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Editorial

■ Ca întotdeauna, Unu sep-
tembrie, Ziua Cunoști nţelor, 
aduce ti nerilor și ti nerelor, 
care au pășit pragul universi-
tar, clipe deosebite de trăire 
sufl etească. Primul sunet 
vine cu emoţiile unui nou 
început de mare semnifi caţie 
în viaţa lor. 

În discursul rosti t la șe-
dinţa festi vă consacrată înma-
triculării în rândurile comuni-
tăţii academice universitare, 
acad. Ion Ababii, rectorul 
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, 
a menţionat: ,,Devenind stu-
denţi ai Universităţii noastre, 
vă asumaţi responsabilităţi 
umane imense, întrucât ju-
rământul lui Hipocrate nu 
este doar un ritual al fi na-
lului de studii la facultate. 

Pagini
de istorie

În aceste zile frumoase de 
toamnă, Universitatea de Medi-
cină și Farmacie “Nicolae Teste-
miţanu” sărbătorește cea de a 
66-a aniversare de la înfi inţare. 
În acest răsti mp învăţământul 
superior medical din Republica 
Moldova  a reprezentat, în mod 
sigur, mândria, speranţa și împli-
nirea idealurilor trasate de către 
universitatea noastră. 

Pe parcursul a 66 de ani de 
acti vitate, Universitatea a format 
și a perfecţionat specialiști  în do-
meniul medicinei și farmaciei; a 
dezvoltat cercetarea ști inţifi că 
inclusiv prin colaborare cu insti -
tuţii similare de peste hotare; a 
acordat servicii medicale califi ca-
te ce corespund necesităţilor sis-
temului de sănătate; a promovat 
valorile general umane, spiritul 
gândirii criti ce și al liberei expre-
sii, fi ind mereu recepti vă la aspi-
raţiile și necesităţile comunităţii 
academice. Acti vităţile de cerce-
tare ști inţifi că în Universitate in-
clud peste 68 teme, care se reali-
zează în cadrul a peste 25 de școli 
ști inţifi ce din diverse domenii 
medicale. La etapa actuală, pen-
tru USMF “Nicolae Testemiţanu” 
unul dintre domeniile prioritare îl 
consti tuie relaţiile internaţionale. 
Universitatea întreţine relaţii de 
colaborare în domeniul formării 
cadrelor medicale și farmaceuti -
ce, ști inţei medicale și medicinei 
practi ce cu peste 30 de universi-
tăţi și clinici din România, Rusia, 
Ucraina, Franţa, Germania, Italia, 
Grecia, Olanda, Cehia, Polonia, 
Slovacia, SUA, Israel. 

Datorită unui efort comun și 
perseverent al tuturor colabora-
torilor, pentru al doilea an con-
secuti v a fost evaluat Sistemul de 
Management al Calităţii de către 
auditorii externi, care au conclu-
zionat că Universitatea a respec-
tat toate procedurile corespun-
zătoare normelor ISO 9001:2008. 
Acest lucru confi rmă că astf el de 
valori precum excelenţa, perfor-
manţa, responsabilitatea și inova-
ţia sunt forma de a fi  a insti tuţiei 
noastre. 

Toate aceste performanţe 
au consolidat presti giul Univer-
sităţii, care actualmente este re-
cunoscută în ţară și în lume ca o 
insti tuţie ce promovează reforme 
progresiste și ti nde să se alinieze 

standardelor educaţionale eu-
ropene și mondiale. Alinierea la 
tot ce-i modern în învăţământul 
universitar, dezvoltarea și apro-
fundarea acti vităţilor de cerce-
tare și inovare în domeniul me-
dicinei, desfășurarea conti nuă a 
acti vităţilor clinice sunt cele trei 
componente care determină 
astăzi rolul și valoarea Universi-
tăţii. 

Dragi colegi, studenţi și 
colaboratori ai USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, cu ocazia celor 
66 de ani de învăţămînt superi-
or medical din Republica Mol-
dova ţin să vă mulţumesc pen-
tru aportul pe care l-aţi adus la 
prosperarea Alma Mater, vă do-
resc să rămânem la fel de per-
severenţi în acţiunile pe care le 
întreprindem, prin dăruire și de-
votament să putem realiza doar 
lucruri frumoase pentru Univer-
sitatea noastră. 

La mulţi ani!!!

Conferinţa Ştiinţifică Anuală 
a Colaboratorilor şi Studenţilor 

USMF „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova

Cu ocazia Zilelor Universităţii (19-21 octombrie), dedicate 
aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenţei Re-
publicii Moldova, Biroul Permanent al Senatului Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” invită 
colaboratorii şi studenţii să parti cipe la conferinţa şti inţifi că 
anuală, consacrată celor 66 de ani de învăţământ superior 
medical din Republica Moldova.

Toate facultăţile şi, respecti v, catedrele vor fi  antrenate în 
organizarea şi desfăşurarea conferinţei şti inţifi ce. 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în următoarele 
secţii:

1. Probleme fundamentale ale medicinei
2. Probleme actuale în sănătatea publică
3. Probleme actuale ale medicinei interne
4. Probleme actuale ale chirurgiei
5. Probleme actuale ale ortopediei şi traumatologiei
6. Probleme actuale ale pediatriei şi chirurgiei pediatrice
7. Probleme actuale ale obstetricii şi ginecologiei
8. Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei 
9. Probleme actuale ale psihiatriei
10. Probleme actuale ale stomatologiei
11. Probleme actuale ale farmaciei
12. Actualităţi în şti inţele sociale şi fi lologice
13. Dezvoltarea resurselor informaţionale medicale: 

tendinţe, probleme, soluţii.
Programul Zilelor Universităţii va începe prin discursul 

domnului rector, Ion Ababii, privind acti vitatea universităţii 
în anul academic 2010-2011. De asemenea, în data de 19 oc-
tombrie, va avea loc Şedinţa Senatului, în care prof. univ. Vio-
rel Prisăcari, Prorector pentru Acti vitatea şti inţifi că, va ţine 
un discurs cu tema „Acti vitatea şti inţifi că în USMF „Nicolae 
Testemiţanu” în perioada anilor 1991-2010 (20 ani de la pro-
clamarea independenţei Republicii Moldova). 

Despre realizările şi problemele cercetărilor şti inţifi ce ale 
studenţilor şi rezidenţilor va vorbi în faţa auditoriului Elena 
Costru, preşedintele Asociaţiei Şti inţifi ce a Studenţilor şi Ti-

nerilor Medici. Un nou început, cu noi studenţiUn nou început, cu noi studenţi

Ion ABABII,
Rectorul USMF 
„Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova, 
academician al AȘM, 
d.h.ș.m., prof. univ. 
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Şedinþa Senatului

Rectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, prof. Ion Ababii, a 
menţionat că acti vitatea USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este re-
glementată de Strategia de dez-
voltare a Universităţii pentru 
următorii zece ani și Planul de ac-
ţiuni pentru implementarea Stra-
tegiei. În baza Strategiei și Pla-
nului Strategic a fost elaborat un 
plan operaţional de acţiuni pen-
tru anul universitar 2011-2012 
cu stabilirea obiecti velor, acti vi-
tăţilor, termenelor de realizare, 
responsabililor și a indicatorilor 
de performanţă. În cadrul Uni-
versităţii, prin ordinul rectorului 
a fost formată o comisie pentru 
monitorizarea implementării 
Strategiei, evaluarea rezultatelor, 
impactului și raportarea acestora 
la ședinţele Senatului.

Un alt scop propus este fi na-
lizarea implementării Sistemului 
informaţional de management 
universitar integrat, care va per-
mite unirea într-un tot întreg a 
tuturor formelor de acti vitate 
universitară; crearea unei baze 
de date unice cu acces persona-
lizat pe diferite niveluri de acces 
la informaţie: student/rezident, 
personalul didacti c și cel auxili-
ar. În același ti mp, va fi  facilitată 
circulaţia informaţiei și accesul 
la informaţie, vor fi  opti mizate 
procesele de comunicare între 
toate subdiviziunile universitare. 
Pentru anii 2010-2012 a fost pla-
nifi cată spre valorifi care suma de 
1, 459 147.00 euro. 

Procesul didacti c al USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este 
una dintre direcţiile prioritare 
de acti vitate, care necesită în 
permanenţă eforturi considera-
bile din partea catedrelor, cadre-
lor profesoral-didacti ce, decana-
telor și a secţiei Studii.

Din cele menţionate de că-
tre doamna Olga Cerneţchi, pro-
rector pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ, a fost 
fi nalizată reforma curriculară cu 
crearea unor planuri de studii, 
care vor sati sface rigorile siste-
mului de sănătate și  vor fi  adap-
tate la cerinţele școlii medicale 
europene. În anul precedent, un 
număr considerabil mai mare de 
studenţi au  pregăti t tezele de 
absolvire, iar comisiile au atestat 
un grad înalt ști inţifi co-practi c de 
realizare a lor.

