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Editorial

Cu ocazia jubileului de 
cinci ani al Şcolii de Ma-
nagement în Sănătate 
Publică permiteţi-ne să 
adresăm  cele mai since-
re urări de bine şi alese 
cuvinte de mulţumire co-
legilor noştri, profesorilor 
şi masteranzilor, precum 
şi tuturor celor care au 
participat nemijlocit la 
edificarea unei adevărate 
Şcoli de Sănătate Publică. 

Cum a început totul? 
În 2001, Fundaţia Soros-
Moldova a anunţat un 
concurs pentru lansarea 
unei iniţiative în vederea 
dezvoltării capacităţilor 
în domeniul sănătăţii 
publice, ce presupunea 
deschiderea unei şcoli na-
ţionale de sănătate  publi-
că. Devenise o necesitate 
stringentă posedarea cu-
noştinţelor în domeniul 
gestionării resurselor, pla-
nificării bugetului, mana-
gementului calităţii, eco-
nomiei sănătăţii – toate 
prin prisma analizei baza-
te pe dovezi, cu utilizarea 
metodelor de cercetare 
biostatistică şi a studiilor 
epidemiologice veridice. 
În 2003, proiectul Şcolii 
avea deja o imagine bine 
conturată, lansându-se ca 
o structură de sine stătă-
toare, susţinută de dona-
torii externi prin diferite 

proiecte. În data de 12 
decembrie 2005, a fost 
dat startul Programului 
de masterat în dome-
niul managementului 

sănătăţii. Proiectul nu ar 
fi avut sorţi de izbândă, 
dacă nu ar fi existat o sus-
ţinere plenară din partea 
organizaţiilor internaţio-
nale. Şcoala de Manage-
ment în Sănătate Publică 
a apărut la timpul potrivit 
şi la locul potrivit. Aceas-
ta şi este cheia succesului 
proiectului Şcolii. 

În cei cinci de activita-
te au fost cristalizate fru-
moase relaţii de colabora-
re cu un şir de organizaţii 
internaţionale: Comisia 
Europeană, Banca Mondi-
ală, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, UNICEF etc. 
Un rol important în ela-
borarea şi perfecţionarea 
programului de studii l-au 
jucat experţii internaţio-
nali. Semnificativ pentru 
noi este că, într-o perioa-
dă relativ scurtă de timp, 
au fost semnate mai mul-
te acorduri internaţiona-
le. Drept confirmare sunt 
mesajele de felicitare, 
parvenite cu ocazia eve-
nimentului de la prietenii 
noştri din Franţa, Lituania, 
România, Israel, Rusia şi 
din partea Asociaţiei Şco-
lilor de Sănătate Publică 
din Regiunea Europeană 
(ASPHER).

În programul de studii 
al Şcolii sunt reflectate 

principalele domenii ale 
sănătăţii publice, el fiind 
întocmit pe principiile 
analizei necesităţilor ac-
tuale ale sistemului sănă-
tăţii şi în corespundere cu 
recomandările experţilor 
internaţionali. Scopul de 
bază al instruirii masteri-
lor este de a le altoi abili-
tăţi şi competenţe mana-
geriale fundamentate pe 
promovarea politicilor şi 
strategiilor prioritare ale 
statului şi ale sistemului 
de sănătate prin crearea 
unui management sanitar 
eficient şi adecvat necesi-
tăţilor actuale; elaborarea 
programelor şi planurilor 
instituţionale de dez-
voltare în corespundere 
cu priorităţile strategice 
naţionale; planificarea şi 
gestionarea raţională a 
mijloacelor financiare în 
sistemul sănătăţii; prote-
jarea drepturilor profesio-
nale, economice şi sociale 
ale salariaţilor, respecta-
rea prevederilor legislaţi-
ei în vigoare; asigurarea 
respectării principiilor 
bioeticii şi deontologiei 
profesionale; orientarea 
activităţilor spre creşte-
rea continuă a calităţii 
serviciilor medicale şi sa-
tisfacerea maximală a ne-
cesităţilor pacienţilor.

Studiile de masterat 
se organizează pe o peri-
oadă de doi ani şi includ 
10 sesiuni (câte două 
săptămâni cu instruire la 

zi) de cursuri intensive şi 
instruire la distanţă (prin 
intermediul paginii web), 
modalitate care permi-
te persoanelor să-şi facă 
studiile fără întreruperea 
activităţii profesionale. 
Perioada de instruire 
se include în stagiul de 
muncă medical. Prelege-
rile sunt ţinute de către 
cadrele profesoral-didac-
tice de la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, de către 
specialişti din domeniul 
sănătăţii de la Ministerul 
Sănătăţii şi centrele ştiin-
ţifico-practice de profil, 
de către experţi de peste 
hotare, reprezentanţi ai 
organizaţiilor internaţio-
nale (OMS, UNICEF etc.).

Posedarea diplomei 
de master în sănătatea 
publică marchează atin-
gerea unui nivel mai înalt 
de competenţă şi profe-
sionalism, ceea ce des-
chide, în mod sigur, noi 
oportunităţi de angajare 
în sistemul sănătăţii şi în 
alte arii, ce au tangenţă 
cu domeniul sănătăţii pu-
blice. 

Şcoala de Manage-
ment în Sănătate Publică 
este prima instituţie din 
Republica Moldova care 
a implementat sistemul 
de învăţământ la distanţă. 
Ne mândrim cu statutul 
de membru cu drepturi 
depline al ASPHER, ceea 
ce îi oferă Şcolii posibili-
tatea de aliniere la stan-

dardele europene. O altă 
victorie a noastră consti-
tuie cele 22  de manuale 
şi titluri de carte, unele 
fiind editate în premieră 
pentru domeniul sănătă-
ţii publice în Moldova. 

Nu în ultimul rând, o 
frumoasă realizare este 
însăşi colectivul Şcolii. 
Considerăm că suntem 
o echipă de norocoşi de-
oarece facem ceea ce ne 
place cel mai mult. Ne bu-
curăm că, an de an, nu ne 
împărţim prea evident în 
cei care studiază şi cei 
care predau – suntem 
cu toţii un colectiv. Exis-
tă nişte relaţii frumoase 
şi deschise de colaborare 
cu toţi audienţii şi maste-
rii noştri, legături care nu 
pot fi falsificate, pentru 
că se bazează exclusiv 
pe eforturile reciproce în 
acest proces de predare-
însuşire.

În contextul celor men-
ţionate mai sus, ne expri-
măm speranţa că efortu-
rile noastre îndreptate 
spre consolidarea poten-
ţialului uman în domeniul 
managementului sănătă-
ţii publice sunt o investi-
ţie sigură în dezvoltarea 
durabilă a sistemului de 
sănătate din Republica 
Moldova.

Oleg LOzan, 
dr. med., conf. univ.,

Director al Şcolii 
de Management 

în Sănătate Publică  

Şcoala de Management în Sănătate 
Publică la cinci ani de activitate

■ Teatrul Studenţesc-model „Gri-
gore Vieru” a obţinut premiul special 
la secţiunea Literatura şi Arta din par-
tea Ministerului Tineretului şi Spor-
tului în cadrul Galei Premiilor pentru 
Tineret 2010. 

Premiul a fost decernat pentru 
piesa „Opt femei”, care a avut premiera 
în luna octombrie curent. În acest 
context Administraţia Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” aduce sincere felicitări 
acestui frumos colectiv, care pe parcur-
sul celor cinci Ani de AcTiviTATe a 
reuşit să promoveze valori autentice şi 
să se afirme atât pe plan naţional, cât 
şi internaţional.

Citiţi în pagina 6 a ziarului "Medi-
cus" interviul realizat cu regizorul Tea-
trului Vitalie Ţapeş.

Ovaţii pentru tinerii 
actori,viitori medici

Dragi colegi, stimaţi profesori,

■ În ziua de 5 noiembrie, 
cei 24 de absolvenţi ai Şcolii 
de Sănătate Publică din cadrul 
USMF “Nicolae Testemiţanu” 
au primit diplomele de magis-
tru în managementul sănătăţii 
publice.  După doi ani de studii 
de masterat acestora le-au 
fost înmânate diplomele mult 
aşteptate. 

Ajungând la un moment 
jubiliar de cinci ani, conduce-onduce-
rea şcolii a avut grijă să premie- a avut grijă să premie-a avut grijă să premie-
ze pe cei mai harnici masteri ai 
celei de-a patra promoţii. Într-
o atmosferă solemnă, domnul 
Oleg Lozan, directorul Şcolii 
de Sănătate Publică, s-a ară-
tat mândru de succesele dis-
cipolilor şcolii, exprimându-şi 
speranţa că toate cunoştinţe-
le acumulate timp de doi ani 
vor fi de un real folos pe viitor 
pentru toţi absolvenţii. Au mai 
fost prezenţi la eveniment pro-
rectorul pentru Relaţii Interna-
ţionale, dl Valeriu Chicu; şeful 
serviciului Resurse Umane al 
Ministerului Sănătăţii, dl Nico-

lae Jelamschi, directorul CNŞP-
MU, dl Gheorghe Ciobanu. Toţi 
cei prezenţi au ţinut să specifi-
ce că masterii Şcolii de Sănăta-
te Publică reprezintă o rezervă 
importantă pentru domeniul 
medical din Republica Moldo-
va, dorind specialiştilor în să-
nătate publică să aibă parte de 

frumoase realizări în interesul 
medicinei autohtone.

De menţionat că Şcoala de 
Management în Sănătate Pu-
blică (ŞMSP) este o instituţie 
postuniversitară a cetăţenilor 
Republicii Moldova şi a cetă-
ţenilor străini pentru activita-
te în sfera sănătăţii publice şi 

a managementului. Misiunea 
ŞMSP se focalizează pe triada 
-  instruire, cercetare şi servicii 
pentru ameliorarea stării sănă-
tăţii populaţiei din Republica 
Moldova. Recent ŞMSP a obţi-
nut statutul de membru deplin 
al Asociaţiei Europene a Şcoli-
lor de Sănătate Publică. 

Diplome pentru a patra 
promoţie de masteranzi
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Ştiinţa strategiei 
              de asigurare a securităţii umane

Foruri, întruniri ştiinþifice

■ În data de 12 şi 13 noiembrie curent, în in-
cinta Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” a avut loc  Conferinţa a XVI-a 
Ştiinţifică Internaţională  „Bioetica, Filosofia şi Me-
dicina în strategia de asigurare a securităţii umane” 
cu desfăşurarea în cadrul acesteia a Mesei Rotunde 
„Fundamentele bioetice ale cercetărilor biomedica-
le şi genetice”.  

Acest eveniment este consacrat examinării pro-
blemelor actuale stringente ce ţin de elaborarea 
strategiei de supravieţuire a omenirii, mecanismelor 
de realizare a celei din urmă prin prisma cunoştinţe-
lor filosofico-bioetice, ecologico-politice şi medico-
biologice.

Pe parcursul ultimilor şaisprezece ani, organiza-
torii acestor conferinţe – catedra Filosofie şi Bioetică, 

Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova, 
au depus mari eforturi, organizând şi desfăşurând 
şaisprezece foruri ştiinţifice internaţionale cu publi-
carea materialelor într-un volum de circa 375 coli 
editoriale, unde şi-au prezentat lucrările peste 1100 
de autori (academicieni, doctori habilitaţi, doctori, 
doctoranzi, masteranzi, rezidenţi, studenţi etc.).

