dragostei –Autor: 
Moldovan Marina, gr. 1125

Studenţi au fost ghidaţi de către 
profesorii  de la  catedra Limba română 
și terminologie medicală: autor scena-
riu, postere, invitaţii, diplome, pregăti re 
studenţi – E. Mincu, dr., conf., șef cat-
tedra;  pregăti re studenţi, prezentatori 
– E. Mârza, A. Chiriac, E. Ștefârţă, S. 
Nastasiu; pregăti re Expoziţie: E. Mincu, 
A. Chiriac, Iu. Popov, M. Pruteanu; mo-
mente de organizare: V. Vântu, T. Tre-
beș, S. Cravcenco etc.

Serata a fost  pregăti tă de către 
studenţi și pentru studenţi. Ne  bucură 
faptul  că mediciniști i noștri, fi ind foar-
te solicitaţi de studiul medicinei, găsesc 
ti mp, au bunăvoinţă și entuziasm în a 
face și alte lucruri frumoase – o  dovadă 
în plus că medicii dintotdeauna au ști ut 
să trateze nu doar fi zicul, dar și spiritul 
cu un cuvânt cald, spus din inimă. 

Prorectorul Emil Ceban în fi nalul 
seratei a mulţumit catedrei Limba ro-
mână și terminologie medicală pentru 
această manifestare de sufl et și a înmâ-
nat studenţilor diplome de menţiune. 
Considerăm organizarea unor astf el de 
manifestări culturale este benefi că pen-
tru dezvoltarea interculturală a medici-
niști lor.

Eugenia MINCU dr., conf. univ.,  
șef catedră Limba română
și terminologie medicală

Victoria VÎNTU, lector universitar, 
responsabil ști inţă

Manifestarea cultural – arti sti că 
In memoriam Doina și Ion: 

                          Sufl et și cântec în rugăciune

Din adnotarea din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova:Din adnotarea din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova:

"Piesa autorului Andrei Roșea (text) și Vladimir Andrian (muzica) indiscutabil pre-"Piesa autorului Andrei Roșea (text) și Vladimir Andrian (muzica) indiscutabil pre-
zintă valoare artistică. Melodia lirică, bine dezvoltată se memorizează ușor și împre-zintă valoare artistică. Melodia lirică, bine dezvoltată se memorizează ușor și împre-
ună cu textul profund reflectă caracterul nobil și sufletul medicilor, amplu prezentând ună cu textul profund reflectă caracterul nobil și sufletul medicilor, amplu prezentând 

toate trăsăturile acestei minunate profesii. În modul spiritual cu elemente ale unei ode toate trăsăturile acestei minunate profesii. În modul spiritual cu elemente ale unei ode 
piesa conţine toate necesare pentru a deveni un imn al medicilor.piesa conţine toate necesare pentru a deveni un imn al medicilor.

Lanţul armonic, orchestraţia, simplitatea, interpretarea contribuie la atingerea Lanţul armonic, orchestraţia, simplitatea, interpretarea contribuie la atingerea 
celor mai sensibile coarde ale publicului larg.celor mai sensibile coarde ale publicului larg.

Marian Stârcea, compozitor, Artist al PoporuluiMarian Stârcea, compozitor, Artist al Poporului

Imnul medicilor
Text: Andrei Roşca 

Muzica: Vladimir Andrian

Viaţa-i miracol din cer pogorât 
Pentr-omenire de-a fi  pe pămînt 
Medicul vieţi să salveze-i menit 
De-aceea medici să fi m am dorit.

Refren:
Haideţi cu toţii să fim împreună 
Ca-n anii de studii modești  și cinsti ţi 
Şi cu speranţa în ziua de mâine 
Mult să trăim și să fi m fericiţi.

Reazem vital ne-au fost doar părinţii 
Totul ne-au dat medici buni ca să fi m 
Ei sunt în memoria noastră ca sfi nţii 
Care din cer ne veghează sublim.

Refren:
Haideţi cu toţii să fim împreună 
Ca-n anii de studii modești  și cinsti ţi 
Şi cu speranţa în ziua de mâine 
Mult să trăim și să fi m fericiţi.

Din ghearele morţii pe mulţi i-am salvat 
Alături de ei permanent ne-am afl at 
C-așa Hipocrate ne-a zis ca părinte 
Să ne jertf im, să fi m ageri la minte.

Refren:
Haideţi cu toţii să fim împreună 
Ca-n anii de studii modești  și cinsti ţi 
Şi cu speranţa în ziua de mâine 
Mult să trăim și să fi m fericiţi.

Prin muncă meleagul natal am cinstit 
Tratând, prevenind, acti vând reușit 
Şi glorie celor ce ne-au dăscălit, 
Că studii selecte ne-au oferit.

Refren:
Haideţi cu toţii să fim împreună 
Ca-n anii de studii modești  și cinsti ţi 
Şi cu speranţa în ziua de mâine 
Mult să trăim și să fi m fericiţi.
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Au fost adresate cuvinte de mulţumi-
re din partea comitetului organizatoric, în 
persoana dlui Mihail Tașnic, pentru iniţi-
ati va studenţilor și ti nerilor medici de a 
parti cipa la acest congres. 