De la 1 septembrie se pre-
conizează implementarea așa 
numitului Registru al grupei de 
studenţi. Aceasta este o practi că 
internaţională, care ţine de au-
toguvernarea studenţilor. Astf el 

evidenţa reușitei pe parcursul 
anului de învăţământ se va efec-
tua în paralel prin registrul cate-
drei și prin registrul grupei. 

Acti vitatea ști inţifi că a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Ţinând cont de rezultatele eva-
luării Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Mol-
dova, prezentate de către Co-
misia specializată de evaluare a 
organizaţiilor din sfera ști inţei 
și inovării, de către Comisia de 
acreditare a organizaţiilor din 
sfera ști inţei și inovării a CNAA 
s-a primit hotărârea de a rea-
credita Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Mol-
dova pe profi lurile de cercetare: 
Medico-biologic;  Sănătate pu-
blică și management;  Medicină 
internă; Chirurgie; Sănătatea 
mamei și copilului; Farmacie; 
Stomatologie.  De asemenea, 
s-a apreciat performanţa tuturor 
acestor profi luri cu califi cati vul 
de bine, iar a profi lului Chirurgia 
– cu foarte bine. 

Prin aceeași hotărâre, Uni-
versităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova i s-a acor-
dat califi cati vul de organizaţie cu 
recunoaștere internaţională (ca-
tegoria A).

Comisia de Acreditare a în-
aintat o serie de propuneri cu 
privire la opti mizarea acti vităţii 
ști inţifi ce în USMF ,,Nicolae Tes-
temiţanu”, în direcţia realizării 
cărora urmează să se lucreze: 
antrenarea mai acti vă a colabo-
ratorilor Universităţii în pregă-
ti rea și înaintarea propunerilor 
de proiecte pentru concursurile 
internaţionale, în special PC7; 
implicarea mai acti vă a ti nerilor 
cercetători în proiectele de cer-
cetare; sporirea numărului de 
publicaţii în străinătate, inclusiv 
al arti colelor în reviste cu factor 
de impact ISI și al publicaţiilor 
electronice; intensifi carea acti vi-
tăţii de implementare a brevete-
lor și a rezultatelor ști inţifi ce ob-
ţinute; exti nderea colaborărilor 
la nivel naţional și internaţional 
prin încheierea acordurilor de 
colaborare; creșterea volumului 
de prestare a serviciilor econo-
mice pentru a benefi cia de mij-
loace fi nanciare extrabugetare și 
a spori cota mijloacelor speciale.

În lista priorităţilor pricind 
acti vitate în domeniul cooperă-
rii internaţionale pentru anul 
2011-2012 au fost incluse urmă-
toarele direcţii: 

La dispoziţia specialiști lor și vizitatorilor a fost 
pusă o gamă vastă și variată de produse, echipa-
mente, tehnologii și servicii din Belarus, Moldova, 
Polonia, România, Rusia, Ucraina și Turcia. Produ-
sele și echipamentele unor companii din Cehia, 
Egipt, Germania, Israel, Italia, Slovacia, SUA, Un-
garia au fost prezentate în cadrul expoziţiei de re-

prezentanţii ofi ciali ai acestora în Moldova. 
La standurile parti cipanţilor au fost de aseme-

nea expuse produse igienice; arti cole de uz medi-
cal, îmbrăcăminte și încălţăminte pentru persona-
lul medical; opti că medicală și altele. 

Un comparti ment aparte au consti tuit insti tu-
ţiile medicale din subordinea Ministerului Sănă-
tăţii – agenţii, spitale, centre medicale, insti tute 
specializate, Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. 

Standul Universităţii a fost împodobit de pa-
nouri reprezentati ve despre succesele cadrelor 
didacti ce în domeniul proprietăţii intelectuale la 

diverse expoziţii naţionale și internaţionale. 
Au fost expuse noile preparate Dovisan, Nu-

cosan, Doresan, elaborate de catedra Farmacolo-
gie Clinică în frunte cu Victor Ghicavîi și aplicate în 
medicină în tratamentul maladiilor gastrointesti -
nale (ulcer stomacal și duodenal) și combusti ilor. 
O serie de invenţii în domeniul oft almologiei au 

fost prezentate de Ion Geru la rubrica ,,Metodă 
de tratament al cataractei traumati ce”. Oaspeţii 
expoziţiei au putut de asemenea lua cunoști nţă 
de noua ,,Metodă de tratament a inferti lităţii pe-
ritoneal-tubare”, elaborată  de Ion Ababii, Viorel 
Nacu, Valenti n Friptu ș.a. Olga Belic, Efi m Arama 
au propus un dispoziti v pentru testarea materialu-
lui biologic. Catedra de hepatologie s-a prezentat 
cu o nouă viziune asupra diagnosti cului hepati te-
lor virale B și C, propusă de Taran N., Dumbrava 
V.T., Lupașco V.

La 13 septembrie și-au ţinut lucrările confe-
rinţele ști inţifi co-practi ce ,,Actualităţi în stomato-

Realizările medicinei, 
în oglinda MOLDEXPO

■ Cea de a XVII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializată MoldMedizin&MoldDent-2011, 
organizată de CIE ,,Moldexpo” cu suportul ofi cial al Ministerului Sănătăţii și al Asociaţiilor profesionale 
ale medicilor din ţară a cuprins întreg spectrul produselor, tehnologiilor și serviciilor pentru sistemul 
medical naţional: preparate farmaceuti ce, uti laje, aparate și instrumente medicale, uti laje și materiale 
stomatologice, tehnologii informaţionale în medicină și multe altele. Direcţii prioritare 

de activitate 
universitară

■ În cadrul ședinţei Senatului USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” din 30 august a.c. au fost prezentate principalele direcţii și 
obiecti ve strategice de dezvoltare pentru anul universitar 2011-
2012.

(Continuare în pag. 4)
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Vizita delegaţiei 
Republicii Populare Chineze 

■ În data de 13 septembrie 2011, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a fost gazda 
delegaţiei Comitetului Permanent al Marii Adunări Naţionale 
a Reprezentanţilor Poporului Chinez, condusă de Sang Guowei, 
Vicepreşedintele Comitetului.

„Această vizită are scopul de a consolida relaţiile dintre ţările 
noastre și nu este un ambasador mai potrivit decât MEDICINA. Am fi  
bucuroși dacă am putea pune bazele unei colaborări cu insti tuţiile de 
specialitate din China. Este posibilitatea de a petrece cercetări ști inţi-
fi ce comune, de a exti nde numărul de burse oferite studenţilor noștri 
pentru însușirea mai efi cientă  a medicinei tradiţionale chineze, de a 
mări numărul de specialiști  chinezi, care ar lucra în Centrul de Medi-
cină Tradiţională Chineză, dar și în republică”, a menţionat prof. Ion 
Ababii, rectorul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu”.

De curând, două rezidente ale USMF ”Nicolae Testemiţanu” au 
parti cipat la un training teoreti co-practi c în China. “Cursul a durat 
trei luni. A fost totul absolut nou pentru mine, o experienţă inedită. 
Am căpătat cunoşti nţe ce îmi vor fi  uti le în acti vitatea de medic”, 

a declarat Eugenia Vlas, medic rezindent anul I la specialitatea Ki-
netoterapie.

Vicepreședintele Comitetului Permanent al Marii Adunări Naţi-
onale a Reprezentanţilor Poporului, dl Sang Guowei, la rândul său, a 
mulţumit gazdelor pentru primirea călduroasă. „Deși sunt în Repu-
blica Moldova de două zile, am văzut ospitalitate și relaţii frumoase 
dintre popoare. Când am pășit în clădirea insti tuţiei dumneavoastră, 
am simţit o atmosferă familiară, pentru că sunt și eu de profesie me-
dic”. 

Ala Nemerenco, șefa Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală 
Primară, a ţinut să menţioneze că Centrul de Medicină Tradiţională 
Chineză, deschis în luna iunie a.c., este foarte popular printre cetăţe-
nii noștri. „Am depus tot efortul pentru a crea o bucăţică din Republi-
ca Populară Chineză, pentru confortul medicilor chinezi care lucrează 
aici”, a susţinut dna Nemerenco.  

■ În perioada 5-8 octombrie, USMF 
„Nicolae Testemiţanu” a găzduit un dis-
ti ns oaspete, prof. Jonathan D. Klein de la 
Universitatea de Medicină și Stomatolo-
gie din Rochester, Statele Unite ale Ame-
ricii. Scopul afl ării dumnealui la universi-
tatea noastră a fost iniţierea unui curs de 
prelegeri în domeniul Sănătăţii Publice și 
Pediatriei și examinarea posibilităţilor de 
colaborare în domeniile respecti ve.  