În acest an la conferinţă şi-au dat întâlnirea 

oaspeţi din mai multe ţări precum Ucraina, Belarus, 
România,  Rusia. Unul dintre cele mai esenţiale mo-
mente ale acestei conferinţe, dar şi a celor prece-
dente, constă în faptul că în cadrul lor se întrunesc 
specialişti din diverse domenii ale ştiinţei cum ar fi: 
medicină şi bioetică, ecologie şi  biologie, filosofie şi 
sociologie etc., ceea ce contribuie substanţial la o 
veritabilă sinteză a cunoştinţelor contemporane. Aici 
devenim martorii unei realizări concrete a tendinţe-
lor de integrare în ştiinţă, fapt ce  facilitează elabora-
rea noilor paradigme de existenţă şi de supravieţuire 
a individului în societatea contemporană marcată de 
o ecocriză globală evident pronunţată.

Un moment semnificativ al acestor foruri şti-
inţifice ţine de sporirea permanentă a numărului 
participanţilor. Dacă la prima conferinţă (1995) au 
participat 52 persoane, printre care 8 doctori habili-

taţi, 22 doctori în ştiinţă, apoi la confe-
rinţa actuală  au prezentat materiale şi 
sunt publicate articolele celor 145 de 
autori, printre care 3 academicieni ai 
Republicii Moldova şi Ucrainei, 38 de 
doctori habilitaţi în medicină, biologie 
şi filosofie, 65 doctori în ştiinţă, circa 
50 doctoranzi, magiştri şi alţi competi-
tori. Alături de savanţii Republicii Mol-
dova participă activ la întrunirile noas-
tre şi savanţii altor ţări cum ar fi Rusia, 
România,Ucraina, Belorusi, Bulgaria, 
Canada, Polonia, Croaţia, Kazahstan, 
Georgia etc.

Despre  conţinutul materialelor 
conferinţelor ne vorbeşte înainte de 
toate genericul lor. E vorba de proble-

ma asigurării securităţii umane din perspectivă bio-
etică, medicinală, filosofică, sociopolitică, ecologică 
etc. Anume aceste chestiuni au devenit  problemele 
cheie la etapa actuală de dezvoltare a societăţii şi a 
biosferei, la etapa când omenirea s-a pomenit în faţa 
unei catastrofe antropoecologice globale, în faţa 
unui omnicid planetar şi ca rezultat poate fi posibilă 
dispariţia speciei umane.

Conferinţa naţională 
în domeniul 

reumatologiei pediatrice 

■ În data de 29 octombrie, în Sala Senatului a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a avut 
loc Conferinţa naţională cu genericul „Maladii reumatismale 
la copii: metode contemporane în diagnostic şi tratament”. La 
eveniment au fost prezenţi medici pediatri şi medici de familie, 
specialişti ai domeniului. De asemenea, în calitate de oaspeţi au 
fost prezenţi specialişti din România şi Ucraina.

Scopul conferinţei a fost de a da un semnal de alarmă 
specialiştilor medici, dar şi întregii societăţi asupra unei probleme 
stringente a medicinei contemporane. Este vorba despre mala-

diile reumatismale la copii, care, după cum constată specialiştii 
din domeniu, în ultimii ani au devenit mai frecvente, provocând 
leziuni ireversibile ale articulaţiilor şi pot apărea chiar în primele 
luni de boală la copii.

Printre maladiile reumatismale, în special, se evidenţiază ar-
trita juvenilă, prevalenţa căreia în lume este estimată între 7 şi 
401 la 100 mii copii. La fel şi incidenţa ei variază în funcţie de 
aria geografică între 0,83 şi 22,6 la 100 mii copii. În acest sens, 
un rol aparte îi revine Universităţii, deoarece în primul rând, este 
vorba despre pregătirea cadrelor de medici pediatri reumatologi, 
instruirea cărora se realizează prin secundariatul clinic. Până în 
prezent au fost instruiţi 6 specialişti, dintre care unii deja nu mai 
activează în ţară.

 ■ La 21-22 octombrie 2010, a avut 
loc întrunirea partenerilor Iniţiativei Re-
search4Life (Cercetare pentru viaţă), care 
a fost găzduită de către oficiul central al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Ali-
mentaţie şi Agricultură din Roma (Italia) 
şi la care subsemnata a avut onoarea de 
a fi invitată de către Organizaţia Mondi-
ală a Sănătăţii şi de a reprezenta marea 
comunitate a utilizatorilor HINARI. 

  Research4Life este numele colectiv 
al unui parteneriat public-privat dintre Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii, Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agri-
cultură, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediul Înconjurător, Universitatea Yale, 
Universitatea Cornell, şi mai multe edituri 
de o importanţă majoră pe plan mondial 
din domeniul ştiinţei, tehnicii şi medicinei. 
Acestea, împreună cu suportul tehnolo-
giilor partenerului Microsoft, au ca scop 
susţinerea şi realizarea a şase dintre cele 
opt obiective ale Summit-ului Millenium al 
Naţiunilor Unite până în 2015, obiectivul 
final fiind de a reduce decalajul dintre cu-
noştinţele ştiinţifice în ţările industrializate 
şi cele în curs de dezvoltare. 

Research4Life întruneşte trei pro-
grame, care au drept scop de a răspândi 
informaţie ştiinţifică prin asigurarea acce-
sului on-line gratuit sau la un preţ redus la 
rezultatele ştiinţifice în plan internaţional, 
ţărilor în curs de dezvoltare: 1) HinARi - 
acces la cercetare în sănătate (7000 titluri 
de reviste medicale); 2) AGORA – acces la 
cercetare în agricultură (1300 titluri de re-
viste); 3) OARe – acces la cercetare privind 
mediul înconjurător (3000 titluri de revis-
te).

 Întâlnirea partenerilor Research4Life 

a avut drept scop planificarea strategică 
şi trasarea direcţiilor de activitate pentru 
programele HinARi, AGORA şi OARe pen-
tru următorii cinci ani. 

Asemenea întruniri au loc de 2-3 ori 
pe an pentru a constata cum funcţionează 
şi se dezvoltă programele. Pentru parte-
neri este important să includă utilizatorii 
în cadrul acestor consultaţii, pentru a ob-
ţine informaţii veridice şi relevante privind 
impactul acestor programe şi problemele 
existente.  

Faptul că Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemi-
ţanu”, fiind prima instituţie din Republi-
ca Moldova, care a semnat un acord cu 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi s-a 
înregistrat la programul HINARI, în 2003, 
pentru a beneficia de acces gratuit la lite-
ratura ştiinţifică medicală, şi datorită fap-
tului că, din 2008, USMF este şi utilizator 
instituţional al programului OARE, ne-a 
oferit dreptul de a fi un punct strategic 
şi un candidat perfect pentru a raporta 
despre experienţa noastră în ceea ce ţine 
de promovarea, instruirea bibliotecarilor 
şi a utilizatorilor, de gradul de utilizare a 
celor două programe, de impactul aces-
tora, precum şi despre dezvoltarea infras-
tructurii TIC. Activitatea USMF a fost înalt 
apreciată de partenerii Research4Life, 
care au menţionat că paşii întreprinşi de 

instituţia noastră pot servi drept exemplu 
de urmat pentru multe instituţii din ţările 
ce beneficiază gratuit de aceste progra-
me, iar feed-back-ul din partea instituţii-
lor participante contribuie substanţial la 
dezvoltarea ulterioară a programelor.

În cadrul întrunirii s-au pus în discuţie 
subiecte importante privind strategiile de 
dezvoltare a celor trei programe: organi-
zarea şi administrarea programelor; ex-
cluderea partenerilor care nu-şi onorea-
ză obligaţiunile; extinderea accesului la 
resurse informaţionale prin atragerea de 
noi parteneri; marketingul şi promovarea 
programelor Research4Life; instruirea for-
matorilor naţionali şi a  utilizatorilor privi-
tor la programele HINARI, OARE şi AGORA;  
elaborarea materialelor instructive video, 
atragerea partenerilor regionali şi locali 
în vederea promovării Research4Life etc. 
Participanţii au lucrat în grupuri constitu-
ite pe diverse probleme, într-o atmosferă 
productivă, dinamică şi interactivă. 

O decizie importantă care a fost lua-
tă este extinderea accesului la informaţia 
ştiinţifică oferită prin intermediul progra-
melor Research4Life până  în 2015 pen-
tru toate ţările eligibile (Grupul 1). Iniţial 
această ofertă era valabilă doar pentru 
câteva ţări, printre care şi Republica Mol-
dova. Din 2016, pentru a beneficia în 
continuare de programele Research4Li-

fe, fiecare instituţie va trebui să achite 
câte 1000 $ anual pentru fiecare program 
(Grupul 2). 

Şi, în final, atunci când s-a pus pro-
blema atragerii partenerilor regionali şi 
locali, mi-am asumat cu toată responsa-
bilitatea să declar că USMF “Nicolae Tes-
temiţanu” poate fi un partener strategic 
regional, în vederea promovării accesului 
deschis la informaţia ştiinţifică şi instruirii 
asupra programelor Research4Life.

Utilizatorilor fideli ai programelor HI-
NARI şi OARE, precum şi celor potenţiali, 
le reamintim, că conform licenţei, nu au 
dreptul: 1) să utilizeze aceste resurse în 
caz că se deplasează peste hotarele ţării; 
2) să plaseze datele privind numele de 
utilizator şi parola instituţiei pe diverse 
site-uri şi bloguri în Internet; 3) să difuze-
ze parola de acces colegilor şi prietenilor 
din alte ţări; 4) să facă copii la mai mult 
de 15% dintr-o revistă sau carte; 5) să uti-
lizeze informaţia ştiinţifică în scopuri co-
merciale etc. Nerespectarea acestor pre-
vederi va duce la sistarea accesului pentru 
USMF.

Sperăm şi în continuare că  programe-
le HINARI şi OARE vor continua să aducă 
beneficii pentru întreaga comunitate me-
dicală din Republica Moldova, fapt care 
se va răsfrânge benefic asupra calităţii 
instruirii şi cercetării medicale, educaţiei 
continue a specialiştilor din domeniul me-
dicinei şi farmaceuticii, şi,  nu în ultimul 
rând, va contribui la creşterea nivelului 
calităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei. 

Silvia CIUBREI,
director adjunct 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală
USMF „Nicolae Testemiţanu”

USMF  “Nicolae Testemiţanu” 
la întrunirea partenerilor 
Research4Life  
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■ Pe parcursul ultimilor 
cinci ani în timpul lunilor  cani-
culare studenţii grupelor fran-
cofone de la USMF "Nicolae Tes-
temiţanu" au fericitul prilej de 
a trece stagiul practic în Franţa 
sau Belgia. La revenire în ţară ei 
au multe de împărtăşit colegilor 
şi profesorilor din cele văzute 
în timpul lucrului în calitate de 
interni în secţiile spitaliceşti din 
aceste ţări. 

De data aceasta despre sta-
giul său de vară cititorilor noştri 
le relatează Nadejda LUPUŞOR, 
studentă Facultatea Medicină, 
gr. 1610. 

"Am avut ocazia să fac un 
stagiu practic timp de o lună (12 
iulie-12 august curent) în calitate 
de intern în serviciul de Neona-
tologie Intensivă şi Maternitate 
în cadrul Spitalului Universitar 
de Copii „Reine Fabiola” din Bru-
xelles, Belgia. 

Inaugurat în 1986, acesta  
este unicul spital universitar bel-
gian rezervat în întregime medi-
cinei pentru copii şi regrupează 
specialişti din toate domeniile. 
Este locul principal de activitate 

academică, al stagiilor şi cerce-
tărilor în disciplinele medicale 
şi paramedicale. De asemenea 
este un spital în perpetuă evo-
luţie. 