În cadrul forului ști inţifi c au fost au-
diate mai multe lucrări ști inţifi ce, dintre 
care au fost desemnate cele mai bune 
rapoarte. Oaspeţii au avut parte și de un 
program socio-cultural care le-a lăsat im-
presii frumoase despre Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Tes-
temiţanu", dar și despre orașul Chișinău. 
Președinţii secţiunilor ști inţifi ce au adus 
grati tudini  comitetului organizatoric pen-
tru nivelul înalt de organizare a actualului  
Congres MedEspera și au menţionat că 
cercetările ști inţifi ce s-au dovedit a avea 
un înalt nivel de prestaţie, mai ales că au 

fost prezentate în trei limbi: română, en-
gleză și rusă. Toate rapoartele au presu-
pus eforturi susţinute din partea ti nerilor 
cercetători, care de asemenea în cadrul 
congresului au avut inedita posibilitate 
să acumuleze experienţă ști inţifi că de la 
colegii lor. 

Cuvinte de mulţumire au adresat și 
oaspeţii străini, entuziasmaţi de nivelul de 
organizare a forului ști inţifi c, precum și de 
programul cultural.

Rectorul USMF "Nicolae Testemiţa-
nu", prof. Ion Ababii a adus profundă re-
cunoști nţă comitetului organizatoric, dar 
și oaspeţilor prezenţi la eveniment. Dum-

nealui și-a exprimat speranţa că viitorii 
specialiști  au acumulat o experienţă fru-
moasă și bogată pentru domeniul pe care 
și l-au ales. În pofi da faptului că munca în 
medicină necesită mari eforturi, medicii 
își permit să facă și cercetări ști inţifi ce. 
Totodată, domnul rector a promis audien-
ţei că pentru ediţia următoare a MedEs-
pera se construiește o sală enormă, pre-
văzută pentru 1500 de locuri și dotată cu 
tehnică necesară, precizând că relaţiile cu 
universităţile de peste hotare sunt extrem 
de importante în consolidarea parteneria-
telor ști inţifi ce.

Cele mai bune rapoarte, care au luat 

locul I la Congres, au fost ale următorilor 
parti cipanţi: Fărcaș Marius Florin (Ro-
mânia, Cluj Napoca), secţia Ști inţe Fun-
damentale; Gudumac Veronica (USMF), 
secţia Medicină I; Polyakova Galina (Fe-
deraţia Rusă, Sankt Petersburg), secţia 
Medicină Internă I; Cuciuc Vasile, Cernit 
V., Grumeza D., Sandu V., Abraș M., Grib 
A.; secţia Medicină II; Bayti nger Andrew  
(Federaţia Rusă, Tomsk), secţia Chirurgie I; 
Zeca Elena-Cristi na (România, București ) , 
Nadan Diana, Misin Ludmila, Misin Ana 
(USMF), secţia Chirurgie II; Vudu Victoria, 
Munteanu Dumitru,  Suceveanu Alina, 
Ciobanu Ana (USMF), secţia Stomatolo-
gie; Dima Ines (România, București ), sec-
ţia Farmacie. În total au fost desemnaţi 12 
câști gători pentru locul I, 17 – locul II, 23 
– locul III.

Forul știinţific 
MedEspera 2012

(Continuare din pag.1)(Continuare din pag.1)

Sub egida Ministerului Să-
nătăţii, Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Te ste miţanu”, la 27  apr i lie 2012 
în Sala Senatului USMF  s-au 
desfășurat lucrările Conferinţei 
Ști in ţifi co-Practi ce Naţionale cu 
pa rti  c i pa re Internaţională ”Ma-
ladii bronhoobstructi ve la co-
pii”, consacrată memoriei prof. 
univ., dr.hab.med, Victor Ghe-
ţeul, personalitate mar cantă în 
medicina pediatrică. La acest 
for au fost invitaţi reprezentanţi 
ai Ministerului Sănătăţii, USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, ICȘOS-
MC, Universităţii de Medicină 
din București .

Prof. Viorel Prisăcari, pro-
rector pentru acti vitatea ști inţifi -
că al USMF, în cuvântul inaugural 
a ac cen tu at im portanţa realizării 
forurilor ști inţifi ce consacrate 
oamenilor iluștri. A spus că pro-
fesorul Victor Ghe ţe ul, fondator 
al Catedrei Pediatrie nr.2 si servi-
ciului de pneumologie pediatri-
că din ţară, a acti vat fructuos în 
ca li tate de specialist principal al 
Mi nis te rului Sănătăţii, s-a remar-
cat la nivel internaţional prin co-
laborare cu OMS, acordând con-
sultanţă pediatrică serviciilor de 
medicină din Japonia, Laos, Thai -
land.  Profesorul a relatat despre 
impactul acti vităţii de prevenţie 
a maladiilor res pi ratorii, pentru 
re ducerea semnifi cati vă a ratei 
dezabilităţii pediatrice. 