Cursul de prelegeri constă în explica-
rea temati cii tabagismului și a efectelor 
nocive ale fumatului asupra sănătăţii. Cur-
sul este prevăzut atât pentru studenţii, re-
zidenţii universităţii noastre, cât și pentru 

specialiști i din domeniul pediatriei, medi-
cii de familie. Facultatea Sănătate Publică, 
Departamentul Pediatrie, catedra Medi-
cină de Familie, catedra Sănătate Publică, 

Clinica de Asistenţă Medicală Primară a 
Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” vor conlucra cu 
domnul profesor Klein în scopul realizării 
acestor prelegeri importante și uti le pen-
tru comunitatea academică a USMF „Nico-
lae Testemiţanu”.

Unul dintre scopurile majore ale vizitei 
sale este cea de a implica medicii pediatri 
din Republica Moldova în lupta contra fu-
matului, iar experienţa altor ţări va fi  de un 
real folos și pentru ţara noastră, mai ales 
că temati ca fumatului și a combaterii aces-
tuia se regăsește în politi ca naţională de 
sănătate a Republicii Moldova.

 Experienţa profesională a profesoru-
lui Klein cu ţările asiati ce, precum este In-
dia, China,  îi va permite să evalueze starea 
de fapt în ţara noastră în ceea ce privește 
problema fumatului și, de asemenea, va 
putea trasa direcţiile corecte de eradicare 
a acestei probleme. 

Rectorul USMF "Nicolae Testemiţanu", 
prof. Ion Ababii a ţinut să menţioneze că 
un rol important în desfășurarea unor pro-
iecte ulterioare îl va juca Asociaţia Studen-
ţilor și Rezidenţilor, cei care au deja o vastă 
experienţă în iniţierea și promovarea unor 
ample campanii sociale.
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Curs de prelegeri  iniţiat 
de profesorul Jonathan D. Klein

Dl Profesor Jonathan D. Klein 
este o personalitate cu renume 
în comunitatea academică me-
dicală din SUA. Activitatea Prof. 
Jonathan D. Klein în calitate de 
profesor universitar este remar-
cabilă şi a fost apreciată prin 
conferirea premiilor şi titlurilor 
onorifi ce de mai multe instituţii 
medicale din SUA. 

Centrul de Excelenţă pentru Copii şi fumatul pasiv con-
dus de Dlui dirijează un program naţional de cercetare 
şi educaţie a pediatrilor, privind eliminarea expunerii 
copiilor la fumul de ţigară. 

Dumnealui are cca 164 articole publicate în diferite re-
viste internaţionale, dintre care ultimele 4 se referă la 
tabagism. 
Ascensiunea carierei profesionale a Domnului Jonathan 
Klein a început din 1979, când absolveşte Universita-
tea Brandeis, Facultatea Biologie.
În 1984, Dl Klein devine absolvent al Universităţii de 
Medicină şi Stomatologie din New Jersey. Tot în acest 
an obţine titlul de doctor în Medicină, la specialitatea 
Politici de Sănătate şi Management, Şcoala de Sănăta-
te Publică din Harvard. 
În 1984-1985 face Internatura în domeniul Pediatriei, 
la Spitalul plutitor pentru nou-născuţi şi copii, din Bos-
ton.
În perioada 1985-1988 Dl Klein face rezidenţiat în Pe-
diatrie, la acelaşi spital.
În 1988-1990 Jonathan Klein trece un stagiu în dome-
niul Medicinei Adolescentului în cadrul Universităţii 
Chapel Hill, Carolina de Nord. 
În anul 2000, profesorul Jonathan Klein, primeşte 
premiul de mentoring  la capitolul „Femeile în ştiinţă, 
stomatologie şi medicină” acordat de Universitatea din 
Rochester. 
În 2006–2007 i se acordă premiul Serviciului Academic 
al Facultăţii Ruth A. Lawrence pentru servicii comunita-
re, de către Spitalul de copii Golisano, Universitatea din 
Rochester. 
În 2009 Dl Jonathan Klein este desemnat ca Laureat al 
Societăţii Medicinii Adolescentului cu titlul  Visiting pro-
fessor, privind cercetarea Sănătăţii Adolescentului. 
Ca specialist de vază în domeniul Pediatriei şi Medicinii 
Adolescentului Dl Profesor Jonathan D. Klein este mem-
bru al Consiliului American de Pediatrie.

Fișier biografic

Dl Klein a efectuat un şir de cercetări, ce ţin de orga-
nizarea şi efi cientizarea serviciilor, privind sănătatea 
adolescenţilor şi promovarea unui mod de viaţă sănă-
tos, precum şi prevenirea maladiilor la copii şi adoles-
cenţi. 
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Este vorba de o conduită 
umană absolut specială, 
pe care trebuie să o în-
văţaţi, alături de cunoș-
ti nţele și abilităţile ce le 
implică profesiunea alea-
să, căci de acum înainte 
urmează să vă dăruiţi oa-
menilor, să fi ţi în serviciul 
sănătăţii lor.”

Aderarea Republicii 
Moldova la procesul de 
la Bologna deschide noi 
oportunităţi de integra-
re în spaţiul educaţional 
unic. În acest context în 
Universitate au fost re-
văzute standardele edu-
caţionale, care revendică 
cerinţe majore faţă de ni-
velul de formare teoreti că 
și clinică a viitorilor speci-
aliști .

În numele Senatului 
Universităţii și al comuni-
tăţii academice rectorul 
Ion Ababii a felicitat din 
inimă noul conti gent de 
ti neri cu ocazia înmatri-
culării în rândurile stu-
denţilor, dorindu-le multă 

sănătate, împliniri în ati n-
gerea nobilului obiecti v 
ce și l-au trasat.

Momentul culmi-
nant al manifestării a fost 
transmiterea Făcliei Cu-
noști nţelor de către stu-
denţii anului VI studenţi-
lor anului I, Jurământul, 
schimbul de felicitări, în-
mânarea atributi cii viito-
rului medic.

O notă festi vă în plus 
a imprimat evenimentu-
lui alocuţiunea rosti tă de 
Mihai Moldovanu, vice-
prim-ministru al Republi-
cii Moldova. Menţionând 
onoarea de a parti cipa 
la asemenea festi vitate, 
dl M. Moldovanu a ţinut 
să le amintească celor 
prezenţi că numai un 

student bun poate deve-
ni un medic bun. “Aveţi 
posibilitatea să faceţi 
studii în Universitatea ce 
poartă numele lui Nico-
lae Testemiţanu, ceea ce 
vă obligă să fi ţi la înălţi-
mea cerinţelor ti mpului 

și să urmaţi cu demnitate 
exemplul marelui Patriot 
și Om al neamului”, a es-
ti mat dumnealui.

Sincere cuvinte de 
felicitare și drum bun în 

lumea cunoști nţelor, urări 

de succes au rosti t și An-
drei Usatâi, ministru al 
Sănătăţii, Gheorghe Ghi-
dirim, președintele Ligii 
Medicilor din Moldova, 
Marcel Abraș, președinte-
le Asociaţiei Studenţilor și 
Rezidenţilor.

Un nou început, cu noi studenţiUn nou început, cu noi studenţi
(Urmare din pag. 2)

–  Forti fi carea  bazei materiale și didacti -
ce a Facultăţii  Medicină nr.2 și spo-
rirea calităţii instruirii cetăţenilor 

din alte ţări, ceea ce semnifi că dez-
voltarea managementului integrat al 
procesului de instruire, documenta-
re și monitorizare a șederii studen-
ţilor străini în Republica Moldova și 
atragerea lor în acti vităţi extra-curri-
culare;

– Perfecţionarea procesului de instruire 

în limba engleză prin asigurarea cu 
cadre didacti ce pregăti te și certi fi -
cate de către Comisia Naţională cu 
dreptul de predare în limba engle-
ză; implementarea unui mecanism 
efi cient de sti mulare materială și 
promovare a cadrelor didacti ce, 
care asigură procesul de instruire în 
limbile de circulaţie internaţională; 
asigurarea cu materiale didacti ce ca-
litati ve și echipament tehnic pentru 
ţinerea cursurilor și lecţiilor practi ce, 
ajustarea procesului de instruire la 
sistemul de echivalare a diplomelor 
de absolvire a studiilor universitare 
la cerinţele din ţările de origine a 
studenţilor străini; 

– Intensifi carea conlucrării USMF “Nico-
lae Testemiţanu” cu ministerele și 
departamentele de resort în vede-
rea asigurării respectării necondiţio-
nate a prevederilor actelor legislati -
ve și normati ve cu privire la șederea 

cetăţenilor străini în Republica Mol-
dova; 