Începeam ziua de lucru la 
orele 8:30 şi finisam la 17:00. În 
secţia de Neonatologie Intensivă 
de dimineaţă completam fişe-
le medicale ale bebeluşilor cu 
datele furnizate din fişele asis-
tenţilor medicali (incidentele 
pe parcursul nopţii, parametrii 
sistemului respirator, cardiovas-
cular, digestiv, metabolic). Apoi 
examinam bebeluşii de sine stă-
tător sau împreună cu rezidentul 
şi descriam examenul clinic în 
fişa medicală, consultându-mă 
cu rezidentul sau cu medicul cu-
rant. Împreună discutam evolu-
ţia nou-născuţilor, diagnosticul 
clinic, investigaţiile de laborator 
şi tratamentul.

Zilnic se organizau volante 
(aşa-zisele staff-uri), la care par-
ticipau toţi rezidenţii, medicii, 
asistenţii medicali. Aici era ana-
lizată starea bebeluşilor, modifi-
cările în tratament şi pro  nosti-
cul stării acestora. După amiază, 

interogând părinţii, colectam 
anamneza anti-natală şi intra-
natală a bebeluşilor. 

De asemenea regulat asis-
tam la examenele complemen-
tare (RMN, radiografii, ecografii), 
instalarea cateterelor ombilicale 
sau arteriale, efectuarea puncţii-
lor lombare.

La naştere asistam reziden-
tul, calculam datele antropo-
metrice (masa şi lungimea) ale 
nou-născuţilor şi împreună cu 
rezidentul calculam scorul Apgar, 
făceam unele constatări despre 
starea micilor pacienţi.

Acest stagiu consider că a 
fost foarte atractiv şi util pentru 
viitoarea mea profesie. Momen-
tele-cheie care m-au impresio-
nat sunt:
•	Organizarea raţională şi efec-
tivă a lucrului intra-spitalicesc;
•	 Amabilitatea personalului me-
dical;
•	 Căldura relaţiilor membrilor 
echipei;
•	 Dotarea unităţii intensive şi 
a maternităţii cu echipament şi 
utilaj tehnic;
•	 Asistenta medicală are doar 

2 sau 3 copilaşi pentru suprave-
ghere şi îngrijiri;
•	 La naşterile complicate în cali-
tate de neonatolog este reziden-
tul şi doar în cazurile grave se 
invită medicul;
•	 Examenul clinic al nou-născu-
ţilor este efectuat de rezident, 
dacă este ceva mai complicat se 
implică şi medicul (foarte rar);
•	 Doar studenţii anilor 4-7 (in-
ternul) culeg datele anamnezei 
mamei şi copilului; 
•	 Incidenţa foarte mică a pne-
umoniilor printre nou-născuţi, 
dar şi cei născuţi prematur; 
 

Stagii în strãinãtate

•	 Toţi membrii familiei şi priete-
nii au permisiunea să viziteze în 
salon mama şi bebeluşul nou-
născut.

În concluzie vreau să aduc 
sincere mulţumiri dnei Valentina 
Vorojbit, care s-a implicat activ 
în organizarea plecării noastre, 
Agenţiei Universitare Francofo-
ne pentru sponsorizare şi, nu în 
ultimul rând Alma Mater care 
ne-a pregătit în toţi aceşti ani, şi 
datorită căreia am făcut faţă ce-
rinţelor înaintate în spitalele din 
străinătate atât în ceea ce priveş-
te pregătirea teoretică, cât şi cea 
practică." 

În mijlocul colegelor din Belgia într-un moment de recreare

■ În perioada 1-5 noiembrie 2010, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie a 
fost gazda unei delegaţii din Elveţia, în 
persoana domnilor Laurent Bernheim, 
profesor, vicedecan responsabil de învă-
ţământ la Universitatea din Geneva, şi 
domnul Remy Mathieu Nendaz, doctor, 
responsabil de Programul de Master al 
aceleiaşi universităţi. 

Vizita oaspeţilor din Elveţia se înscrie 
în cadrul acordului de cooperare dintre 
USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Universita-
tea din Geneva, iar scopul ei este de a face 
o evaluare a învăţământului superior me-
dical la USMF în vederea racordării la stan-
dardele internaţionale şi la practicile reali-
zate în cadrul Universităţii din Geneva. 

La şedinţa din data de 2 noiembrie au 
fost reprezentanţi ai facultăţii Medicină 
1, iar domnul decan Gheorghe Plăcintă a 
ţinut să menţioneze că la moment se în-
treprind toate reformele pentru a obţine 
acreditarea facultăţii Medicină 1 de către 
structurile internaţionale. Una dintre re-
formele stringente care urmează a fi pusă 
în practică este trecerea de la un sistem 
de învăţământ clasic la unul modular-in-
tegrat. Dintre paşii deja întreprinşi pu-
tem enumera micşorarea orelor de la un 
număr de 7800 la mai puţin de 7000 pe 

an, introducerea disciplinei „Metodologia 
cercetării”, ca disciplină obligatorie, extin-
derea numărului de discipline opţionale. 
După finisarea oricărui curs studenţii sunt 
chestionaţi. Aceştia completează chesti-
onare şi la sfârşitul celor 6 ani de studii. 
Metoda chestionării atât a studenţilor, cât 
şi a profesorilor reprezintă o bună ocazie 
de a scoate în evidenţă punctele slabe sau 

Elveţia şi Republica Moldova –
tangenţe şi diferenţe 
în sistemul de învăţământ medical

forte ale sistemului de învăţământ medi-
cal din cadrul Universităţii. 

În contextul prevederilor Procesului 
de la Bologna, USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” a trasat trei direcţii de dezvoltare:

Serviciul de consiliere a studentului1. 
Viabilitatea sistemului de credite 2. 
transferabile (ECTS), în contextul 
mobilităţii studenţilor 
Studiul individual al studentului sub 3. 
ghidajul profesorului
Oaspeţii din Elveţia au ţinut să men-

ţioneze că la Universitatea din Geneva 40 
la sută din numărul total de ore studen-
ţii sunt ghidaţi de profesor, restul 60 la 
sută se alocă studiului de sine stătător, iar 
metodele de evaluare constau din teste, 
cazuri clinice la computer şi examinarea 
bolnavului la pat. Forma orală de exami-
nare există ca o parte componentă a exa-
menelor. 

Practică utilă cu impresii de neuitat

informaţie 
despre rezultatele concursului investiţional

privind proiectarea şi construcţia bunurilor imobile în str. nicolae Testemiţanu, 27,  
mun. chişinău, desfăşurat la 22.11.2010

■ Administraţia Universităţii informează comunitatea universitară că la data de 
26.11.2010 prin decizia Senatului nr. 9/1 a fost aprobată decizia Consiliului de Admi-
nistraţie nr. 26/1 din 26.11.2010 cu privire la aprobarea hotărârii grupului de lucru 
(proces-verbal nr. 6 din 25.11.2010) privind rezultatele concursului investiţional cu 
privire la proiectarea şi construcţia obiectelor în str. Nicolae Testemiţanu, 27, mun. 
Chişinău desfăşurat la 22.11.2010, prin care agentul economic - SRL”Dansicons” a 
fost declarat căştigător la acest concurs investiţional. 

Panou informativ

În dATA de 29.11.2010 a fost înche-
iat Contractul cu această companie care 
ulterior a fost apobat de către Primăria 
Municipiului Chişinău la 30.11.2010 şi Mi-
nisterul Sănătăţii (01.12.2010), în scopul 
executării următoarelor lucrări de către 
SRL ”Dansicons”:
 proiectarea şi construcţia blocurilor lo-

cative cu apartamente de 1, 2 3, 4 odăi 
şi cu lojii, dintre care 40000 metri pă-
traţi - suprafaţa locativă totală vor fi 
construite pentru persoanele selectate 
în modul stabilit de către Universitate la 
un preţ de 375 EURO sau 475 EURO, în 
dependenţă de lista lucrărilor care vor 
fi executate; 

 proiectarea şi construcţia unui complex 
sportiv cu suprafaţa de 2400 m.p. în trei 
niveluri, care va fi amplasat în campu-
sul studenţesc Malina Mică şi care va fi 
transmis gratuit Universităţii;

 proiectarea şi reconstrucţia căminului 
studenţesc din str. M. Lomonosov 61/9, 
mun. Chişinău, ce va fi transmis gratuit 
Universităţii;

 executarea lucrărilor de reparaţie a 
Bibliotecii Universitare amplasată în 
Spitalul Clinic  Republican et. 3, mun. 
Chişinău, cu suprafaţa 1848 m.p., care 
vor fi transmise gratuit Universităţii;

 executarea lucrărilor de reparaţie a com-
plexului sportiv existent amplasat în str. 
Malina Mică 66/1, mun. Chişinău cu su-
prafaţa de 900 m.p., care va fi transmis 
gratuit Universităţii;

 proiectarea şi construcţia Centrului de 
Tehnologii Informaţionale şi comuni-
caţii cu suprafaţa de 960 m.p., care va 
include biblioteca cu mediateca şi cen-

trul   de autoguvernare şi organizaţii 
studenţeşti, care va fi transmis gratuit 
Universităţii; 

 proiectarea şi construcţia sălii multi-
funcţionale de conferinţe, înzestrată 
cu mobilier pentru 1500 locuri, care va 
fi transmisă gratuit Universităţii;

 proiectarea şi construcţia spaţiului ho-
telier pentru oaspeţii Universităţii cu 
suprafaţa de 600 m.p. , care va fi trans-
mis gratuit Universităţii;

 proiectarea şi amenajarea Aleii medici-
lor iluştri, organizarea elaborării con-
cepţiei-schiţă a proiectelor coordonate 
cu organele abilitate şi instalarea a 
20 busturi ale medicilor iluştri pe pos-
tamente, care vor fi transmise gratuit 
Universităţii;

 executarea lucrărilor de instalare a gar-
dului cu lungimea de 500 m pe terenul 
aflat în folosinţa Universităţii, care vor 
fi transmis gratuit Universităţii;

 achiziţionarea porţii şi executarea lu-
crărilor de instalare a acesteia cu di-
mensiunile: înălţimea de până la 3 
m, lăţimea – 5 m cu trei deschizături, 
dintre care una mică pentru persoane 
şi două mari pentru transport, care va 
fi transmisă gratuit Universităţii.
Informaţia cu privire la actele nece-

sare care vor fi depuse de către angajaţii 
Universităţii în scopul beneficierii de po-
sibilitatea de a încheia contract investiţi-
onal privind construcţia spaţiului locativ, 
precum şi lista lucrărilor care vor fi înde-
plinite de către SRL „Dansicons” va fi fur-
nizată de către Comitetul Sindical al Cola-
boratorilor USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
din  Republica Moldova. 
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■ A devenit o frumoasă şi marcantă 
tradiţie la USMF “nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova ca la demararea 
anului de învăţământ să fie oficiate Zile-
le Universităţii şi desfăşurată conferinţa 
ştiinţifică anuală, care în octombrie cu-
rent au fost consacrate aniversării a 65-a 
a învăţământului superior medical  din 
ţară.  