Tati ana Zatî c, șef Direcţie 
management servicii medicale 
integrate de la Ministerul Să nă-
tăţii, consilier me di cal al OMS, a 
adus un omagiu familiei Gheţeul, 
prezentă în sală și a me n ţi o nat 
importanţa acti vităţii profesoru-
lui Vic  tor Gheteul în cadrul MS 
pentru dezvoltarea pediatriei na-
ţionale. Ministerul Sănătăţii este 
gata să colaboreze pen tru re a li-
za rea manifestărilor Ști inţifi co- 
Practi ce Naţionale, așa cum au 
fost conferinţele  „Fibroza chis-
ti că la copii” din anii 2007-2011, 
care au informat despre ulti me-
le realizări  ști inţifi ce medicale 
întru ameliorarea calităţii vieţii 
co pii lor. Aceste co la bo rări au fa-
vorizat asigurarea lor cu medica-
ţie (creon, anti bioti ce, vitamine), 
apa ratură pentru chinetoterapie 
și ne bu li za re. Au fost achiziţiona-
te anti bioti ce inhalatorii (co li mi-
ci na și tobramicina) pentru copiii 
cu fi broză chisti că. Bunăoară, 
actualei conferinţe i se acordă 
15 cre di te de educaţie medicală 
conti nuă, seria MX, codul XII.

Moderatoarea întrunirii, 
Svetlana Șciuca, dr.hab.med, 

In memoriam In memoriam 
profesorului Vicprofesorului Victor Gheţeultor Gheţeul

prof. univ., Departamentul Pe-
diatrie USMF, Directorul Cli ni cii 
Pneumologie ICȘOSMC, a pre-
zentat comunicarea „File din 
viaţa și ac  ti vitatea profesorului 
universitar, Om Eme rit al Repu-
blicii Moldova, Victor Gheţeul 
- un pilon al pediatriei autohto-
ne”. Cei prezenţi au afl at și unele 
date biografi ce ale regretatului 
profesor: s-a născut la 22 de-
cembrie1928 în Cluj, România. 
În 1935-1946 își face studiile în 
școala pri   mară nr.1, liceul “Ion 
Creangă” și școala medie nr.2 din 
or. Bălţi. Din 1946 este stu dent 
la Insti tutul de Stat de Medici-
nă Chișinău, facultatea Curati vă. 
Acti vează  în calitate de Șef al 
sectorului de ocroti re a sănătă-
ţii mamei și copilului din distric-
tul Bălţi. În perioada 1953-1960 
este Șef al Di  recţiei ocroti rea 
sănătăţii mamei și copilului a 
Ministerului Ocroti rii Sănătăţii al 
RSSM.

Munca ști inţifi că o conti nuă, 
fi ind admis la studii prin docto-
rat  la In sti  tutul de Pediatrie al 
A.Ș.M. a URSS din Moscova pe 
care le fi nalizează în 1963 cu sus-
ţinerea te zei de Doc tor în me-
dicină, specialitatea pediatrie.

Victor Gheţeul se disti nge 
și în domeniul managementu-
lui medical. Astf el în 1963–1965 
acti vează Pediatru principal al 
Ministerului Ocro ti  rii Sănătăţii 
al RSSM, iar în anii 1965–1968 
Consilier al OMS în cadrul ser-
viciului protecţiei ma mei și co-
pi lu lui al Ministerului Sănătăţii 
din Vienti ane, Laos. Profesorul 
Victor Gheţeul re a li zea ză misi-
uni di plomati ce în sfera medici-
nii în Manila, Philippine; Bang-

kok, Thailand; Jap o nia; India. 
Este asistent la catedra pedi-

atrie facultati vă și spitalicească a 
Insti tutului de Stat de Me dicină 
din Chișinău. Timp de 14 ani 
exercită funcţia de conferenţi-
ar la aceeași ca tedră. În 1981 
susţine teza de doctor habilitat 
în medicină, spe ci a li ta tea pe-
diatrie. Din 1986 deţine postul 
de Șef catedră pediatrie nr.2 a 
USMF. În 1989 devine profesor 
universitar. Din 1997 conti nuă 
munca profesională în calitate 
de profesor la catedra menţiona-
tă. Pro f. Gheţeul a fost un cadru 
didacti c excepţional, care a fon-
dat catedra de Pediatrie. Are 44 
de lucrări ști inţifi ce publicate în 
ţară și peste hotare, a fost îndru-
mătorul multor viitori savanţi, 
cum ar fi  Svetlana Ști uca;Tati ana 
Ratușneac; Tati ana Culeșin; Vic-
toria Bâzgu. 

Eugen Maloman, prof. univ., 
dr.hab.med, Catedra chirurgia 
Nr.2, USMF, și-a aminti t de anii 
studenţiei și calităţile profesio-
nale și omenești  ale prof. Victor 
Gheţeul. În primul rând a menţi-
onat că are o deosebită plăcere 
să vorbească despre unul dintre 
cei mai buni amici ai săi. A fost un 
student model, care se disti ngea 
atât la studii, frecventând cercu-
rile ști inţifi ce de la primii ani de 
insti tut, cât și în alte aspecte ale 
vieţii studenţești . Avea o pasiune 
deosebită faţă de sport. De no-
tat că pe urmele tatălui a pășit și 
feciorul care la fel a fost un bun 
sporti v. 