– Iniţierea colaborării USMF „Nicolae 

Testemiţanu” cu insti tuţii medicale 
și de învăţământ din ţările de ori-
gine a studenţilor străini în scopul 
organizării stagiilor practi ce și mobi-
lităţii academice; 

– Dezvoltarea  bazei materiale și poten-
ţialului didacti c al Secţiei de pregă-

ti re pentru instruirea candidaţilor 
din alte ţări la studii universitare 
în limba română prin sporirea ac-
cesului rezidenţilor la pacienţi, in-
vesti gaţii și intervenţii în conformi-
tate cu standardele educaţionale și 
antrenarea mai acti vă a rezidenţilor 
în cercetările ști inţifi ce; dezvoltarea 
conlucrării clinicilor universitare cu 
subdiviziunile insti tuţiilor medica-
le – parti ciparea în lucrul curati v, 
consultati v-metodic în conformitate 
cu regulamentele aprobate; actua-
lizarea documentelor normati ve și 
regulamentelor existente, precum și 
elaborarea unor noi proiecte de re-
gulamente pentru acti vitatea clinici-
lor universitare dislocate în spitalele 
municipale și republicane; sporirea 
numărului și calităţii propunerilor de 
proiecte pentru obţinerea granturi-
lor de fi nanţare a acti vităţilor edu-
caţionale de cercetare și dezvoltare 
insti tuţională. 

Şedinþa Senatului

Direcţii prioritare 
de activitate 
universitară (Urmare din pag. 2)

Teatrul studenţesc „Grigore Vieru” al USMF „Nico-
lae Testemiţanu” vă invită să deveniţi parte a trupei 
de actori ai teatrului. Sunt aşteptaţi toţi doritorii. 
Repetiţiile au loc în fi ecare zi de marţi şi joi, în-
cepînd cu ora 16.00. Teatrul activează pe principiul 
„Intră cine vrea, rămâne cine poate”. 
Amintim că în data de 24 şi 26 octombrie va avea 
loc premiera spectacolului „Actriţele”, care ilus-
trează drama unor femei în căutarea destinului lor 
în viaţă.
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■ Acesta a fost sloganul campaniei “Dăruieşte o picătură de viaţă”, 
organizată în data de 5 octombrie curent de către Centrul pentru Politi ci 
și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Asociaţia Studenţilor și Rezidenţi-
lor a USMF "Nicolae Testemiţanu" în colaborare cu Ministerul Sănătăţii 
și Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui.

Scopul acţiunii a fost de a spori numărul de donatori voluntari din 
republică, dar şi de a atrage atenţia autorităţilor şi opiniei publice asu-
pra defi citului de sânge din spitale. “Este un proiect organizat pen-
tru al patrulea an consecuti v, care vine să promoveze o campanie de 
donare voluntară a sângelui. De obicei, începe la Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, după care urmează şi la 
celelalte universităţi”, a declarat vicepreşedintele ASR, Victor Şchiopu. Cei 
care au decis să doneze sânge spun că au făcut acest lucru deoarece se 
gândesc că, la un moment dat, ar putea fi  chiar ei sau o rudă apropiată 
care vor avea nevoie de sânge şi cine altcineva dacă nu viitorii medici să 
înţeleagă importanţa acestei acţiuni?

În cadrul campaniei au fost 244 solicitări din partea studenţilor, 80 de 
cereri au fost respinse pe moti v de sănătate, în total înregistrându-se un 
număr de 164 de donatori. De la facultatea Medicina nr.1 s-au înscris 127 
studenţi, Stomatologie – 12, Farmacie – 20, Sănătate Publică – 5 studenţi. 

Evenimentul a fost mediati zat  prin intermediul posturilor de televizi-
une Prime TV, Jurnal TV, Euro TV, TV7, posturile de radio “Vocea Basara-
biei”, “Radio Moldova 1”, agenţiile de presă “Info-Prim Neo” și “Infotag”.

În Republica Moldova, aproximati v 100 de oameni au nevoie zilnic 
de transfuzie de sânge. În primul  trimestru al acestui an s-au înregistrat  
peste 25 mii donări, dintre care 7 mii au fost donări voluntare. 

Un îndemn pentru toţi ti nerii, care duc un mod de viaţă sănătos și 
care simt necesitatea de a face un bine, ar fi  sa devină voluntari siste-
mati ci, căci poţi dona sânge la fi ecare două luni. Deja ţine de voinţa și 
abilitatea fi ecaruia de a face acest  frumos gest.                                                                                     

Irina DOLINŢA,
 anul V, Medicina nr.1

Studenþii off-line

Teatrul dramati c studenţesc „Grigore 
Vieru” de la Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
a trecut de curând în casă nouă, prezen-
tând cu această ocazie și un bun spectacol 
în premieră – „Actriţele” de Josep Maria 
Benet Jornet. „Casa nouă” a fost mai mul-
ţi ani o stringenţă a colecti vului și acum 
cele două săli de clasă alăturate, devenite 
sală de spectacole și sală de lucru, predis-
pun merituosul colecti v – actorii și regizo-
rii trupei – la muncă și realizare.

Deducem, după ulti mele realizări, 
după ti tlurile din repertoriu, că acest 
colecti v este orientat spre temati ci com-
plicate are relaţiei omului cu sine, cu cei 
din jur, cu societatea, montând piese de 
profundă meditaţie, piese ce predispun 
la o profundă analiză. „Actriţele”, patru 
personaje ce și-au scos „biografi a” cu tot 
ce are ea în faţa spectatorului, anume 
acest detaliu și îl scot în relief protago-
nistele prin jocul lor. Astf el actriţele Irina 
Bâcos (Ana Maria) și Snejana Talpă (Gloria 
Mare), ambele deţinătoare ale Premiu-
lui Ministerului Tineretului pentru anul 
2010, Corina Bucătaru (Assumpta Roca) și 
Diana Roman (Maria Caminal) au o com-

plicată misiune: ca să dezvăluie prin joc 
impecabil ispitele profesiei de actor în co-
relaţie strânsă cu realitatea, când ea nu te 
cruţă, iar aspiraţiile, chemarea interioară 
te inspiră și te invită să mergi înainte, să 
înfrunţi toate piedicile și obstacolele… Să 
dai viaţă unui vis sau predesti naţie în ce 
privește cucerirea carierei de mare actri-
ţă, cucerirea Scenei.

Regizorii Vitalie Ţapeș și Valeriu 
Măntăluţă sunt profesioniști i – oamenii 
și arti ști i – care stau la baza colecti vului, 
adunându-l, cimentându-l, modelându-
l, creând o atmosferă agreabilă de prie-
tenie, de creaţie și de admiraţie faţă de 
teatru, faţă de artă în general. Dar, insis-
tăm, atunci când este vorba de teatrele 
studenţești  – la această categorie se pre-
tează colecti vul dat – când vorbim despre 
o ati tudine aparte, de o dragoste aparte a 
viitorilor medici faţă de arta teatrului, căci 
la Universitatea de Medicină procesul de 
studiu este unul foarte complicat, studiu-
lui și procesului de instruire i se acordă un 
spaţiu mai exti ns ca ti mp, și unde acti vita-
tea practi că și de evaluare a cunoști nţe-
lor este de o severitate aparte. Studenţii 
de la medicină practi c nu au ti mp pentru 

sine, cu atât mai mult că în ulti mul ti mp 
tot mai des întâlnim și fenomenul angajă-
rii în câmpul muncii, în paralel cu studiul. 
Cu alte cuvinte, studentul de la medicină, 
în cazul nostru concret, dacă face teatru, 
face acest lucru pentru că nu poate să nu-l 
facă! Se împarte între medicină și teatru! 
De multe ori unul Dumnezeu ști e de ce a 
optat pentru medicină… Cu atât mai im-
portant este și evenimentul, și prinosul 
adus acestei mari iubiri.

Actriţele de la medicină sunt ti nere, 
frumoase și talentate. Anul trecut ne-am 
convins de calităţile evidenţiate, urmă-
rind spectacolul „Opt femei” de Robert 
Thomas, iar relati v recent – urmărind 
doar patru actriţe în distribuţia spectaco-
lului cu ti tlul „Actriţele”. Nicolae Dabija a 
afi rmat despre avanpremieră: „«Actriţe-
le», un nou spectacol al Teatrului „Grigore 
Vieru” de la Universitatea de Medicină, 
emană multă ti nereţe, multă dragoste de 
cuvânt și de scenă, mult talent al protago-
nistelor, ceea ce mă îndeamnă să cred că 
acest Teatru e cel mai bun teatru al ti neri-
lor din spaţiul dintre Prut și Nistru…”

Ne-a mai rămas să dăm și alte nume 
implicate în arta… aducerii artei teatra-

le în faţa spectatorului, fără de care un 
spectacol pur și simplu nu există: Adrian 
Botnaru – asistent regie, maestrul Petru 
Bălan – scenografi e, Adelina Ţapeș – co-
loana sonoră, Denis Chirtoacă și Florin 
Bzovâi – asistenţa tehnică… Director ad-
ministrati v – Mariana Buruiană, director 
al Centrului Esteti c „Doina și Ion” – Leo-
nid Gorceac… Ne-a mai rămas să dorim 
teatrului ceva ce ţine de domeniul gene-
ral: să aibă spectator!