 
În cadrul Şedinţei Senatului a USMF 

din data de 13 octombrie, la care a avut 
loc deschiderea oficială a Zilelor Univer-
sităţii, rectorul USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” din RM, acad. Ion Ababii, în discursul 
său a făcut o analiză sumară a rezultatelor 
activităţii complexe a colectivului Univer-
sităţii în ultimii cinci ani (2006-2010). Ra-
portorul s-a oprit la cele  mai importante 
domenii de activitate, şi anume la cea 
didactică, ştiinţifică, curativă, economico- 
financiară, la colaborarea şi cooperarea 
internaţională etc. 

Iată principalele repere ale activităţii 
didactice în ordine cronologică:

anul universitar 2005-2006 – Facul-
tatea Medicină a fost evaluată de către 
Consiliul de Experţi ai CIDMEF-ului

iunie 2006 – conferinţa de lucru, or-
ganizată de Biroul regional european al 
OMS de comun cu Federaţia Mondială a 
Învăţământului Medical a scos în evidenţă 
noi direcţii de perfecţionare a procesului 
de instruire cu mobilizarea eforturilor în 
vederea atingerii standardelor europene

anul universitar 2006-2007 – ree-
valuarea şi reacreditarea academică a 
Universităţii şi a celor 3 specialităţi şi 37 
de specializări incluse în Nomenclator de 
către Consiliul Naţional de Evaluare Aca-
demică şi Acreditare

2009 – USMF „Nicolae Testemiţanu” 
din RM obţine certificatul de înregistrare 
a Sistemului de Management al Calităţii 
conform Standardului interna-
ţional ISO 9001:2008.

În aceeaşi ordine de idei în 
raport s-au menţionat şi alte 
momente marcante din activi-
tatea didactică cum ar fi rea-
lizarea reformării curriculei la 
toate facultăţile prin renovarea 
planurilor de studii şi a progra-
melor analitice, valorificarea 
de noi oferte educaţionale, im-
plementarea de noi discipline 
şi tehnologii informaţionale şi 
de comunicare în procesul de 
predare-învăţare-evaluare, per-
fecţionarea întregului sistem de reforma-
re profesională. 

Principalii indici ai rezultatelor pro-

cesului de instruire – Reuşita şi calitatea 
– au fost caracterizaţi printr-o dinamică 
pozitivă pentru toate facultăţile. Acelaşi 
progres îmbucurător denotă şi numărul 
de candidaţi la admitere în perioada de 
referinţă.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a fost 
specificată prin rolul ei apreciabil pe care 
l-a jucat în asigurarea procesului de in-
struire şi cercetare şi care a avut drept 
unul dintre obiectivele de bază extinderea 
accesului la informaţie prin diversificarea 
serviciilor informaţionale. Colecţia Bibli-
otecii în acest răstimp s-a completat cu 
3478 titluri de carte în număr de 67 213 
exemplare, inclusiv 165 titluri în număr 
de 20 607 exemplare editate de Centrul 
Editorial Poligrafic al Universităţii. Un su-
port considerabil în dezvoltarea resurse-
lor informaţionale ale Bibliotecii îi revine 
Parteneriatului dintre Biblioteca Ştiinţi-
fică Medicală şi bibliotecile medicale din 
Carolina de Nord, SUA, care a debutat în 
februarie 2006. 

În realizarea misiunii de bază a Uni-
versităţii o importanţă deosebită, fără 
doar şi poate, o are AcTiviTATeA ŞTiin-
ŢiFicĂ. În ultimii cinci ani pentru cercetă-
rile ştiinţifice din bugetul de stat au fost 
utilizate peste 60 mln lei, marea parte a 
finanţelor fiind utilizate pentru remune-
rarea muncii şi burse pentru doctoranzi. 
Direcţiile principale pe care au fost axate 
cercetările ştiinţifice în Universitate au 
fost: mecanismele morfofiziologice ale 
proceselor patologice, de diagnostic, tra-
tament şi profilaxie elaborarea, studierea, 
standardizarea şi implementarea medi-
camentelor autohtone din materia primă 
locală.

Pe parcursul ultimilor ani cadrul ştiin-
ţifico-didactic a elaborat şi a implemen-
tat în practica medicală 632 de noi meto-
de de diagnostic, tratament şi profilaxie, a 

depus 87 cereri pentru brevete de inven-
ţie, a obţinut 90 brevete de invenţie şi 641 
certificate pentru diverse raţionalizări. În 

urma acestor cercetări a 
fost stabilită experimen-
tal capacitatea grefelor 
compozite în recuperarea 
defectelor osoase, au fost 
determinate particula-
rităţile epidemiologice, 
etiologice şi nivelul real 
al morbidităţii prin in-
fecţii septico-purulente 
nosocomiale, s-a elabo-
rat conceptul şi ghidul de 
supraveghere şi control în 
infecţiile nosocomiale. 

Au fost elaborate un şir de preparate 
medicamentoase noi, indigene, din clasa 
celor hipertensive, regeneratoare şi cito-
protectoare, absorbante, antibacteriene, 
imunomodulatoare, hepatoprotectoa-
re, un decongestionat nazal. În premieră 
mondială s-a efectuat hemostaza endo-
scopică a varicelor ectopice (duodenale) 
hemoragice prin ligaturare cu mini-loop 
şi implementată metoda de hemostază 
endoluminală cu montarea stentului eso-
fagian în hemoragiile necontrolate la paci-
enţii cu ulcere esofagiene. 

Au fost obţinute noi date privind mo-
dificările biochimice induse de adminis-
trarea compuşilor coordonativi ai cuprului 
în osteopatiile secundare la diferite etape 
ale ontogenezei postnatale în ţesutul osos 
au fost studiate şi specificate perturbările 
limfocirculatorii specifice cirozei hepatice 
decompensate cu sindrom ascitic avansat 
elaborate un şir de dispozitive pentru per-
fecţionarea diagnosticului şi tratamentu-
lui pacienţilor etc. 

Inventatorii Universităţii au participat 
la 77 de expoziţii de invenţii, inclusiv 55 
internaţionale şi au obţinut 213 medalii, 
inclusiv 97 de aur, 63 de argint şi 52 de 
bronz. 

În ceea ce priveşte activitatea edi-
torială cadrul ştiinţifico-didactic al Uni-
versităţii a publicat 8648 lucrări ştiinţifi-
ce, inclusiv 93 monografii, 189 manuale 
şi ghiduri, 222 elaborări şi instrucţiuni 
metodice, peste 5300 de articole ştiin-
ţifice (inclusiv 4502 în reviste şi culegeri 
naţionale şi 799 în ediţii internaţionale), 
precum şi 2463 de teze ştiinţifice, inclusiv 
775 la nivel naţional şi 1688 (68,53%) la 
nivel internaţional.

Nu mai puţin semnificativă este şi tra-
diţionala editare a revistei „Anale Ştiinţi-
fice”, ajunsă la cea de-a XI-a ediţie. Cele 
cinci volume conţin articole ştiinţifice fun-
damentale şi aplicative în diverse domenii 

drelor ştiinţifico-didactice prin doctorat, 
masterat şi postdoctorat. În perioada de 
referinţă în Universitate au făcut docto-
rantura 327 tineri, 261 cetăţeni autohtoni 
şi 66 cetăţeni străini din România, Siria, 
Israel, Yemen, Palestina, Sudan, Iordan, 
Libia, Egipt). Au fost susţinute 203 teze de 
doctorat. 

Destul de fructuoasă s-a dovedit a fi 
colaborarea ştiinţifică a corpului profeso-
ral-didactic şi ştiinţific cu alte instituţii din 
ţară şi de peste hotare. La nivel naţional 
Universitatea conlucrează cu toate institu-
ţiile medicale şi republicane, municipale, 
raionale, cu diverse instituţii de cercetare 
şi universitare din republică. La nivel in-
ternaţional personalul ştiinţifico-didactic 
universitar întreţine relaţii de colaborare 
cu numeroase organizaţii/instituţii din 
multe state ale lumii (România, Ucraina, 
Rusia, Belarus, Bulgaria, Franţa, Marea 
Britanie, SUA, Belgia, Olanda, Germania, 
Austria, Polonia, Israel, Cehia, Elveţia, Ita-
lia, Turcia, Mexic etc.).

Pe parcursul anilor 2006-2010 în ca-
drul USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost 
câştigate prin concurs şi realizate 51 de 
proiecte de cercetare, inclusiv 20 insti-
tuţionale, 13 proiecte în cadrul a două 

programe de stat („Elaborarea 
şi implementarea noilor pre-
parate farmaceutice în baza 
utilizării materiei prime locale”, 
„Epidemiologia hepatitelor şi 
cirozelor, profilaxie şi metode 
avansate de tratament”), 10 
proiecte independente pentru 
tineri cercetători, un proiect de 
transfer tehnologic şi 7 proiecte 
internaţionale. În rezultatul rea-
lizării proiectelor de cercetare au 
fost elaborate şi implementate 

în practica medicală şi ştiinţifică 
157 noi metode de diagnostic, 

tratament şi profilaxie, au fost depuse 66 
cereri pentru brevet de invenţie şi 427 ce-
reri pentru certificat de inovator. Savanţii 
Universităţii au participat la 47 de expoziţii 
naţionale şi internaţionale, în cadrul căro-
ra au fost obţinute 126 de medalii, inclusiv 
59 de aur, 42 de argint şi 25 de bronz. Gra-
ţie proiectelor de cercetare a fost posibilă 
finisarea cercetărilor asupra preparatelor 
medicamentoase noi, elaborate în cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În baza proiectelor şi laboratoarelor 
ştiinţifice au fost scrise 24 de monografii, 
19 manuale, 43 elaborări metodice, 20 ghi-
duri şi 797 de articole ştiinţifice, au fost sus-
ţinute 48 teze de doctor şi doctor habilitat.

Studiile medicale în Republica Moldova 

Membrii  Direcţiei Ştiinţă a USMF

Numărul de brevete de invenţie şi certificate de 
raţionalizare obţinute de cadrul ştiinţifico-didactic  

Medalii  obţinute la expoziţii naţionale   
şi  internaţionale

Reuşita şi calitatea studiilor

de cercetare: medico-biologice, sănătate 
publică, clinico-terapeutic, clinico-chirur-
gical, sănătatea mamei şi a copilului, sto-
matologie, farmacie, socio-uman, strate-
gii şi metodologii în instruire şi cercetare. 

Un loc aparte în activitatea de cer-
cetare-dezvoltare ocupă pregătirea ca-

Un compartiment important în proce-
sul de instruire şi pregătire a rezervelor de 
cadre ştiinţifico-didactice pentru Universi-
tate revine activităţii cercurilor ştiinţifice, 
Asociaţiei Ştiinţifice a Studenţilor. Această 
formă de activitate şi-a justificat impor-
tanţa pe tot parcursul istoriei Universităţii. 
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ZileleUniversitãþii

Anume ei îi aparţine prioritatea în selecta-
rea rezervelor de cadre ştiinţifico-didacti-
ce. Mulţi dintre cei ajunşi deja la grade şi 
titluri ştiinţifice s-au familiarizat cu metode-
le noi de investigaţie şi s-au format iniţial ca 
cercetători şi inovatori anume în cercurile 
ştiinţifice studenţeşti.

Un succes şi o realizare semnificativă 
a tineretului studios ţine de organizarea şi 
desfăşurarea Congresului Internaţional al 
Studenţilor şi Tinerilor Medici MedEspera. 
În cadrul celor trei congrese  au fost publi-
cate peste 500 de lucrări din 30 de ţări.