Profesorul universitar, De-
partamentul Pe di atrie USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, Marcu 
Rudi, Președintele Societăţii Pe-
diatrilor din RM, a menţionat 
importanţa acestei conferinţe 
pentru medicii din Moldova prin 
aspectul său practi c și ști inţifi c, 
ce urmărește scopul scopul per-
fecţionării calităţii prestării asis-
tenţei medicale copiilor cu afec-
ţiuni bronhopulmonare. Este o 
ma nifestare cu caracter de conti -
nuitate și se realizează în ajun de 
Ziua Internaţională a Pa ci en  tului 
cu astm bronșic. Aceste întruniri 
ști inţifi ce consti tuie un schimb 
de experienţă între pro fe sori, 
pediatri, medici de familie și spe-
cialiști  ce acti vează în domeniul 

pneumologiei, aler go lo gi ei, kine-
ziterapiei și colegii străini. Ne-au 
onorat cu prezenţa oaspeţi din 
România, Universitatea de Me-
dicină din Bu  curești , din Franţa, 
Spitalul Pediatric Lenval Nice.

Programul conferinţei a cu-
prins diverse comunicări, ce s-au 
bucurat  de apre ciere și rezonan-
ţă în rândurile parti cipanţilor. 
Nominalizăm unele dintre aces-
tea:

„Bronșiolita la copil - eti o-
patofi ziologie și managementul 
medical” – Julian Leg, pneu mo-
pe di atru, Centru Fibroză Chisti -
că, Southampton, Marea Brita-

nie, Svetlana Șciuca, prof.univ., 
dr.hab.med. Departamentul Pe-
diatrie, USMF„Nicolae Testemi-
ţanu” 

Parti cularităţi clinico-imu-
nologice la copiii cu bronșită ob-
structi vă – Ala Donos, conf.univ., 
dr.med. USMF

Tratamente în bronșiolită la 
sugar, copilul mic – Iusti na Stan, 
conf.univ., Universitatea de Me-
dicină București , România 

Chinetoterapia respirati rie 
în bronșiolitele acute la copii – 
Alan Dujon, kineziterapeut res-
pon sabil de învăţământ, Spitalul 
pediatric Lenval Nice, Franţa, 

Mecanisme patogenice de 
realizare a fenoti pului astmului 
bronșic la copii – Rodica Se le ves-
tru, asist.univ., 

Răspîndirea și impactul ge-
nelor ghitati on-S-transferazei 
(GST) asupra funcţiei pulmona-
re și pre dispoziţia spre astmul 
bronșic la copiii din Moldova – 

Olga Cîrstea, cercetător în  Labo-
ratorul Ști in ţifi c Pediatrie, IMSP 
Insti tutul de Cercetări Ști inţifi ce 
în Domeniul Ocroti rii Sănătăţii 
Ma mei și Copilului 

Parti cularităţile spirometriei 
la copiii cu astm bronșic asociat 
cu BRGE – Ianoș Adam, asist.
univ., 

Esti marea condiţiilor igie-
nice ocupaţionale la copiii cu 
afecţiuni bronhopulmonare cro-
nice – An gela Cazacu, asist.univ., 
Catedra Igienă, USMF 

Actualităţi în tratamentul 
astmului pediatric. Mihai Craiu, 
conf.univ., dr.med. Universitatea 
de Medicină București , România 

Controlul astmului bronșic 
la copii –  Ecaterina Stasii, prof. 
univers., dr.hab.med. De par ta-
men tul Pediatrie, USMF

Manifestările pulmonare și 
managementul terapeuti c al in-
fecţiei pulmonare în fi broza cis-
ti că Ro lul infecţiilor agresive în 

afectarea pulmonară la copii cu 
fi broză chisti că – Iusti na Stan, 
conf.univ., Universitatea de Me-
dicină București , România 

Diagnosti cul imagisti c pul-
monar înfi broza chisti că – Marin 
Efros, imagist, IMSP Insti tutul de 
Cercetări Ști inţifi ce în Domeniul 
Ocroti rii Sănătăţii Mamei și Co-
pilului 

Chinetoterapia respirati rie 
în fi broza chisti că – Alan Dujon, 
kineziterapeut responsabil de în-
văţământ, Spitalul pediatric Len-
val Nice, Franţa.

Parti cipanţii la conferinţă au 
rămas sati sfăcuţi că au avut posi-
bilitatea să afl e despre noile rea-
lizări în sfera lor de acti vitate și a 
face un schimb de opinii în ceea 
ce privește diagnosti cul și trata-
mentul copiilor suferinzi.

Svetlana ȘCIUCA, 
prof. univ., dr.hab.med.
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Odată cu anul de studii în insti tuţiile 
de învăţământ practi c se încheie ofi cial și 
anul sporti v. 

Conform Planului Universitar privind 
acti vităţile sporti ve ale ti neretului studi-
os, Catedra Educaţie Fi zică, Clubul Sporti v 
și Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor, în 
anul universitar 2011–2012 au desfășurat 
diverse manifestări.

A avut loc Spartachiada LII a studenţi-
lor și rezidenţilor, Campionatul  campusu-
lui stu den ţesc, competi ţii în cadrul facultă-
ţilor.