Felicitări!  
Elena TAMAZLÂCARU

  www.literaturasiarta.md

„Altar al artei, sã trãieşti mulþi ani!”„Altar al artei, sã trãieşti mulþi ani!”
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■ A trecut ceva peste două luni de 
la plecarea în nefi inţă a profeso-
rului universitar ION PODUBNÂI, 
personalitate marcantă, care a 
lăsat în urmă un bun renume, ex-
primat prin fapte luminoase. Ne-a 
părăsit la sfârșitul  verii, când în-
tregul corp didacti c universitar se 
afl a în concediu; în pofi da faptu-
lui, însă,  la miti ngul de doliu am 
văzut adunată multă lume. 

Cuvinte apreciabile și duru-
te întru memoria celui dispărut 
au rosti t acad. Ion Ababii, recto-
rul USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
academicienii Gheorghe Ghidirim, 
Gheorghe Palade, profesorii Ion 
Marin, Gheorghe Baciu, Boris To-
por, conferenţiarul Emilian Onea 
etc. Cu lacrimi de jale au spălat 
acea ulti mă cale a profesorului so-
ţia Elizaveta, medic,  cele trei fi ice 
ale sale – Rodica, Ala, Valeria – toa-
te medici (aminti m aici că două 
nepoate ale dumnealui studiază, 
de asemenea, medicina în Cana-
da).  Deci, s-a dovedit că profesorul 
Ion Podubnâi purta în palmares, 
pe lângă acele multe fapte bune, 
conturate pronunţat pe ogorul ști -
inţifi c și didacti c universitar, o lu-
minoasă faimă de fondator al unei 
onorabile dinasti i medicale... 

L-am cunoscut pentru prima 
dată cu mulţi-mulţi ani în urmă, în 
vara anului 1957, pe când o mare 
garnitură de tren plină cu studenţi 
de la diferite insti tuţii de învăţă-
mânt din Chișinău plecam la muncă 
sezonieră pe pământurile de ţelină 
ale Kazahstanului. Conducerea uni-
onală declarase mobilizare totală a 
ti neretului studios pentru a scoate 
pâine din arida stepă kazahă. Dum-
nealui s-a dovedit a fi  șeful eșalo-
nului, cel care purta răspundere 
deplină pentru ca toată acea „mare 
studenţească” să facă tur-returul cu 
bine - răspundere extrem de mare, 
ne dăm seama acum. Zvelt, înalt, 
cu o schiţă de zâmbet nelipsită pe 
buze, însoţit de mai mulţi subal-
terni, trecea zilnic în revistă acele 

vagoane în care eram ti csiţi, inte-
resându-se de dispoziţia noastră, a 
celor de la USM, de la Agricolă, Pe-
dagogicul „Ion Creangă” etc. Com-
portamentul acesta de a purta me-
reu răspundere faţă de lucrul încre-
dinţat l-a caracterizat  plenar toată 
viaţa pe conferenţiarul, profesorul, 
managerul cu vocaţie Ion Podubnâi. 

Acum ști m: toată viaţa a purtat 
deplină și neclinti tă răspundere la 
asimilarea cunoști nţelor  -  Școala 
de Felceri și Moașe din Bălţi, apoi 
facultatea Medicină Generală la 
ISMC le-a absolvit cu eminenţă. Ca 
student exemplar și bun organiza-
tor al multi plelor acti vităţi ale ti ne-
retului studios i s-a propus, îndată 
după absolvire, să-și aprofundeze 
studiile în cadrul catedrei Anato-
mie Topografi că și Chirurgie Ope-
ratorie, condusă de  prof. Valenti na 
Parfenti ev, exponentă a pleiadei de 
savanţi sosiţi din Sankt-Petersburg. 
În cadrul acestui colecti v prof. Ion 
Podubnâi a acti vat o viaţă. În anul 
1964 susţine cu succes teza de doc-
tor în medicină,  ulterior devenind 
conferenţiar, profesor universitar 
(1992).  Între anii 1987-1999 este 
șef al catedrei respecti ve, având 
deja la acti v ti tlul de Lucrător 
Emerit al Învăţământului Public. 
Această funcţie l-a găsit la răscru-
cea marilor evenimente, când un 
regim statal este schimbat cu altul, 
când accentul începuse a se pune 
pe afi rmarea valorilor și priorităţi-
lor naţionale, învăţământul medi-
cal cunoscând profundă renovare 
și reformare: la baza schimbărilor, 

modernizării e pus acel trainic ali-
aj consti tuit din îmbinarea reputa-
tei școli mediciniste ruse și a celei 
occidentale. A făcut cu onoare faţă 
imperati vului ti mpului!

Din 1999 cârma catedrei (prin 
concurs) e preluată de prof. Boris 
Topor, un  tânăr bine școlit și fa-
miliarizat cu realizările savanţilor 

și specialiști lor în domeniul de re-
ferinţă din SUA, Germania, Rusia 
etc. Dl Ion Podubnâi a conti nuat 
să acti veze ca profesor la catedră, 
urmând să-și facă cu aceeași res-
ponsabilitate datoria de cercetător 
și cadru didacti c. Publică peste 200 
de lucrări ști inţifi ce și metodice, 
a urmat stagii de perfecţionare la 
Moscova, Kiev, Sankt-Petersburg, 
citește mult și este la curent cu tot 
ce apare nou în domeniul său de 
acti vitate. Energia și harul îi permi-
te  ti mp de 25 de ani să acti veze în 
paralel ca șef al Secţiei neti tulare 
de învăţământ, ști inţă, cultură și 
medicină a Controlului Popular de 
pe lângă comitetul executi v orășe-
nesc Chișinău, devenind prin acţi-
unile sale bine cunoscut în mediul 
intelectual al orașului. Onest din 
fi re, principial și iubitor de adevăr, 
capabil, foarte sensibil la nedrep-
tăţi, sociabil și deschis către lume 
– aceste și alte calităţi l-au ajutat 
să se afl e în prim-planul diverselor 
acţiuni de valoare (orășenești  și 
universitare). 

Răspundere mare și uimitoare 
capacitate de muncă a manifestat, 
în calitate de coordonator, la elabo-
rarea volumului de  Istorie a USMF, 

când insti tuţia rotunjise 60 de ani 
de la fondare; la acea lucrare am 
parti cipat cot la cot cu dumnealui 
și rămasei foarte impresionat de 
acea cunoaștere profundă a fap-
telor, evenimentelor  concrete din 
biografi a insti tuţiei, a oamenilor. 
Nepărti nitor, cu mare respect faţă 
de tradiţiile universitare, cu credin-

ţă în adevăr și cu multă demnitate 
umană și-a făcut la acel moment 
datoria.  Tuturor le-a fost cunos-
cută modesti a și verti calitatea sa! 
A iubit dintotdeauna adevărul și 
nicicând n-a deviat de la el: nici pe 
când era lider al ti neretului studios, 
nici pe post de secretar al comite-
tului de parti d al Universităţii, nici 
ca șef de catedră, nici în acele mul-
ti ple acti vităţi extrauniversitare. 
De aceea chipul i-a rămas luminos 
în memoria posterităţii. Are parte 
doar de vorbe bune, de aprecieri 
merituoase, de caldă pomenire 
veșnică! Mii de studenţi, rezidenţi, 
ti neri savanţi i-au căutat sfatul și 
i-au apreciat prin ani efortul de-
pus pe altarul medicinei. Împreună 
cu rectorul Nicolae Testemiţanu, 
proaspătul absolvent al USMF Ion 
Podubnâi, pe atunci preţuit lider al 
ti neretului, a parti cipat la punerea 
temeliei și înălţarea bazei de odih-
nă universitare de la Sergheevka, 
de pe litoralul Mării Negre...