Cifre convingătoare ne vorbesc şi des-
pre activitatea curativă în permanentă dez-
voltare în cele 76 de clinici universitare de 
profil terapeutic, chirurgical, pediatric şi 

Conferinţa ştiinţifică anu-
ală a corpului profesoral-
didactic şi a tineretului 
studios, ca joacă un rol 
aparte în viaţa ştiinţifică 
a USMF. Anul curent Con-
ferinţa a avut loc la 14 oc-
tombrie. Dintre circa 600 
de comunicări orale şi 
111 postere prezentate, 
432 au fost realizate de 
către studenţi şi rezidenţi. 
Astfel, aceste conferinţe 
anuale sunt o bună experienţă pentru ti-
nerii cercetători (studenţi, rezidenţi, doc-
toranzi).

Drept o totalizare şi încheiere festivă 

cu rezultatele activităţii ştiinţifice în cadrul 
Universităţii pe parcursul perioadei menţi-
onate.

Exprimând omagiu medicilor şi oame-

în perpetuă avansare

Auditoriul e numai ochi şi urechi.

Fragmente din Expoziţia dedicată Zilelor Universităţii: file de istorie, succese editoriale, sinteze ale activităţii ştiinţifice ...

Colegii sunt alături şi la ore, şi la conferinţe.

educaţionale şi de mobilitate a studenţilor, 
rezidenţilor şi cadrelor didactice în confor-
mitate cu noile regulamente internaţionale. 
Au fost încheiate, revăzute şi reconfirmate 
32 de acorduri de cooperare cu facultăţile şi 
universităţile de medicină din România, Fe-
deraţia Rusă, Ucraina, Belarus, Ţările Baltice 
şi ţările Comunităţii Europene:  Germania, 
Franţa, Italia, Belgia, Grecia, Slovacia, Elve-
ţia, Polonia, Olanda şi cu Statul Carolina de 
Nord din SUA.

Evenimentul magistral în timpul des-
făşurării Zilelor Universităţii constituie 

a Zilelor Universităţii în cadrul şedinţei în 
plen din 15 octombrie a.c., prof. univ. Viorel 
Prisacari, prorector pentru activitate ştiinţi-
fică, dr. hab., prof. univ., Om Emerit, în alo-
cuţiunea sa a vorbit succint despre activita-
tea ştiinţifică realizată în cadrul Universităţii 
în menţionaţii 65 de ani, referindu-se în 
mod aparte la ultima perioadă de cinci ani. 
Discursul Domniei Sale a fost ilustrat prin 
slaiduri concludente. Astfel, cei prezenţi la 
şedinţa în plen – corpul profesoral didactic 
al USMF „Nicolae Testemiţanu”, studenţii, 
oaspeţii şi invitaţii – s-au putut familiariza 

LOcUL i
1. Taşnic Mihail, gr. 1629, FM
2. Vudu Victoria, gr. 3201, FS
3. Anton Mihail, gr. 4407, FF
4. Zabrian Inesa, gr. 1518, FM
5. Perdivară Natalia, gr. 2603, FSP
6. Popescu Ana, gr. 1330, FM
7. Marandiuc Svetlana, rezidentă
8. Hîţu Valeriu, gr. 1404, FM
9. Pavlov Elena, rezidentă
10. Gheciu-Guzun Aliona, gr. 1633, FM
11. Cravcenco Natalia, gr. 1634, FM
12. Sidorenco Svetlana, gr. 1536, FM
13. Cocieru Gabriela, gr. 3405, FS
14.  Leontii Dmitrie, gr. 1307, FM
l 5.  Purice Victoria, gr. 3107, FS 
16. Galiţ Mihaela, gr. 3204, FS 
17.  Uncu Andrei, gr. 4404, FF

LOcUL ii
1.  Juncu Victor, gr. 1318, FM
2. Bdarnah Nader, gr. 1231, 
 Ali Sawaid, gr. 1234, FM
3. Lupu Gheorghe, gr. 1210, 
 Catereniuc Daniela, gr. 1210, FM
4. Ivanova Elena, gr. 1406, FM
5. Moiseev Ana, gr. 4402, FF
6. Gînju Eugenia, gr. 1327, FM
7. Ulinici Mariana, gr. 2602, FSP
8. Marian Ina, gr. 1328, FM
9. Şavga Natal ia, gr. 1601, FM
10. Sorici Galina, rezident
11. Stupac Ion, gr. 1614, FM
12. Ambros Igor, gr. 1610, FM
13. Gafiiuc Nicolae, gr. 1611, FM
14. Bogdan Aliona, gr. 1610, FM
15. Andonii Marin, gr. 3402, FS
16. Zloi Tatiana, gr. 4403, FF
17. Alexa Valeria, gr. 1325, FM
18. Ciobanu Camelia, gr. 1313, FM
19. Zgardan Stela, gr. 1211, FM
20. Gîlcă Cristina, gr. 1211, FM
21. Jucov Serghei, gr. 1226, FM
22. Bolun Daniela, gr. 1213, FM
23. Moşneaga Roman, gr. 1228, FM
24. Dorofeev Alexandra, gr. 1223, FM

LOcUL iii 
1.  Toma Boris, gr. 1222, FM
2. Brînzari Ana, gr. 1208, FM
3. Grosu Cristina, gr. 1207, 
 Moţpan Olga, gr. 1207, FM
4. Bacinschi Andrei, gr. 1408, FM
5. Oprea Victor, gr. 1415, FM
6. Marcoci Cristina, gr. 1502, FM
7. Babără Elena, gr. 4308, FF
8. Antoci Victoria, gr. 1305, FM
9. Pavlovschi Ivan, gr. 4310, FF
10. Manceva Tatiana, gr. 2602 , FSP
11. Motriuc Veronica, gr. 1328, FM
12. Furmuzachi Maia, gr. 1617, FM
13. Railian Sergiu, gr. 1611, FM
14. Grama Anna, gr. 1535, FM
15. Ceasovschi Alexandru, gr. 1426, FM
16. Bzovîi Florin, gr. 1505, FM
17. Lupuşor Nadejda, gr. 1610, FM
18. Ţurcan Denis, gr. 1601, FM
19. Tăutu Rodica, gr. 1615, FM
20. Cobzac Vitalie, gr. 1616, FM
21. Cernei Alexandru, gr. 1537, 
 Alsato Faiez, gr. 1537, FM
22. Harabagiu Diana, gr. 3406, FS
23. Popa Cristina, gr. 4204, FF
24. Bolocan Vladimir, gr. 4308, FF
25. Moisei Cristina, gr. 4405, FF
26. Scutelnic Vladimir, gr. 3304, FS
27. Dvornic Dorin, gr. 1318, FM
28. Gavriliuc Olga, gr. 1322, FM
29. Berzan Olga, gr. 1210, FM
30. Tomacinschi Victor, gr. 1211, FM
31. Guzun Andrei, gr. 1222, FM
32. Raţă Alina, gr. 3202, FS
33. Baba Ludmila, gr. 1110, FM
34. Harghel Cristina, gr. 4102, FF

În conformitate cu decizia 
Consiliului Ştiinţific USMF "Nico-
lae Testemiţanu" şi a juriului sec-
ţiilor Conferinţei Ştiinţifice anua-
le, consacrate aniversării a 65-a 
a Universităţii, pentru succese 
excelente în activitatea de cerce-
tare ştiinţifică au fost menţionaţi 
următorii studenţi şi rezidenţi:

Pentru conformitate Galina ŢURCAN

obstetrical-ginecologic,  în Clinica 
Stomatologică şi în Centrul Farma-
ceutic Universitar „Vasile Procopi-
şin”.  Lucrul curativ s-a efectuat în 
226 de secţii specializate, a crescut 
moderat numărul consultaţiilor, 
efectuate de cadrul profesoral-
didactic, esenţial s-a majorat rata 
consultaţiilor de profil terapeutic, 
este în permanentă creştere nu-
mărul intervenţiilor chirurgicale 
efectuate la clinicile universitare 
de către profesori, conferenţiari 
universitari cu un înalt nivel de 
pregătire profesională.

Activitatea de colaborare in-
ternaţională a fost orientată mai 
ales spre prestarea serviciilor de 
instruire universitară, postuniver-
sitară şi de cercetare cetăţenilor 
de peste hotare spre dezvoltarea 
şi fortificarea relaţiilor de coope-
rare cu instituţii de învăţământ 
medical şi de cercetare, cu alte in-
stituţii şi organizaţii de peste hota-
re spre elaborarea propunerilor de 
proiecte de asistenţă tehnică pen-
tru obţinerea granturilor de finan-
ţare a programelor de cercetare, 

nilor de ştiinţă cu nume notorii, care 
au contribuit la dezvoltarea ştiinţei 
medicale şi la pregătirea cadrelor 
medicale în Republica Moldova, dl V. 
Prisacari a adus argumente elocvente 
în vederea elucidării eficacităţii activi-
tăţii ştiinţifice actuale din cadrul Alma 
Mater prin cifre şi date concrete, 
oprindu-se la activitatea editorială, 
cea inovaţională, participarea colabo-
ratorilor la diverse expoziţii internaţi-
onale de inventică, foruri ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale.

În conformitate cu decizia Con-
siliului de Administraţie a USMF în 
legătură cu Zilele Universităţii a avut 
loc premierea autorilor ai celor mai 
importante şi valoroase monografii 
ştiinţifice medicale, manuale, ghi-
duri practice editate în 2008-2009, 
cu premii băneşti în sumă  totală de 
circa 94 000 lei. Pentru succese ex-
celente  în activitatea de cercetare 
ştiinţifică Consiliul Ştiinţific şi juriul 
secţiilor Conferinţei Ştiinţifice anuale 
a decis să fie menţionaţi prin diplome 
de gradul I, II şi III şi premii în valoare 
de respectiv 250, 200 şi 150 lei 75 de 
studenţi şi rezidenţi, precum şi să fie 

decoraţi cu diplome de onoare ale Universi-
tăţii 20 de colaboratori şi doctoranzi pentru 
succese în activitatea ştiinţifică fructuoasă 
în anul 2010. 

În continuare publicăm numele stu-
denţilor şi rezidenţilor care au ocupat lo-
curile premiante în cadrul Conferinţei Şti-
inţifice anuale. Le aducem sincere felicitări, 
dorindu-le noi realizări pe anevoiosul tărâm 
de cucerire a cunoştinţelor medicale şi de 
cercetări ştiinţifice. 

La mai mult şi la mai mare! 
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Domnul Eşanu este considerat fondatorul 
TS USFM „Grigore Vieru”. După plecarea 
dintre noi a lui Nicolae Eşanu suntem sus-
ţinuţi de actualul rector, de acad. Ion Aba-
bii. În caz contrar, dacă s-ar fi întâmplat 
altfel, copilul nou-născut s-ar fi pomenit 
„la orfelinat”. Dar aşa, respectăm tradiţia 
şi, în octombrie 2010, acum deci, sărbă-
torim jubileul nostru de cinci ani în casa 
părintească.

– Ce momente mai importante ale 
teatrului puteţi reliefa la moment oma-
gial?

– Orice premieră a teatrului este foar-
te importantă, este un eveniment, un pas 
înainte. Am început cu studii inspirate din 
viaţa lor, a studenţilor. A urmat un spec-
tacol folcloric, dedicat sărbătorilor de iar-
nă cu un generic foarte sugestiv: „N-am 
venit să cerem, am venit să dăm”. Iar cu 
spectacolul „Steaua fără nume” de Mi-
hail Sebastian, deja în calitate de teatru-
model, am fost selectaţi pentru Festiva-

– Domnule Vitalie Ţapeş, cunosc din 
propria experienţă că micul jubileu al 
unui Teatru studenţesc, de amatori, în-
seamnă mult mai mult... 