Selecţionatele USMF „Nicolae Teste-
miţanu” au parti cipat  la Universiada 2011, 
Campionate Naţionale 2012, la competi ţii 
internaţionale, republicane, municipale, 
precum  și la meciuri amicale.

În perioada 9–12 mai 2012 la Univer-
sitatea de Medicină și Farmacie din Cluj–
Napoca a avut loc e diţia a XVII-a Memo-
rialului „Nicolae Testemiţanu” – „Iuliu Ha-
ţieganu”, eveniment tradiţional spor ti v și 
ști inţifi c, care se desfășoară din 1991.

În competi ţiile sporti ve, studenţii noș-
tri au fost superiori  la baschet masculin, 
învingând cu sco rul 86–78 și minifotbal,  
scor 4–3,  însă au cedat la volei feminin și 
masculin, tenis de masă.

Aceste manifestări an de an oferă noi 
oportunităţi de perfecţionare a măiestri-
ei sporti ve și de con so lidare a relaţiilor 
de prietenie și cooperare, consti tuind un 
bun prilej de schimb de experienţă între 
ti  neretul studios și cadrele didacti ce. Au 
evoluat reușit atât selecţionatele, cât și 
unii studenţi individual la probele: șah, 
ba schet, tenis de masă, volei, luptă liberă, 
badminton, joc de dame, orientare spor-
ti vă.

Un cuvânt de salut și felicitare cu oca-
zia fi nalizării anului sporti v și succeselor în-
registrate a adre sat dl Emil Ceban, prorec-
tor pentru educaţie și probleme sociale al 
USMF. Dumnealui a vorbit despre impor-
tanţa și locul sportului în mijlocul studen-
ţilor. În virtutea profi lului Universităţii, stu-
denţii mediciniști  trebuie să fi e ex em plu în 
promovarea modului sănătos de viaţă. 

În conformitate cu ordinul rectorului, 
au fost înmânate Di plo me reprezentanţilor 
Facultăţii Stomatologie, clasaţi la Sparta-
chiada a LII a studenţilor și rezidenţilor; 
Facultăţii Rezidenţiat și Secundariat Clinic, 
situate pe locul II; Facultăţii Medicina I anii 
III și IV, care a ocupat locul III la aceeași 
competi ţie.

Pentru organizarea acti vităţii sporti ve 
de masă și obţinerea rezultatelor înalte au 
fost  disti nși cu Di ploma rectorului: Sergiu 
Caterev, Elena Ţugui, Irina Ceban, Sergiu 
Doni, Natalia Corduneanu, Vi talie Iacu-

biţchi, Marian Stamat, Tati ana Macovei, 
Alexandr Zuziuchin, Denis Darabanschi, 
Doina Or bu, Cristi an Lazari, Iurie Ţarălungă, 
Evgheni Zaicov, Maria Spatari, Ion Zgîrcu, Ion 
Purice, Vasile Ga lben.

S-a acordat ajutor material a câte 120 
lei studenţilor și rezidenţilor: Anatolie 
Harghel, Tati ana Ia rovoi, Valeriu Cucieru, 
Andrei Petrov, Olga Neamţu, Veaceslav Tu-
rov, Feodor Botnarenco, Eugen  Gol ovati i, 
Alexandrina Timofeev, Alexei Cebotari, 
Ion Perciuleac, Dmitrie Misenin, Vadim 
Barbăra să, Sorin Verdeș, Anna Coeva, 
Ecaterina Talsimova, Radu Verdeș, Andrei 

Cojocari, Evghenii Za ri ţchii, Stanislav Striș-
ca, Dumitru Tonurcov, Ion Bostan, Sanda 
Verti lă, Evgeni Iuhti movschi, Elena Ce -
botari, Galina Andrușca, Dumitru Capmari, 
Ilia Chisleacov, Tati ana Doroșenco.

Cu Diploma Clubului sporti v au fost 
menţionaţi: Alexandru Graur, Vladimir Scu-
telnic, Tudor Cr ivoi, Sve tlana Cliţman, Mihail 
Rotari, Sergei Vladov, Dionis Arabadji, Ludmi-
la Morozan.

Au fost aduse mulţumiri cu înscriere în 
dosarul personal unui grup de 20 de ti neri.

Ordinul de premiere  se mnat de rectorul 

Ion Ababii, prof. univ., dr.hab. med., academi-
cian al AȘM. 

Potrivit de mer su lui Catedrei Educaţie Fi-
zică și Clubului sporti v la 18 studenţi sporti vi 
și rezidenţi li s-a oferit premii a câte 100 lei.

La manifestarea festi vă de totalizare a 
rezultatelor acti vităţii în domeniul sportu-
lui moderatorul fe   sti vităţii Vasile Guragata, 
șef Catedră Educaţie Fizică, a menţionat 
co lecti vele facultăţilor Sto  matologie, Re-
zidenţiat și Secundariat Clinic, Medicină, 
anii 3–4, care au ocu pat primele locuri pe 
po  diumul de onoare, precum și unii stu-
denţi aparte. 