Ca un familist bun, împreună 
cu consoarta, dna Elizaveta Podu-
bnâi,  și-a educat cele trei fi ice în 
spiritul celor mai frumoase tradiţii 
de muncă, de respect și închinare 
în faţa culturii, limbii,  istoriei nea-
mului, moșiei strămoșești . Două 
fi ice au susţinut în Moldova teze 
de doctor în medicină, ulterior 
confi rmându-le cu brio și în Cana-
da, unde muncesc actualmente 
ca cercetătoare ști inţifi ce  în cele 
mai presti gioase două universităţi 
de acolo, bucurându-se de respect 
și apreciere din partea colegilor 
canadieni și din alte ţări. În ulti -
mii ani profesorul Ion Podubnâi și 
consoarta au reușit să facă câteva 
vizite fi icelor, în una dintre care 
rectorul Universităţii din Montreal 
ţinu neapărat să se întâlnească cu 
el și să se intereseze detaliat prin 
ce metode a „educat asemenea 
copii”. Am văzut lacrimi în ochii săi, 
când îmi destăinui acea înţeleasă 
bucurie familială.

Una peste alta puse, ne dau 
dreptul să afi rmăm că prof. Ion 
Podubnâi a plecat dintre noi ca un 
om împlinit. Păcat că prea devre-
me și brusc ne-a părăsit. S-a dezis 
de acea muncă prestată cu atâta 
drag la universitate, dar și pe par-
cela sa de pământ din apropierea 
urbei. A părăsit acele discuţii lungi 
prin Skype cu ai săi din Canada, au 
rămas neciti te ziarele și cărţile pe 
masa sa de lucru. Așa l-am ști ut: 
nimic nu-i scăpa din evenimentele 
zilei, din actualitatea fi erbinte.  

Îl caut și nu-l mai găsesc în 
cabinetul său de la etajul unu, nu 
e nici la ore, cum îl surprindeam 
uneori. Nu mă mai întâmpină cu 
acea schiţă de zâmbet să-mi pro-
pună o cafeluţă, un ceai, să stăm 
cu drag la sfat, cum o făceam de 
multe ori.  

Asta e: suntem sorti ţi să su-
portăm teroarea realităţii crude! 
Aibă-l Domnul în paza Sa!             

Ion STICI, publicist 

A fost un om drept, 
un adevărat patriot  

al Universităţii

Galina Ion BEJENARU, doctor în fi -
lologia franceză, profesor universitar la 
catedra Limbi moderne a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, lucrează la catedră de 50 
DE ANI.

A absolvit Facultatea Limbile Română 
și Franceză în 1959 la Universitatea Peda-
gogică „Aleco Russo” din Bălţi, a lucrat doi 
ani profesoară de franceză la școala nr.1 
din Sângerei.

În 1961-1962, lucrează în calitate de 
lector la catedra Limbi moderne.

În perioada 1962-1964, și-a făcut 
studiile la cursurile superioare de pregă-
ti re a lectorilor pentru școlile superioare 
din Moscova, Insti tutul de Limbi Străine 
„M. Torez”, pe care l-a absolvit cu note 

bune și foarte bune, a fost șeful grupei.
În 1973, susţine teza de doctor în fi lo-

logia franceză la catedra Limbi romanice a 
Universităţii „Jdanov” din Leningrad.

În 1989, i s-a conferit ti tlul de confe-
renţiar universitar, iar în 1996 – de profe-
sor la catedra Limbi moderne.

A scris un șir de lucrări notorii cunos-
cute departe peste hotarele ţării. „Dicţio-
narul rus-francez medical”, editat pentru 
prima oară la Moscova în 1988, a fost 
solicitat în mai multe ţări francofone din 
Europa și Africa.

În 2003, prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova i-a fost decernată 
Diploma de Onoare pentru „Dicţionarul 
rus-român medical” în două volume, care 
a devenit cartea de căpătâi pentru  me-
dici și studenţii de la medicină,  mai ales 
în perioada de trecere la predarea tuturor 
disciplinelor în limba română.

Prof. univ. Galina Bejenaru a editat 
opt dicţionare în Rusia, România și Re-
publica Moldova, dintre care cinci sunt 
medicale: Dicţionar francez-rus medi-
cal, Chișinău,1970, 400 pagini; Dicţionar 
rus-francez medical, Moscova 1988, 575 
pagini; Dicţionar rus-român  medical în 
două volume, Chișinău, 1990; Dicţionar 

francez-român de medicină și biologie 
explicati v, Iași, editura „Dosoft ei”, 2002, 
1350 pagini; Dicţionar  român -francez 
de medicină, Chișinău, 2008, 100 pagini; 
Dicţionar francez-român de locuţiuni și 
expresii, Chișinău, 2005, 254 pagini; Dic-
ţionar francez de sinonime, Chișinău, 375 
pagini; Dicţionar francez de antonime, 
Chișinău, 350 pagini. Toate aceste dicţio-
nare au fost editate în premieră.

Dna profesoară este autoarea a cinci 
manuale pentru studenţi și elevi: Manual 
de franceză pentru colegiile de medicină, 
Chișinău,  1998, 167 pagini; Manual de 
franceză pentru studenţii  Universităţii 
de Medicină anul II, Chișinău,  322 pagini; 
Manual de franceză pentru anul I, Chiși-
nău, 210 pagini; Manual de gramati că a 
limbii franceze în limba fraceză, Chișinău, 
2002, 130 pagini; Manual de gramati că 
a limbii franceze în limba română, Iași, 
2005, 152 pagini; a scris o monografi e 
„Caracteristi ca temati că – structurală a 
terminilor medicali și rolul lor la imbogă-
ţirea limbii franceze”, 1990, Chișinău, edi-
tura „Ști inţa”.

Printre cele mai însemnate cărţi sem-
nate de dna Bejenaru în limba franceză 
(peste zece la număr) putem remarca ur-

mătoarele: „Medicina și medicii în litera-
tura franceză”, 1990, Chișinău; „Franceza 
distracti vă”, 2005, București , editura „Ni-
culescu”; „Gramati ca limbii franceze în 
exerciţii”, 2003, București ; „Verbele și par-
ti cularităţile lor”, 2010 Iași, și multe alte 
cărţi pentru elevi.

În palmaresul profesoarei sunt pes-
te 100 de arti cole ști inţifi ce în revista In-
sti tutului de limbi străine din Moscova 
„Predarea limbilor străine”, analele uni-
versităţilor „Jdanov”, din Leningrad, Riga, 
Orenburg, Petrozavodsc, Kiev, Odesa, Chi-
șinău.

Pentru lucrările sale notorii, de care 
se folosesc profesorii, studenţii, medicii și 
elevi din licee și școli, aducem profesoru-
lui Galina Bejenaru înaltele noatre apreci-
eri și profunda recunoști nţă.

Daniela EȘANU DUMNAZEV
Șef catedră Limbi Moderne 

G li I BEJENARU d î fi

Cinci decenii de dragoste 
şi devotament profesiei, 
limbii, medicinei...

Panoul de Onoare

In memoriam
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La festivitatea de dezvelire a basore-
liefului regretatului profesor, academici-
anul Ion Ababii, rectorul Universităţii, a 
menţionat calităţile extraordinare profe-
sionale și omenești, cu care a fost înzes-
trat Constantin Ţâbârnă: fire energică, 
inteligentă, per severentă și creativă, pro-
fesorul de-a lungul anilor a demonstrat 
un înalt potenţial intelectual, erudiţie și 
spirit de sacrificiu în toate domeniile de 
activitate pedagogică, știinţifică, clinică și 
managerială.

Dascălul, pedagogul Constantin 
Ţâbârnă face parte din pleiada marilor 

profesori moldavi, care și-au lăsat am-
prenta personalităţiilor complexe asupra 
tuturor generaţiilor de studenţi și rezi-
denţi, care i-au audiat cursurile și lecţiile 
practice. Fiind profesor de vocaţie, Dom-
nia Sa a educat în rândurile tineretului 

studios, graţie competenţei și erudiţiei 
sale, cultul muncii, dragostea de carte și 
de cercetare știinţifică, respectul faţă de 
om, afirmarea spiritului cinstei și dreptă-
ţii.

Investigaţiile știinţifice ale profesoru-
lui Constantin Ţâbârnă au cuprins o gamă 
vastă de probleme din domeniul chirurgi-
ei, în special al chirurgiei ficatului.

Rezultatele cercetărilor și-au găsit re-
flectare în peste 470 lucrări știinţifice și 
metodico-didactice, inclusiv 17 monogra-
fii, numeroase articole, elaborări metodi-
ce de o certă valoare. 

Ascensiunea și afi rmarea profesoru-
lui Constanti n Ţâbârnă ca savant de no-
torietate naţională și internaţională se 
datorează atât capacităţilor de rafi nat 
cercetător, forţei de abordare în esenţă a 

problemelor  de interes practi c, sau de va-
lenţă socială, cât și capacităţii de a selec-
ta, instrui și anima cadre ti nere și dotate, 
pe care întotdeauna le-a tratat ca pe niște 
colegi de idei.

Sub îndrumarea înţeleaptă și respon-
sabilă a profesorului Constantin Ţâbârnă   
au fost susţinute 48 de teze – 39 de doc-
tor și 9 teze de doctor habilitat -  o adevă-
rată școală de savanţi medici-chirurgi de 
valoare. 