– Aveţi dreptate. Pentru un teatru de 
amatori aceşti cinci ani se multiplică, mai 
ales astăzi, când problemele ne încolţesc 
din toate părţile, când tineretul se orien-
tează mai mult spre Internet, dau prefe-
rinţă valorilor materiale, mai ales...

– Studenţii de la medicină sunt nişte 
studenţi deosebiţi, totuşi – muncesc 25 
din 24 de ore...

– Adevărat, sunt studenţi ca toţi stu-
denţii mai întâi, dar la Universitatea de 
Medicină învăţătura decurge după alte 
legi, mai dure... Pentru ca atunci când 
un cântăreţ ia o notă falsă este tragedie 
doar pentru el, dar pentru un medic? 
Dacă pune un diagnostic incorect sau re-
comandă un tratament inadecvat poate fi 
fatalitate pentru ambii... Studenţii, artiştii 
mei, care, în exclusivitate sunt studenţi 
de la medicină, le este foarte complicat 
să îmbine utilul cu frumosul... Ei fac mari 
sacrificii de dragul teatrului. Iar sacrificiile 
le poţi face doar dacă iubeşti... Şi tot iu-
bind teatrul, recurgi la un principiu adec-
vat al selectării studenţilor-actori. Pentru 
Teatrul Studenţesc-model „Grigore Vieru” 
acest principiu este unul foarte simplu şi 
important: „Intră cine vrea, rămâne cine 
poate”. 

– De ce Teatrul poartă numele lui 
Grigore Vieru?

lul Republican „Vasile Alecsandri” ce are 
loc la Călăraşi. Acolo unde am prezentat 
spectacolele printre cele mai bune colec-
tive din republică, ne-am evidenţiat şi îm-
preună cu teatrul-model din Drochia am 
împărţit Premiul Mare... Marele nostru 
regret este că după ce muncim un an de 
zile la montarea unui spectacol în scenă, 
după ce-l prezentăm o dată, de două sau 
trei ori, spectacolul moare... Din cauza că 
nu avem posibilitate, dar nici solicitări de 
a le prezenta publicului, de a participa la 
festivaluri de amatori, celor tematice etc. 
Chiar şi ultimele spectacole „Chipul în 
ape răsfrânt” şi „Steaua fără nume”, niş-
te spectacole bune, cum a spus şi presa, 
bănuiesc că şi acest recent „Opt femei” 
va avea aceeaşi soartă... Din păcate... Dar 
nu disperăm! Conducerea Universităţii 
ne-a oferit un spaţiu, vital pentru acti-
vitatea Teatrului, şi intenţionăm, îndată 
după jubileu, cu sprijinul administraţiei 
de vârf al Universităţii, să-l transformăm 
într-un veritabil studiou teatral. Este visul 
nostru de aur, mai vechi, şi contăm mult 

– Orice teatru, fie profesionist sau 
de amatori, este un exponent al timpului 
său, al societăţii contemporane lui. El mai 
trebuie să fie şi aidoma unui far, care pe 
timp de ceaţă sau de noapte să lumine-
ze calea corăbiilor pentru a ajunge în cât 
mai scurt timp ACASĂ. Pentru mine, de 
exemplu, acest far înseamnă „Literatura şi 
arta”, revistă care a fost şi rămâne consec-
ventă în ce priveşte readucerea noastră la 
tot ce avem mai sfânt, la valorile noastre 
native, la casa părintească. Iar casa părin-
tească, vorba cântecului şi a Marelui Poet, 

nu se vinde. Iar Grigore Vieru a fost la mai 
toate reprezentaţiile teatrului nostru. Ca 
şi Nicolae Dabija, ca şi alte personalităţi 
din lumea artei. Am avut şi un spectacol 
poetic după Marea Sa Poezie, la care lu-
cram pe când poetul era în viaţă... Nu am 
bănuit că premiera va fi dedicată memo-
riei sale. Spectacolul s-a numit „Chipul în 
ape răsfrânt”... 

– Cum a luat fiinţă acest teatru stu-
denţesc?

– Ocazional, aşa cum se fac mai mul-
te lucruri pe lumea asta. Vladimir Ho-
tineanu, actualul ministru al sănătăţii, 
pe atunci prorector la Medicină, cu care 
eram şi sunt în relaţii de prietenie, mi-a 
făcut o propunere de a forma un colectiv 
studenţesc în cadrul universităţii. După 
ce a primit consimţământul meu, într-o 
zi de la mijlocul lui octombrie, mi-a or-
ganizat o întâlnire cu Nicolae Eşanu, rec-
tor-interimar pe atunci la instituţia dată. 

Teatrul Studenþesc-model „Grigore Vieru”

Anunţ
Studenţii ce doresc să-şi dezvolte aptitudinile artistice şi 

estetice, pasionaţii de artă şi frumos sunt invitaţi să se alăture 
Teatrului Studenţesc-model „Grigore Vieru” al Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Pe parcursul 
celor cinci ani de activitate tinerii actori ai teatrului „Grigore 
Vieru” au  participat activ la diferite manifestaţii culturale, 
festivaluri artistice republicane şi internaţionale.

Repetiţiile au loc în zilele de marţi şi joi,
orele 16:30, în incinta Centrului estetic "Ion şi Doina".

 

Zilele acestea Teatrul Studenţesc-
model „Grigore Vieru” împlineşte cinci 
ani, iar Universitatea de Medicină – 65 
de ani. 

Teatrul e la o vârstă fragedă, la un 
început frumos şi aceasta contează. Co-
lectivul condus de regizorul Vitalie Ţapeş, 
„unul dintre cei mai de seamă oameni ai 
teatrului nostru” (Grigore Vieru) a fost 
susţinut încă din leagăn, atât de dragul 
Grigore Vieru  şi de Nicolae Dabija, cât 
şi de multă lume frumoasă din domeniul 
teatrului. Personalităţile, unele dintre ele, 
au lăsat şi autografe pe foaia imaculată 
a destinului încă foarte tânărului colec-
tiv, de unde spicuim pentru dragul cititor, 
pentru dumneavoastră, câteva cuvinte. 
Grigore vieru: „Îmi plec fruntea în faţa 
conducerii Universităţii noastre naţionale 
care continuă în mod creator solidele tra-
diţii de cultură care au slobozit adânci ră-
dăcini în acest Templu al ştiinţei” (13 mai 

2008), iar Nicolae Dabija, după ce spune: 
„că Teatrul „Grigore Vieru” e cel mai bun 
teatru studenţesc la ora actuală”, mai 
scrie şi catrenul: „După un spectacol de 
lumină, / aştern aici şi o părere / teatrul 
e şi el tot medicină / care tratează carac-
tere” (20 mai 2009). În primăvara acestui 
an am fost şi eu printre spectatorii unui 
foarte reuşit spectacol – „Opt femei” de 
Roberts Thomas. Piesa e o pânză psiholo-
gică mult prea serioasă despre omul şi so-
cietatea în care trăieşte, despre omul de 
alături şi faptul cum a fost jucată şi adusă 
în faţa publicului vorbeşte despre calita-
tea fiecărui actor, dar şi a colectivului...  
La spectacol au fost prezenţi dl Vladimir 
Hotineanu, ministrul Sănătăţii, şi Ion Cio-
banu, ministrul Tineretului şi Sportului. 
Cu ocazia evenimentului ne-am întâlnit 
cu domnul Vitalie Ţapeş şi am realizat un 
mic interviu, pe care-l propunem cititoru-
lui nostru. 

pe realizarea lui. Este de un real folos. 
– În  ce an aţi luat Marele Premiu?
– În 2008... Iar cu spectacolul „Opt fe-

mei” de Roberts Thomas venim la jubile-
ul nostru... Ca de fiecare dată am alături 
o frumoasă echipă de realizatori: Valeriu 
Măntăluţă, regizor, Iuri Canaşin, scenograf, 
Toma Varfolomei, asistent regie... Costu-
mele, decorul, recuzita, coloana sonoră – 
toate sunt adunate cu forţele noastre pro-
prii. Altă alternativă noi nu avem.

– Distribuţia?
– În mare parte s-a păstrat distribuţia 

de la avanpremiera din primăvară: L. Ev-
stratova, C. Bucătaru, E. Fârfa, D. Roman, 
N. Colibă, S. Talpă, I. Bicos, V. Burac.

– Felicitări şi mult succes de astăzi în-
colo.

Pentru conformitate:
Elena TAMAZLÂCARU

  
“Literatura şi Arta” Nr. 41 (33947), 
14 octombrie 2010

V.
 M

ăn
tă

lu
ţă

 şi
 N

. C
ol

ib
ă 

în
 ro

lu
ril

e 
lu

i M
iro

iu
 şi

 M
on

a 
di

n 
„S

te
au

a 
fă

ră
 n

um
e”

 (F
ot

o 
di

n 
"L

A"
)



Noiembrie  2010

Tel.: 205175.      E-mail: relatiipublice@usmf.md

Studenþii off-line 
În data de 21 octombrie, 

studenţii Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie  “Nicolae 
Testemiţanu” s-au adunat în in-
cinta Palatului Naţional pentru  
a fi spectatorii unui eveniment 
de amploare - Finala TVC! 

bună dimineaţă când am venit 
cu propunerea la colegi de a 
forma o echipă de TVC, care ar 
putea reprezenta cu demnitate 
Facultatea Stomatologie la un 
astfel de concurs. 

v.S: V-aţi aşteptat să ieşiţi 
învingători în Marea Finală?

e: Nu. A   fost o surpriză 
pentru noi. Bineînţeles că am 
sperat foarte mult, dar având în 
vedere că echipa Zebra a partici-
pat pentru ultima dată la acest 
concurs, toată lumea se aştep-
ta că ei vor lua premiul. Ei sunt 
consideraţi a fi cei mai buni, cei 
mai inventivi. Sunt câştigători ai 
Cupei Universitare din Republica 
Moldova şi au o experienţă care 
le permite să exceleze pe orice 
scenă. Echipa Evident se află la 
a doua sa ieşire pe marea sce-
nă. Am avut emoţii foarte mari, 

mai ales atunci când eram pe 
scenă. 

v.S: Când faceţi repetiţiile? 
Cum vă organizaţi timpul?

e:  Ne strângem după ore, 
la Centrul Estetic „Ion şi Doina”. 
Anul acesta am avut noroc de 
Hramul Oraşului, atunci când am 
avut liber de la ore mai multe 
zile, după care am primit învoire 
de la domnul decan să mai fa-

cem repetiţii încă 
trei zile. Practic 
timp de o săp-
tămână am avut 
repetiţii intensi-
ve de dimineaţă 
până seara. 

v.S: Mai sar 
şi „scântei”  în 
timpul repetiţi-
ilor? 

e: De data aceasta au 
mai sărit câteva „scântei”, 
au apărut şi neînţelegeri, 
dar cu răbdare am depă-
şit aceste momente. Ne 
dădeam seama că avem 
foarte mult de lucru, eram 
şi în criză de timp. Fiecare 
dintre noi are personalita-
tea sa, suntem cu toţii di-
feriţi, dar important este 
că am depăşit aceste mo-

mente cu brio şi am putut arăta 
un spectacol de calitate. 

v.S: Cine v-a scris textele?
e: Noi singuri. Pentru finală 

am scris o variantă, după care 
am revizuit-o de vreo trei ori şi 
doar după aceasta am obţinut 
ceea ce aţi urmărit pe scenă. Noi 
ne-am ocupat şi de scenariu, şi 
de regie, şi de aranjamentul mu-
zical.