Dar până  la premierea în vingătorilor 
cei prezenţi în sala arhiplină au urmărit un 
spectacol de măiestrie și forţă. Exerciţii de-
mon strati ve la combat  sam bo au prezen-
tat fraţii Radu și Sorin Verdeș, studenţi la 
anul 2 și 3 Me di ci nă, componenţi ai lotului 
na ţi o nal. Radu s-a clasat pe locul 4 la cam-
pionatul mondial din Moscova, ce a întrunit 
reprezentanţi a 13 ţări. 

De notat că tânărul înzestrat recent a 
devenit campion al Transnistriei la acest 
gen de sport, la categoria  82 kg. Alături 
de Radu a evoluat în cadrul exerciţiilor 

demonstrati ve și fratele său Sorin. Es  te 
sati sfăcut de realizările discipolilor antre-
norul Veaceaslav Cernov, de altf el, inginer 
marketolog, secţia Achiziţii și marketi ng a 
Universităţii, care practi că combat sambo 
de 33 de ani. Cel mai frumos  re zul tat al 
evoluţiei sale în competi ţii internaţionale 
este cucerirea ti tlului de campion mondi-
al printre ve te  rani la competi ţiile din anul 
trecut din Grecia. Veaceaslav Cernov in-
tenţionează, dacă vor fi  create po  si bilităţi, 
să parti cipe în toamnă la campionatul 
mondial din Maroc.

În programul manifestării au fost 
incluse competi ţii la lupta naţională -  
trânta. Și-au dat con cur sul 16 sporti vi, 
care au luptat cu măiestrie și dăruire, 
uneori până la sacrifi ciu. Majoritatea du-
elurilor au fost acti v disputate, învingă-
torul câști gând doar la o mică diferenţă 
de puncte. Finala i-a pus faţă în faţă pe 
Sorin Verdeș și Ion Perciuleac, ambii de 
la Facultatea  Medicină. După o luptă 
grea și de durată prin tr-un procedeu tac-
ti c spectaculos, atunci când ambii erau 
sleiţi de puteri, Sorin Verdeș își învinge 
ad versarul, astf el dovedindu-se cel mai 
puternic. Victoria obţinută i-a adus ti tlul 
de campion al USMF și principalul trofeu 
– berbecul viu.

Manifestarea s-a încheiat cu tragerea 
odgonului.

În așa fel, a mai fost scrisă încă o pagi-
nă în istoria sportului Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie„Nicolae Testemi-
ţanu”. 

SPORTUL UNIVERSITAR, LA ORA BILANŢULUI

La 4-5 mai 2012 în incinta 
Universităţii de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae Tes te-
mi ţa nu” a avut loc Conferinţa 
ști inţifi co-practi că naţională cu 
parti cipare internaţională „Să-
nă ta tea copiilor și factorii exo-
geni de risc”. 

 
La lucrările acestui for au 

parti cipat peste 200 persoane: 
cadre universitare, cercetători 
ști inţifi ci, specialiști  în domeniu 
ai CNSP, CSP municipale și raio-
nale, re  zidenţi, studenţi.  Au fost 
prezentate 31 rapoarte, comuni-
cări și 11 postere de specialiști  în 
do me  niul sănătăţii publice. 

A deschis conferinţa Grigore 
Friptuleac, șef Catedră Igienă, dr. 
hab. med., prof univ. Cu vin te de 
salut au rosti t profesorul univer-
sitar Viorel Prisacari, prorector 
pentru acti vitatea ști i nţifi că al 
USMF, Valeriu Goncear, repre-
zentat al Ministerului Sănătăţii, 
Ion Șalaru, prim-vicedirector al 
Ce n trului Naţional de Sănătate 
Publică, Constanti n Râmiș, me-
dic-șef al Centrului de Sănătate 
Pu  blică mun. Chișinău și invitaţii 
de peste hotare dr. Radu Bagiu, 
UMF „Victor Babeș”, Ti mi șoa  ra și 
dr. Daniela Cîrnaţu, Universita-
tea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad. 

În cadrul conferinţei au fost 

examinate probleme ale stării să-
nătăţii copiilor în raport cu fac tori 
de risc din mediu, habituali, de 
instruire, comportamentali și alte 
aspecte actuale ale sănătăţii pu -
blice. Totodată s-au totalizat rea-
lizările Serviciului de Supraveghe-
re de Stat a Sănătăţii Publice din 
Republica Moldova, fi ind puse în 
discuţie perspecti vele combaterii  
factorilor de risc din me diu și  for-
ti fi cării  sănătăţii  copiilor. 

S-a discutat și pe marginea 
Conferinţei V europene intermi-
nisteriale inti tulate „Să protejăm 
să nătatea co piilor într-un mediu 
în schimbare”.