Concomitent cu o vastă activitate pe-
dagogică, știinţifică, curativă și manageri-
ală, a participat activ în viaţa socială.

A exercitat funcţiile de președinte al 
Consiliului de experţi al Ministerului Sănă-
tăţii, președinte al Comisiei de probleme 
în domeniul chirurgiei, membru al Comi-
siei Superioare de Atestare și alte obligaţi-
uni de maximă responsabilitate.

Profesorul Vladimir Hoti neanu, șef 
catedră Chirurgie nr. 2, Președinte al Co-
misiei Parlamentare Protecţie socială, Să-
nătate și Familie, și Nadejda Pisarenco, fi i-
ca multregretatului profesor, conferenţiar 
universitar la catedra Radiologie și Ima gis-
ti  că, au dezvelit basorelieful. S-au depus 
coșuri și buchete de fl ori.

Domnul Vladimir Hotineanu, care ca 
și alţi participanţi la eveniment, a sublini-
at că regretatul Constantin Ţâbârnă prin 
ceea ce a realizat în activitatea sa înde-
lungată constituie o epocă în medicina 
autohtonă. El se situa în avangarda tutu-
ror realizărilor și noutăţilor în sistemul de 
sănătate publică, în special în chirurghie. 

Impunătoare sunt meritele profe-
sorului Constantin Ţâbârnă în domeniul 
medicinei practice. Chirurg de excepţie, 

aproape zilnic s-a aflat la masa de ope-
raţie.  Preocupat  îndeosebi de chistul hi-
datic-hepatic, pulmonar și poliorganic, de 
chirurgia ficatului, a căilor biliare, a salvat 
mii și mii de vieţi omenești. 

Numele lui Constanti n Ţâbârnă se în-

scrie în fondul de aur al ști inţei medicale, 
învăţământului universitar și sănătăţii pu-
blice din republică. Datoria noastră sacră 
este să-i valorifi căm patrimoniul rămas 
posterităţii și să-i păstrăm vie memoria.

Președintele Academiei de Ști inţe 
din Moldova, academicianul Gheorghe 
Duca: Constanti n Ţâbârnă a fost un mare 
intelectual, o valoare inesti mabilă, o isto-
rie de succes. Îi sunt nepot și mă mândresc 
cu aceasta. Încă din copilărie pentru noi, 
cei apropiaţi, ca și pentru toţi constăte-
nii, era un idol, exemplul căruia îl urmam. 
Datorită unei muncii ti tanice, talentului 
înnăscut a cucerit adevărate culmi în chi-
rurgia și medicina autohtonă.

Acad. Gheorghe Ghidirim, șeful cate-
drei Chirurgie nr. 2 ,,Nicolae Anesti ade”, 
președintele Ligii Medicilor din Republica 

Moldova: Profesorul Constanti n Ţâbârnă 
a înscris o pagină de glorie, de o valoare 
ines ti  ma bilă în istoria Universităţii noas-
tre şi a comunităţii medicale autohtone. 
În orice ramură a chirurgiei găsim urmele 
acestui mare medic şi savant. Şi acum ţin 
minte prelegerile capti vante, tactul peda-
gogic deosebit. Am avut onoare să susţin 
examenul de stat la chirurgie în faţa aces-
tui mare mentor. Îi poartă recunoşti nţa 
zeci de mii de absolvenţi, de pacienţi 
cărora   le-a  diminuat durerea, reîntor-
cându-le sănătatea. 

Nadejda Pisarenco, fi ica multregreta-
tului profesor: Ţin să vă mulţumesc tutu-
ror celor care aţi parti cipat la acest eve-
niment consacrat memoriei tatălui meu. 
Cuvinte de recunoști nţă aduc Universităţii 
de Stat de Medicină ,,Nicolae Testemiţa-
nu”, rector Ion Ababii, catedrei Chirurgie 
Nr. 2, șef catedră Vladimir Hoti neanu, cli-
nicii ,,Constanti n Ţâbârnă”, șef profesor 
universitar Gheorghe Angelici.

Tatăl a sti mat și a apreciat doctorii, a 
iubit și a compăti mit bolnavii. El spunea 
tot ti mpul  că pacientul are dreptate, de-
oarece suferă, simte durere. Medicii sunt 
datorii să-l ajute.

La ceremonia de dezvelire a basoreli-
efului au mai luat cuvântul acad. Eva Gu-
dumac, profesor universitar, șef catedră 
Chirugie, ortopedie și anesti ologie pedia-
trică, Simeon Terente, director  al Spita-
lului ,,Sfânta Treime”, Gheorghe Angelici, 
profesor universitar, șeful laboratorului 
Hepatochirurgie a spitalului menţionat.

Este de remarcat faptul că din iniţia-
ti va colecti vului catedrei Chirurgie nr. 2 și 
prin decizia Senatului Universitar Clinica 
Chirurgie „Sfânta Treime” poartă numele 
profesorului Constanti n Ţâbârnă.

Chipul luminos al profesorului Con-
stanti n Ţâbârnă, care răsare și din acest 
basorelief, se va păstra veșnic viu în me-
moria celora care l-au cunoscut, au avut  
fericita  ocazie  de  a-i fi  discipoli și a acti va 
împreună cu el.

Traian MUSTEAŢĂ

Basorelief in memoriam 
profesorului Constantin ŢÂBÂRNĂ

■ Pe parcursul a 66 de ani de acti vitate în Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” s-a format şi s-a consolidat un colecti v profe-
soral-didacti c profesionist, nucleul căruia decenii la rând îl consti tuie personalităţi 
marcante, devotate profesiei, Alma Mater şi Patriei, care şi determină, în mare 
măsură, presti giul insti tuţiei. Un loc aparte îi revine profesorului universitar 
Constanti n ŢÂBÂRNĂ, doctor habilitat în medicină, fost şef catedra Chirurgie, care 
este înalt apreciat de comunitatea medicală.  Pe drept cuvânt, este considerat unul 
dintre pilonii medicinei autohtone, care s-a afl at la temelia fondării valoroaselor 
tradiţii în formarea cadrelor, dezvoltarea şti inţei medicale, crearea şi consolidarea 
serviciului chirurgical autohton, cu adevărat un om legendă.
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Universul sportiv
■ Cum se obișnuiește, de 

sărbători se fac cele mai fru-
moase cadouri. O surpriză pen-
tru colecti vul profesoral-didacti c 
și ti neretul studios de la USMF 
,,Nicolae Testemiţanu” a fost re-
deschiderea com ple  xului sporti v 
după renovare. 

Programul de instruire în 
Universitate presupune nu numai 
formarea teoreti că și practi că a 
viitorilor medici și farmaciști , dar 
și dezvoltarea lor multi laterală. 
Pentru a sta de veghe la sănăta-
tea poporului, a asigura sistemul 
de sănătate cu asistenţă medica-
lă de calitate, înșiși medicii tre-
buie să fi e sănătoși. O condiţie 
necesară pentru profi laxia mala-
diilor, menţinerea și forti fi carea 
sănătăţii este parti ciparea acti vă 
și sistemati că a ti neretului la di-
ferite acţiuni ce ţin de mișcare și 
exerciţiu fi zic. 

Cultura fi zică și sportul a de-
venit un element obligatoriu în 
viaţa de toate zilele a studenţilor 
mediciniști . Cu atât mai mult că 
în virtutea profi lului trebuie să 
fi e un exemplu de ati tudine faţă 
de sănătate pentru comunitatea 
în care își vor exercita acti vitatea 
profesională și prin aceasta să 
contribuie la promovarea modu-
lui sănătos de viaţă. E de notat că 
la ora actuală USMF este unica 
insti tuţie de învăţământ superior 
din republică ce dispune de două 
complexe sporti ve moderne – 
unul recent dat în exploatare care 
este amplasat în spatele Clinicii 
Universitare de Asistenţă Medi-
cală Primară pe strada 31 august 
1989, altul cu o vechime de peste 
20 de ani de la Malina Mică. După 
o asemenea perioadă îndelunga-
tă complexul sporti v necesită re-
paraţie capitală. 

În urma unui concurs inves-
ti ţional a fost încheiat contractul 
de colaborare cu Compania de 
construcţii SRL ,,Dansincons”, 
care pe parcursul verii a efectuat 

■ În perioada 9-11 septembrie 2011 
la baza de odihnă și agrement Camping 
de la Vadul lui Vodă s-au desfășurat com-
peti ţiile din programul Spartachiadei, 
aducând mare sati sfacţie parti cipanţilor. 

Atracţia principală a sărbătorii sporti -
ve a fost concursul de volei cu prestaţia 
spectaculoasă a celor mai bune formaţii 
din sistemul de sănătate al republicii.