v.S: Cum aţi sărbătorit vic-
toria? 

e: Nu ţinem minte.(râd cu 
toţii)

v.S:  În ce a constat premiul 
vostru? 

e: Fiecare dintre noi am pri-
mit câte un certificat de utilizare 
a Internetului de la compania 
Starnet în valoare de 500 lei. În-
treaga echipă a primit 3000 lei 

şi, bineînţeles, 
Cupa. 

v.S: Ce 
planuri aveţi 
pentru viitor? 

e:  Ne 
dorim să ac-
tivăm în ace-
eaşi formulă 
în care sun-

TVC-iştii recomandă: 
umor de calitate, marca USMF

tem acuma, dorim să „creştem”, 
să progresăm şi să atingem per-
formanţe cât mai înalte. Noi ne 
bucurăm că există deja acea uni-
tate în colectivul nostru, necesa-
ră oricărei echipe TVC. Ne dorim 
să avem parte de concurenţi cât 
mai buni pentru a creşte în ceea 
ce facem. Pentru  performanţele 
spre care tindem avem nevoie şi 
de suport financiar, de aceasta 
acum suntem în căutarea unor 
sponsori.

v.S: În ce relaţii sunteţi cu ce-
lelalte echipe participante?

e:  Foarte bune. Anul trecut, 
când am participat pentru prima 
oară, abia ne cunoşteam. Anul 
ăsta însă suntem mult mai apro-
piaţi. Chiar în timpul jocului am 
simţit atmosfera de colegialitate 
şi de ajutor reciproc. 

v.S:  Cum vă vin ideile pentru 
glumele voastre?

e: Toate sunt luate din viaţă.  
Fiecare dintre noi vine cu ideea 
sa, cu gluma sa, după care ne 
adunăm toţi împreună şi în urma 
unui brainstorming ajungem la 
un produs final. Câteodată avem 
nevoie de texte mai mari, de ace-
ea muncim mai mult în echipă, 
acolo unde ideile noastre iniţiale 
devin glume „mature”. 

v.S: Care este secretul succe-
sului vostru? 

e:  Secretul nostru constă în 
atitudinea serioasă pe care o are 
fiecare dintre noi pentru ceea ce 
face, mai ales în timpul repetiţi-
ilor. 

PS: Echipa EVIDENT, forma-
tă din opt membri, toţi studenţi 
anul III la Facultatea Stomatolo-
gie, aduce mulţumiri organizato-
rilor acestui eveniment, Asocia-
ţiei Studenţilor şi Rezidenţilor a 
Universităţii, facultăţii Stomato-
logie, dlui decan Ion Lupan şi dlui 
prodecan Oleg Solomon, colegi-
lor, profesorilor, prietenilor, dar 
şi suporterilor, fără de susţinerea 
cărora umorul nu ar mai fi umor.

Aceasta a fost deviza jocurilor olimpice  
şi a manifestaţiilor sportive ale studenţilor 
şi rezidenţilor consacrate aniversării  a 65-
ea de la fondarea  USMF “Nicolae Teste-
miţanu”. Jocurile s-au desfăşurat între 4 şi 
20 octombrie. Toate competiţiile au avut 
loc la Complexul Sportiv de la Malina Mică 
şi Complexul Sportiv din str. 31 August.

Jocurile sportive au fost organizate cu 
suportul Asociaţiei Studenţilor şi Reziden-
ţilor, Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport şi 
susţinerea Administraţiei Universităţii.  Ti-
neretul studios a concurat la  minifotbal, 
joc de dame, şah, tenis de masă, badmin-
ton, volei, baschet, împingerea greutăţii 
de 32 kg şi lupta naţională “Trântă”. 

La  minifotbal au participat cele mai 
multe echipe. Semifinalele şi finala au fost 
jucate în ultima zi, 20 octombrie. Câştigă-
tori au devenit: locul I – echipa “Fortuna” 
locul II – echipa “ Steaua-Dental”; locul III 
– echipa “Cămin nr.1”.

La Jocul de dame au participat 18 stu-
denţi şi rezidenţi, câştigătorii fiind:

Fete:  Toneva Cristina gr.1405; Siric 
Irina gr.1413; Popsoi Diana gr.1123.

Băieţi:  Besciotnâi Vladislav, rezi-
dent anul I psihiatrie; Sârbu Vasile gr.1101; 
Palitu Iucian  gr. 3506.

Întrecerile la Şah au avut următorii 
câştigători:

Fete:  Toneva Cristina gr.1405; Furtu-
na Tatiana gr.1104; Lungu Galina gr.1126.

Băieţi:  Bostan Ion gr.3106; Cucieru 
Valeriu gr.1625; Bratu Cornel  gr.1517.

Badminton: 14 participanţi. Câştigă-
tori:

Fete:  Bubucea Rodica rezident anul 
I urgenţă; Zatic Nadejda gr.1629; Nistor 
Marina gr.1222.

Băieţi:  Graur Alexandru rezident 
anul I chirurgie; Cobiletchi Roman gr.1301; 
Breahnă Vadim rezident anul II chirurgie.

La întrecerile la Tenisul de masă au 
fost 13 participanţi. Câştigători:

Fete:  Negru Marcela gr. 1406; Do-
roşenco Tatiana gr.2201; Cucovici Ana 
gr.3507.

Băieţi:  Bria Vitalie rezident anul I; 
Vacarciuc Ivan rezident anul II; Harghel 
Anatolie rezident anul II.

voleiul a întrunit echipe de fete şi bă-
ieţi. Câştigători:

Echipe fete:  Locul I – Talasimo-
va Ecaterina gr.1225, Marcova Diana gr. 
1129, Lisnic Natalie gr.1111; Locul II – Co-
vtun Angela FM 1, anul VI, Melnic Violina 
gr.1220, Goian Cristina gr.1408;  Locul III 
– Colesnic Irina gr. 3405, 
Schimbător Lilia rezident, 
Lisnic Irina gr. 1111.

Echipe băieţi:  Lo-
cul I – Saulean Roman gr. 
1401, Botnarenco Feodor 
gr. 1417, Golovatîi Eugen 
gr.1435; Locul II – Caterev 
Sergiu gr.1506, Eşanu An-
drei gr.1626, Cutescu Tu-
dor rezident anul I.; Locul 
III – Orlioglo Alexandru 
gr.1124, Ursachi Victor 
gr.3103, Gorodetchi Piotr 
gr.1107.

Baschet – aruncarea 

la coş. Participanţi 13 băieţi şi 10 fete. 
Câştigători:

Fete:  Macovei Tatiana gr.1525; 
Coeva Anna gr.1226; Şerban Marina 
gr.1129.

Băieţi:  Cebotari Alexei gr.1319; 
Chelban Dumitru gr.1112; 
Cojocari Andrei gr.1128.

 Împingerea greutăţii 
32 kg:  7 participanţi. Câş-
tigători: Alexei Ioan gr.3505 
/36 de împingeri cu mâna 
stângă/; Lazări Cristian 
gr.3404 /30 de împingeri cu 
mâna dreaptă/; Buga Vla-
dislav gr.3304 /24 împingeri 
cu mâna dreaptă/.

 Aruncarea darţului: 
15 participanţi. Câştigători: 
Alexei Ioan gr.3505; Odajili 
Andrei gr. 3105; Capmari 
Dumitru gr. 2401.

Printre cele mai interesante com-
petiţii s-a numărat obiceiul strămoşesc - 
“Trânta”. Au participat 11 bravi şi curajoşi 
băieţi ai universităţii noastre. Cei mai buni 
au demonstrat a fi doi fraţi, studenţi FM 
nr. 1 –  Verdeş Radu, a.I, gr.1102, şi Ver-
deş Sorin, a. II, gr.1215. Fraţii, care nu s-au 
luptat până atunci între ei, au ajuns ambii 
în finală unul împotriva altuia. După multe 
încercări de a lupta , s-a înţeles că “sânge-
le apă nu se face”. S-a hotărât ca premiul 
mare să fie împărţit între ambii fraţi egal.

Astfel s-a încheiat săptămâna spor-
tivă dedicată celor 65 ani de la fondarea  
Universităţii de Stat de Medicină şi Far-
macie “Nicolae Testemiţanu”, lăsând în 
urmă momente de competiţie, suspans şi 
glorie.

Vitalie IACUBIŢCHII
Facultatea Medicină  1, 

anul V

Studenţia n-ar avea nici un 
farmec dacă nu ar fi însoţită de 
umor, care să condimenteze ru-
tina cotidianului. La aceasta au 
contribuit echipele participante 
la marea finală: ZeBRA, TRA-
MAdOL, GAURA neAGRĂ, evi-
denT. 

Probele care au scos în evi-
denţă  talentul artistic al parti-
cipanţilor au fost: Prezentarea, 
Proba Căpitanilor “La mulţi ani 
USMF”, şi Tema pentru acasă 
“Medicina, vacanţă fără vacan-
ţă”. Fiecare echipă s-a dorit a fi 
cea mai bună. Astfel, nu doar în 
scenă, dar şi în sală au fost  mo-
mente încinse datorită supor-
terilor  veniţi   pentru a susţine 
echipa favorită. 

În urma concursurilor  
inedite  câştigătorii au fost echi-
pa “Evident”, pe locul II clasân-
du-se echipa ”zebra”, pe locul 
III – ”Gaura Neagră” şi  pe locul 
IV – echipa “Tramadol”.

În continuare vă propunem 
să lecturaţi un interviu cu învin-
gătorii Tvc, echipa EVIDENT.

violeta Stratan: Cum a luat 
viaţă echipa voastră?

evident: Foarte spontan. 
S-a întâmplat anul trecut, într-o 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! 

I

II

III

IV
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Lansare de carte

Chipul atletic al Universităţii 
Sport universitar

Studenţii, rezidenţii, profeso-
rii de la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie ,,Nicolae 
Testemiţanu” sunt întotdeauna fi-
deli modului sănătos de viaţă, aşa 
precum îi stă bine unei instituţii al 
cărui profil este medicina. Practi-
carea genurilor sportive, exerciţiu-
lui fizic, mişcării de mult a devenit 
un atribut al vieţii cotidiene. 

 Anumite rezultate înregistrea-
ză reprezentanţii USMF în campi-
onatul naţional universitar, care 
de obicei începe în luna ianuarie 
şi se încheie în decembrie. Recent 
s-au terminat competiţiile din pro-
gramul probei de şah. Formaţia 
Universităţii s-a situat pe locul 4. 
Mai reuşit au evoluat Artur Cania, 
Valeriu Cucieru, ambii de la Medi-

cina Generală, anul 6, Ion Bostan, 
Stomatologie, anul 1, Tonev Cristi-
na, Medicina Generală, anul 4. De 
asemenea reprezentanţii USMF 
s-au situat pe locul 4 la badminton. 
Un comportament mai bun au avut 
Rodica Dutcă, rezident, anul 2, Do-
rin Maftei, rezident, anul 3, Maria 
Spătaru, Farmacie, anul 4, Alexan-
dru Graur, rezident, anul 1. 

La proba orientarea sportivă 
echipa Universităţii s-a mulţumit 
cu locul 5. S-au evidenţiat Vadim 
Barbărasă, Medicina Generală, 
anul 3, Andrei Matvieschi, Me-
dicina Generală, anul 4, Dumitru 

Capmari, Sănătate Publică, anul 4.  
Mai modest s-au prezentat 

echipa USMF la jocul de dame, si-
tuându-se pe locul 7. 