Mediul și sănătatea, impac-
tul transportului asupra sănă-
tăţii, îmbunătăţirea sis temului 
in for ma  ţional al monitoring-ului 
socio-igienic, inechitatea social-
economică și de ge n der, realiza-
rea stra tegiilor naţionale privind 
sănătatea copiilor în relaţie cu 
mediul, investi ţiile în să nătate 
și me diu, conlucrarea cu parte-
nerii și părţile interesate, măsu-

rile de combatere a schim bă rii 
climei în Eu ropa sunt probleme 
actuale care trebuie soluţionate. 
Temele discutate la conferinţă 
au fost di ver se și pline de conţi-
nut. Comunicările au avut în vi-
zor: sănătatea copiilor și factorii 
de ter mi nan ţi din insti tuţiile de 
învăţămînt (V. Guști uc, L. Gra-
bo vschi, S. Gherciu, A. Cazacu-
Stratu), apa și maladiile cauzate 
de ea (V. Bernic, G. Azimov), mi -
graţia și sănătatea copiilor (A. 
Jucov), ast mul bronșic și artrita 
juvenilă la copii (R. Selvestru, A. 
Drușcă), morbiditatea copiilor în 
re la ţie cu calitatea aerului atmo-
sferic (M. Lupu).

S-a menţionat nivelul înalt 
de desfășurare a Conferinţei ști -
inţifi co-practi ce „Să nă tatea co-
piilor și fac torii exogeni de risc”. 
S-a decis ca pe viitor să fi e antre-
nate și mai acti v cadrele didacti -
ce, ști in ţifi ce și practi ce în cerce-
tarea, ide n ti fi carea, evaluarea și 
monitorizarea factorilor de risc 
din me diu, diminuarea agresivi-

tăţii lor și ameliorarea sănătăţii 
copiilor.

În acest scop se prevăd anu-
mite măsuri:

– perfecţionarea programe-
lor de studii la disciplinile igienice 
pentru studenţi, rezidenţi, me  dici 
la reciclare, cu includerea com-
parti mentului „Factorii de risc din 
mediu și sănătatea co pii lor”;

– cuprinderea în proiectele 
de cercetări ști inţifi ce a temelor 
cu conţinut de evaluare a facto-
rilor de risc ale mediului și sănă-
tăţii;

– implementarea principiilor 
și metodelor moderne de esti -
mare a riscului pentru sănătate;

– elaborarea măsurilor de 
prevenire a impactului nefavora-
bil a factorilor de risc asupra să-
nătăţii co  piilor și  includerea lor 
în regulamentele igienice;

– orientarea Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice spre monitorizarea pe r-
ma  nen tă a sănătăţii copiilor în re-
laţie cu factorii de risc din mediu;

– conlucrarea intersecto-
rială în realizarea acţiunilor de 
management al ris cu lui;

– sti mularea și promova-
rea acti vităţilor tuturor partene-
rilor care realizează măsuri e fi   ci-
en te de combatere a  factorilor 
de risc din mediu; 

–  includerea acti vităţilor 
intersectoriale de combatere a 
factorilor de risc din mediu în 
Pla nul Na ţional de Acţiuni pen-
tru Sănătate în relaţie cu Mediul;

– promovarea unui mod 
de viaţă sănătos, contribuirea la 
educaţia pentru sănătate în șco-
li, fa mi lie, comunitate. 

 S-a subliniat în special că re-
alizarea programului naţional de 
promovare a modului să nă tos 
de viaţă pentru anii 2007-2015 
va deveni o cerinţă imperioasă a 
ti mpului.

Grigore FRIPTULEAC, 
prof.univ, dr. hab. med.,

șef catedră Igienă

Creșterea unei generaţii sănătoase, 
IMPERATIV al ti mpului
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De șaptesprezece  ani 
consecuti v există o 
tradiţie frumoasă de 
colaborare între uni-
versitatea noastră și 
Universitatea de Medi-
cină și Farmacie “Iuliu 
Haţieganu” din Cluj-Na-
poca, România. 

Pe parcursul aces-
tor ani s-a consolidat 
o strânsă legătură de 
colaborare şi prietenie 
între universităţi, cate-
drele de educaţie fi zică, 
dar mai ales între ti ne-
retul studios. Astf el, în 

fi ecare an,  se marchează Cupa Memorială “Iuliu 
Haţieganu” – “Nicolae Testemiţanu” prin com-
peti ţii sporti ve la baschet, fotbal, tenis de masă, 
volei etc. 

Anul acesta, gazda ediţiei a XVII-a a fost UMF 
“Iuliu Haţieganu”. În Cluj-Napoca au fost delega-
te cadre didacti ce de la catedra Educaţie fi zică, în 

frunte cu șeful catedrei dl Vasile Gu-
ragata și echipe sporti ve, formate din 
studenţi și rezidenţi ai USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. S-au desfășurat compe-
ti ţii sporti ve la baschet, fotbal, tenis 
de masă și volei. Toţi parti cipanţii au 
făcut schimb de cadouri simbolice, şi-
au adresat reciproc cuvinte de laudă și 
succese înainte de competiţii. 

Dintre toate echipele, cele mai 
puternice s-au dovedit a fi  cele de bas-
chet și fotbal, care s-au situat pe locul 
I, celelalte fi ind precedate de echipele 
universităţii-gazdă. Desigur, că şi cele-
lalte echipe au dat dovadă de multă 
străduinţă și perseverenţă. Suntem 
foarte mândri de studenţii și rezidenţii 
noștri sporti vi, le urăm multe realizări 
frumoase și mari succese în conti nua-
re.