Confruntările masculine la volei au 
fost dominate copios de voleibaliști i de 
la USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, multi pla 
campioană a spartachiadei. Profesorii 
universitari au mers cu capul sus de la 
startul până la fi nișul întrecerii, învingând 
toţi adversarii. În ulti ma zi au întrecut 
cu același scor categoric 2–0 formaţiile 

Un minunat spectacol sporti v
Spartachiada a XXVI a Sindicatului ,,Sănătatea”

Confruntările masculine la volei au

Un dar în toamnă la aniversarea UniUn dar în toamnă la aniversarea Universiversităţiităţii

lucrările de reparaţie capitală a 
complexului. S-a reparat acope-
rișul și faţada clădirii, s-a instalat 
un sistem de venti lare, au fost 
schimbate ferestrele și pardose-
lile din material special, au fost 
efectuate lucrări de amenajare a 
teritoriului adiacent clădirii. 

Acest lucru a devenit posibil 
graţie Hotărârii Guvernului nr. 
847 din 21.09.2010 ,,Cu privire la 
dezvoltarea infrastructurii USMF 
,,Nicolae Testemiţanu”, care de 
rând cu reconstrucţia Bibliotecii 
universitare, căminului studen-
ţesc nr. 9, construcţia Centrului 
de Tehnologii Informaţionale și 
Comunicaţii, construcţia Sălii 
de conferinţă multi funcţională 
(1500 locuri); spaţiului hotelier; 
amenajarea aleii medicilor iluștri; 
construcţia blocurilor locati ve; 
prevede construcţia unui Com-

plex sporti v și reconstrucţia com-
plexului sporti v existent. 

După cum a esti mat în cadrul 
manifestării festi ve consacrate 
deschiderii complexului după 
renovare, acad. Ion Ababii, rec-
torul USMF, în scopul asigurării 
condiţiilor bune de acti vitate di-
dacti că și de antrenament, Uni-
versitatea a procurat un nou set 
de trenajoare moderne, uti laj 
pentru badminton, volei, tenis de 
masă, precum și inventar sporti v, 
mobilier nou pentru vesti are și 
birourile de serviciu în sumă to-
tală de peste jumătate de milion 
de lei. În numele comunităţii aca-
demice rectorul a adresat alese 
cuvinte de mulţumire Guvernului 
pentru sprijinul acordat la dezvol-
tarea infrastructurii Universităţii, 
care prevede un șir de măsuri im-
portante pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a Univer-
sităţii în următorii  zece  ani. De 
asemenea, a mulţumit pentru 
reconstrucţia acestui complex 
Companiei ,,Dansincons” în per-
soana dlui Iurie Dârda, director 
general, prezent la festi vitate. 

Adresându-se studenţilor 
prezenţi la festi vitate, acad. Ghe-
orghe Ghidirim, președintele Li-
gii Medicilor din Republica Mol-
dova, a spus: ,,Mă uit la voi cu un 
pic de invidie albă. Desigur, te mi-
nunezi de ce condiţii benefi ciaţi în 
acest complex sporti v. Îmi amin-
tesc că în anii ’50 noi, la vârsta 
voastră, aveam o sală cât un sfert 
din aceasta; la unele probe ne an-
trenam chiar în holul insti tutului 
și totuși ne situam pe locuri de 
frunte în competi ţii republicane”. 

Boris Boguș, vicepreședinte 
al Federaţiei Sportului Universi-

tar din Moldova, șeful catedrei 
Educaţie Fizică a USM: Cea mai 
nobilă investi ţie se face în sănăta-
te, doar sportul e viaţă, e educa-
ţie. Sportul formează caractere, 
oameni în cel mai frumos sens al 

cuvântului. Este o sală spaţioasă 
care parcă te îndeamnă să faci 
sport.  Felicitări!

În numele ti neretului studios 
și profesorilor au exprimat mulţu-
miri și recunoști nţă tuturor celor 
care și-au adus concursul în reno-
varea complexului sporti v Tati -
ana Doroșenco, studentă facul-
tatea Sănătate Publică, Marcel 
Abraș, președintele ASR, Oleg 
Solomon, prodecan al facultăţii 
Farmacie, un talentat voleibalist, 
și alţii, venind cu apelul ca ti ne-
rii să îmbine armonios studiile 
cu sportul, chezășie a reușitei la 
învăţătură și întremării sănătăţii. 

Manifestarea a culminat cu 
înmânarea unor diplome celor 
mai buni sporti vi ai Universităţii 
și cu meciul demonstrati v de vo-
lei masculin susţinut de echipa 
de profesori ai USMF, multi plă 
campioană naţională la Sparta-
chiadele Sindicatului ,,Sănătate” 
și formaţia studenţească. Parti da 
s-a încheiat cu scorul 2–0 în fa-
voarea profesorilor. 

Insti tutului Oncologic și Asociaţiei Far-
maciști lor, ajungând în fi nală. Principala 
concurentă, echipa municipiului Chișinău, 
de asemenea a avut o evoluţie pe merit 
în preliminarii. A trecut ușor de Asociaţia 
Curati v-Sanatorială și de Recuperare a 
Guvernului Republicii Moldova și repre-
zentati va raionului Cahul, la fel cu 2–0. 

În parti da decisivă USMF ,,Nicolae 
Testemiţanu” s-a întâlnit cu puternica 
echipă a capitalei. Debutul meciului a fost 
încordat. Pe parcurs Universitatea a pre-
luat iniţiati va și superioritatea de joc. Se 
disti nge, în special, prin nivelul de clasă 
la toate comparti mentele voleiului că-
pitanul echipei Dorin Tănase, care este 
susţinut de Corneliu Munteanu, Oleg So-
lomon, Vitalie Lisnic, Vladimir Iacub, Ghe-
nadie Bezu. Scorul crește în favoarea gru-
pării universitare. Deznodământul întâl-
nirii avantajează concludent insti tuţia de 
învăţământ superior medical, care câști gă 
cu 2–0, ceea ce o postează pe primul loc. 

În opinia lui Veaceslav Prozorov, ar-
bitrul principal al competi ţiilor de volei, 
arbitru de categorie internaţională, majo-
ritatea echipelor au demonstrat un anga-
jament deplin în meciurile disputate. Fără 
exagerare putem afi rma că Universitatea 
de Medicină a fost cea mai puternică și 
pe bună dreptate, a devenit campioană. E 
de menţionat și faptul că suporterii și-au 
susţinut formaţiile într-un mod civilizat, 
fapt ce-a imprimat parti delor interese și 
spectacol. 

În meciul fi nal lotul 
condus de căpitanul Vla-
dislav Badan a jucat în 
compania echipei raionului 
Râșcani. Tinerii fotbaliști  
universitari au dominat de 
la început până la sfârșitul 

meciului (3-0).  Astf el, discipolii lui Mihai 
Cojocaru au urcat pe cea mai înaltă treap-
tă a clasamentului. Succesul a fost asigurat 
de Vladislav Badan, 
Mihai Zaiaţ, Flo-
rin Grin, Radu Bo-
lun, Radu Gurghiș, 
Vitalie Gribenco, 
Vladimir Diaconu. 
Antrenor – Mihai 
Cojocaru.

Reprezentanţii 
USMF s-au eviden-
ţiat și la sportul 
minţii. În concursul 
feminin Eudochia 
Cebotari s-a situ-
at pe locul doi, iar 
Alexei Sofroni a 
ocupat locul patru 
în confruntările 
masculine, la care 
au parti cipat 28 de 
concurenţi. 

După cum a 
declarat Mihai 
Dutcă, vicepreședinte al Sindicatului ,,Să-
nătatea”, președinte al Comitetului orga-
nizatoric al Spartachiadei lucrătorilor din 
sistemul ocroti rii sănătăţii, cele trei zile 
au trecut ca o clipă, au fost trăite intens, 
cu mari emoţii și plăcere sufl etească. Bu-
cură sporirea numărului parti cipanţilor și 
numărul colecti velor ce au fost reprezen-

tate. Implementarea culturii fi zice și spor-
tului la locul de muncă infl uenţează sănă-
tatea salariaţilor, o concluzie ce denotă 
importanţa promovării modului sănătos 
de viaţă. 

Un cuvânt aparte merită colecti vul 
Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie ,,Nicolae Testemiţanu”, care a ocupat 
locuri premiante la mai multe probe inclu-
se în program. Rezultatele înregistrate de-

notă atenţia și susţinerea culturii fi zice și a 
sportului de rectorat și Comitetul Sindical 
al angajaţilor. USMF este unica insti tuţie 
ce dispune de două complexe sporti ve, în 
care studenţii și profesorii se încadrează 
în diferite secţii, practi că regulat sportul, 
elixir al sănătăţii. 
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