Concomitent se desfăşoară Spar-
tachiada a 51-a a studenţilor şi rezi-
denţilor USMF. La proba de şah pe 
primul loc s-a situat echipa Facultăţii 
Stomatologie, în următoarea com-
ponenţă: Ion Bostan, Iulian Pălitu, 
ambii anul 5, Mihaela Garbuz, anul 3. 

Pe locurile 2 şi 3 s-au clasat 
echipele Facultăţii Medicina 1, anii 
1–2 şi respectiv Medicina 1, anii 
3–4. 

În cadrul Spartachiadei a 26-a a 
căminelor studenţeşti s-au disputat 
competiţiile la volei masculin. Primul 
loc i-a revenit formaţiei căminului 
nr. 3, căpitan Iurie Ţarălungă, anul 
4, Stomatologie. Pe treapta a doua a 

clasamentului se află căminul nr. 10, 
căpitan Tudor Botnarencu, Medicina 
1, anul 4, iar pe treapta a treia – că-
minul nr. 1, căpitan Sergiu Caterev, 
Medicina 1, anul 5. 

În timpul apropiat se vor desfăşu-
ra întreceri la baschet feminin şi mas-
culin şi volei feminin din programul 
campionatului naţional universitar. 
Spartachiada studenţilor şi reziden-
ţilor prevede competiţii la jocuri de 
dame, baschet feminin şi masculin, 
iar Spartachiada căminelor studen-
ţeşti – competiţii la tenisul de masă.      

M. Traian

Poezia, produsul spiritului, care e nemu-
ritor, este o artă autentică. Este iubire, este 
armonie, este înălţare de sine... Sunt nişte idei 
ce se desprind din spusele vorbitorilor care au 
luat cuvântul în cadrul prezentării cărţii "Pasaj 
teluric”, autor – medicul igienist Nicolae Băl-
ţescu. Acest eveniment s-a produs recent în 
clubul estetic "Doina şi Ion", USMF "Nicolae 
Testemiţanu". Medici, studenţi, profesori au 
avut plăcuta ocazie să savureze din miezoasele 
versuri care au răsunat într-o după amiază de 
toamnă. A fost cu adevărat o evadare din coti-
dian, evadare spre sublim şi frumos.  

În calitatea sa de moderator Vlad Pohilă, 
publicist, eseist, jurnalist, a stăruit asupra afini-
tăţilor dintre medicină şi poezie – una tămădu-
ieşte trupul, alta vindecă sufletul. Din labirintul 
poeziei lui Nicolae Bălţescu străbate o lumină 
a frumosului, a gândului filosofic despre viaţă, 
singurătate, tristeţe. Actuala carte cuprinde o 
poezie plină, trăită, un mesaj profund. Adu-
nându-şi roadele creaţiei, poetul a reuşit să 
spună ceea ce alţii fie că n-au îndrăznit, fie că 
n-au găsit de cuviinţă. 

"Mă bucur că este fidel Cuvântului, dar 
şi pentru că prin cuvântul care-l exprimă poe-
tic ca un travaliu sufletesc, încearcă a se lecui 
nu doar pe sine..." Căutător de lumină într-un 
veac alertat, omul se înalţă de la o faptă bună 

Roşca au salutat refugiul autorului în 
vers, apreciindu-i metafora, felul de a 
reflecta stările sufleteşti ale omului. 
Poetul discută cu Iarba, Copacii, cu 
Universul, îndemnând cititorii de a-şi 
ridica ochii spre Lumină, către Credin-
ţă, către Dumnezeu. 

La rândul său protagonistul ma-
nifestării, revărsată în albia spiritua-

Vreau o deschidere /Enormă a Lumii/Să 
cresc în Frumuseţe/Bunătate, Candoare/Drep-
tate şi Iubire. 

Traian MUSTEAŢă 

la alta. Altfel, de ce am mai trece ca nişte călă-
tori pasivi prin viaţă?! Omul de creaţie zboară 
cu sufletul – aceasta-i este virtutea cu care l-a 
înzestrat Providenţa, avea să constate scriitoa-
rea Claudia Partole, făcând aluzie directă la 
mesajul ce se desprinde din creaţia lui Nicolae 
Bălţescu.  

"Pentru ce v-a dat / Iubirea Dumnezeu?/ 
Doar numai să iubiţi! / Şi să n-o schimbaţi în 
ură./ Pentru ce v-a dat lumina/Ochilor Dom-
nul? /Mereu/Să vă vedeţi şi să vă priviţi/Larg 
Frumuseţea/Şi candoarea Lumii".

Cu acest vers şi-a început recitalul cunos-
cuta actriţă Ninela Caraufil, artistă emerită. 
Prezentarea oricărei cărţi, în opinia dumneaei, 
e ca şi un botez al acesteia. Sau cum spunea 
Lucian Blaga, poezia este un veşmânt în care 
îmbrăcăm viaţa şi moartea. 

Frumoase cuvinte de apreciere a creaţi-
ei poetului, a rostit Paulina Zavtoni, artistă a 
poporului, care a şi citit unele poezii, ce se dis-
ting printr-un mesaj social pronunţat. Autorul 
ne oferă o poezie dură, bărbată, dar totodată 
sensibilă, trăită, durută.

O notă relaxantă a imprimat manifestării 
recitalul de cântece lirice şi romanţe de altă 
dată al apreciatei cântăreţe Larisa Arseni.     

Medicul şi poetul Ion Cuzuioc, profeso-
rul universitar Viorel Prisacari, colegul Andrei 

Graiul sufletului mi-e poezia

lităţii, a exprimat sincere cuvinte de recunoş-
tinţă tuturor celor care-l sprijină în scrisul său, 
venind cu îndemnul de a iubi viaţa, lumea, totul 
ce ne înconjoară. Menirea omului pe pământ e 
de a înnobila acest spaţiu predestinat.   

Necrolog

În  ziua de 26 noiembrie 2010 după o boală 
grea s-a stins din viaţă Ştefan Plugaru, personalita-
te marcantă în lumea ştiinţifico-practică medicală, 
eminent savant microbiolog, talentat şi experimen-
tat pedagog şi educator, doctor în ştiinţe medicale, 
şef catedră Microbiologie, Virusologie şi Imunolo-
gie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Om Emerit, cavaler al Ordi-
nului „Gloria Muncii”.

 
S-a născut la 26 iulie 1938 în s. Bardar, judeţul 

Lăpuşna, astăzi Hânceşti, într-o familie de agricultori. 
Între anii 1955 şi 1957 îşi face studiile la Colegiul Pe-
dagogic  din Călăraşi, iar în perioada 1957-1960 îşi 
satisface serviciul militar în or. Samara, Federaţia 
Rusă. În 1957, ia admiterea la Institutul de Stat de 
Medicină din Chişinău, pe care-l absolveşte în 1966.

Rezultatele excelente la studii, maturitatea civi-
că şi calităţile native, de care a dat dovadă pe par-
cursul anilor de studenţie, au fost înalt apreciate de 
administraţia Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău, care l-a promovat în calitate de asistent la 
catedra Microbiologie, unde ulterior a urcat glorios 
toate treptele ierarhiei pedagogice: lector superior, 
conferenţiar universitar, prodecan şi decan, şef ca-
tedră. Pe întreg parcursul activităţii didactice profe-
sorul  Ştefan Plugaru a dat dovadă de înţelepciune, 
disciplină şi mult tact, principialitate şi exigenţă faţă 
de sine, calităţi proprii pentru o adevărată atitudine 
părintească faţă de studenţi. 

Profesorul, prodecanul şi decanul Ştefan Pluga-
ru şi-a adus aportul considerabil l-a perfecţionarea 
continuă a procesului de studii la catedră şi facultăţi-
le Medicină generală şi Medicină preventivă, renova-
rea standardelor educaţionale, planurilor şi progra-
melor analitice, implementarea celor mai noi meto-
de şi forme de instruire şi evaluare a cunoştinţelor, 
informatizarea procesului de studii, consolidarea 
bazei tehnico-materiale şi informaţionale a catedrei 
şi facultăţilor şi multe altele.

Concomitent cu activitatea didactică şi manage-
rială profesorul Ştefan Plugaru a fost pasionat şi de 
munca investigaţională. Cercetările ştiinţifice, con-
sacrate elaborării unor metode rapide şi informative 
de diagnosticare a infecţiilor intestinale au fost to-
talizate şi prezentate magistral în teza de doctor în 
medicină, susţinută cu brio în 1973.

Profesorul Ştefan Plugaru este autorul a peste 
120 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate, 
autor şi coautor a 3 monografii, manuale, compendii 
şi ghiduri practice la microbiologie, utilizate pe larg în 
procesul instructiv-metodic şi de cercetare. Rezulta-
tele activităţii de cercetare au fost apreciate cu Me-
dalia de Aur la Salonul de Invenţii din Iaşi, România.

Din 1993, este 
investit în funcţia res-
ponsabilă de director 
al Colegiului Naţio-
nal de Medicină, pe 
care a exercitat-o cu 
înţelepciune şi măiestrie timp de aproape un dece-
niu. Şi în această postură, ca şi în cele precedente, 
s-a dedicat cu trup şi suflet activităţii pedagogice, 
manageriale şi administrative, a întreprins măsuri 
energice pentru consolidarea colectivului, fortifica-
rea bazei tehnico-materiale a instituţiei, perfecţiona-
rea procesului educaţional orientat spre formarea şi 
asigurarea sistemului de sănătate din ţară cu cadre 
medicale medii de specialitate de înaltă calitate. Prin 
toate aceste eforturi prodigioase a crescut prestigiul 
Colegiului de medicină între alte aşezăminte de ase-
menea misiune din ţară şi de peste hotare.

Profesorul Ştefan Plugaru a participat activ în 
viaţa socială a Universităţii şi a Republicii. Calităţile 
de lider al tineretului şi diverselor organizaţii obşteşti 
din Universitate pe deplin s-au manifestat în funcţiile 
de preşedinte al Comitetului Sindical al Studenţilor, 
ulterior al Comitetului Sindical al Colaboratorilor, 
prodecan, decan, membru al Senatului, al Consiliului 
Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor, spe-
cialist principal netitular al Ministerului Sănătăţii în 
domeniul microbiologiei şi multe alte posturi.

Pentru activitatea rodnică multilaterală, cura-
jul civic, dăruirea de sine profesiei şi oamenilor i s-a 
conferit titlul onorific de Om Emerit în ştiinţă (1990), 
iar în 2005 s-a învrednicit de ordinul „Gloria Muncii”. 
Întreaga sa viaţă şi activitate profesorul Ştefan Plu-
garu le-a consacrat Alma Mater, slujind-o cu trup şi 
suflet până la ultima suflare.

Cu trecerea în nefiinţă a profesorului Ştefan Plu-
garu, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” şi comunitatea medicală din 
Republica Moldova a pierdut un bun coleg, un ex-
celent dascăl, un cercetător de prestigiu, un perfect 
organizator şi un om deosebit. Amintirea Omului cu 
alese calităţi intelectuale şi morale va rămâne o pre-
zenţă eternă în memoria celor care l-au cunoscut. 

Exprimăm sincere condoleanţe şi sentimente de 
profundă compasiune familiei Plugaru. Cu gândul şi 
cu sufletul suntem alături de familia îndoliată. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ministerul Sănătăţii 
al Republicii Moldova

Senatul Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  

din Republica Moldova

O pierdere regretabilă  
pentru medicina  moldavă