Pe lângă competi ţiile sporti ve, 
atât cadrele didacti ce, cât și studenţii 
au avut parte de un program social 
pentru a face cunoști nţă cu un oraș 
foarte frumos, verde și curat – Cluj-
Napoca. Toţi parti cipanţii au rămas 
impresionaţi de organizarea competi -

ţiilor acestui an. Gazda a fost foarte primitoare, 
pentru care le suntem recunoscători. Așteptăm 
cu nerăbdare ediţia următoare, atunci când gazdă 
deja va fi  USMF “Nicolae  Testemiţanu”.

Vitalie IACUBIŢCHII,
anul VI, 

Şef Direcţia sport ASRM

Cupa Memorială Cupa Memorială 
“Iuliu Haţieganu” – “Iuliu Haţieganu” – 

“Nicolae Testemiţanu” “Nicolae Testemiţanu” 
Ediţia a XVII-a Ediţia a XVII-a 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
9-12 mai 20129-12 mai 2012

Panou informativ:
Catedra Educaţie fi zică 

Clubul sportiv

Campionatul Republicii Moldova la baschet (bărbaţi):
07 aprilie USMF – CB „Rîșcani” competi ţie de repartajare (tur), 
la Rîșcani
Rezultatul 108 : 56 – USMF 

Competi ţii consacrate Sărbătorilor de Paști :
09 aprilie. Tenis de masă (bărbaţi). Au parti cipat 12 persoane.
În rezultatul competi ţiei parti cipanţii s-au clasat :
Locul I   Vitalie Bria, rezident anul II, Farmacie
Locul II   Anatolie Harghel, rezident anul IV Chirurgie   
Locul III  Andrei Albot, Stomatologie, anul III, grupa 3304
09 aprilie. Atleti sm (bărbaţi). Triatlon (sărituri în lungime de pe 
loc, aruncarea mingii medicinale, alergare 60 m.)
În urma competi ţiei parti cipanţii s-au clasat :
Locul I   Cristi an Lazari, Stomatologie, anul V  grupa 3504
Locul II  Andrei Matvievski, Medicină I, anul V, grupa 1525
Locul III Vladimir Scutelnic, Stomatologie, anul IV, grupa 3401

Campionate Naţionale Universitare: 
09-13 aprilie. Volei (bărbaţi).  În urma competi ţiei echipa Uni-
versităţii s-a clasat pe locul IV.
09-12 aprilie. Șah.
Componenţa echipei Universităţii :
Valeriu Cucieru, rezident anul I, Oncologie
Ion Bostan, Stomatologie anul II, grupa 3207
Ilie Chisliacov, Sănătate Publică anul III, grupa 2304
Sanda Vetrila, Stomatologie anul II, grupa 3205
În urma competi ţiei echipa s-a clasat pe locul III, din 7 univer-
sităţi.
26 marti e-12 aprilie. Campionatul Campusului studenţesc la 
mini-fotbal.
Au parti cipat 9 echipe, componenţa echipei 8 persoane, stu-
denţi și rezidenţi :
În urma competi ţiei echipele s-au clasat :
Locul I echipa „Steaua – Dental” compusă din 8 studenţi și rezi-
denţi, Facultatea Stomatologie
Locul II echipa “Anul VI” compusă din studenţii anului VI, Facul-
tatea Medicină I
Locul III echipa “Fortuna” compusă din 2 rezidenţi și 6 studenţi 
de la anii IV și V, Medicină I
12 aprilie.  Campionatul Republicii Moldova la baschet (băr-
baţi).
USMF – CB „Rîșcani” competi ţie de repartajare (retur), la Chi-
șinău.
Rezultatul 116 : 64  USMF.  în rezultatul competi ţiilor echipa 
Universităţii s-a clasat pe locul VII din 16 echipe.
26 aprilie. Campionatul Naţional Universitar la Lupta naţiona-
lă „Trânta”
Componenţa echipei 9 persoane. În urma competi ţiei echipa 
s-a clasat pe locul IX.
 26 - 27 aprilie. Campionatul Naţional Universitar la triatlon 
– forţă. Echipa 7 persoane.  Echipa Universităţii s-a clasat pe 
locul VIII. 
07 – 08 mai. Campionatul Naţional Universitar la atleti sm. Au 
parti cipat echipa de fete și bărbaţi – 23 persoane. În urma com-
peti ţiilor ambele echipe s-au clasat pe locul V.

09 – 13 mai. La Cluj – Napoca, România, s-a desfășurat 
cea de-a XVII-a ediţie a Cupei Memoriale tradiţionale 

„Iuliu Haţieganu” – „Nicolae Testemiţanu” 
care se desfășoară din 1991.
În programul competi ţional 

au intrat următoarele ramuri sporti ve : 
 Mini-fotbal   -  locul I 
 Baschet (bărbaţi) – locul I
Volei (B, F) – locul II (B, F) 
Tenis de masă (2 B + 1 F) – locul II 
S-a organizat o masă rotundă internaţională sub ti tlul generic 
“Promovarea educaţiei pentru sănătate, prin educaţie fi zică și 
prin practi carea acti vităţilor sporti ve”, la care au parti cipat ca-
drele didacti ce și studenţii. 
Studenţii au parti cipat la competi ţii, au făcut cunoști nţă cu Uni-
versitatea de Medicină, au vizitat orașul.

Universul sportiv


