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Stimată comunitate universitară,

Împreună am ajuns să celebrăm cele
șapte decenii de performanță, excelență și
calitate a învățământului superior medical
din Republica Moldova.
Aceasta se datorează, în primul rând,
eforturilor depuse de cadrul profesoraldidactic în realizarea reformelor în
procesul didactic și științific, conform
exigențelor naționale și standardelor
educaționale europene. Este de remarcat
aportul Domniilor Voastre și la reformarea
continuă
a
învățământului
superior
medical și farmaceutic, și a sistemului
național de sănătate. De asemenea, un
suport considerabil în realizarea misiunii

Universității oferă și specialiștii în diverse
domenii, care depun eforturi, zi de zi, pentru
prosperarea Alma Mater.
Astăzi, Universitatea se mândrește cu cei
peste 40 000 de specialiști, care duc faima
Alma Mater atât în țară, cât și peste hotare,
contribuind la dezvoltarea domeniului
de sănătate și la îmbunătățirea serviciilor
medicale prestate populației. În prezent, la
USMF ”Nicolae Testemițanu” își fac studiile
peste 6 000 de studenți și 1700 de rezidenți.
Procesul didactic este asigurat de cca 1000 de
cadre profesoral-didactice și științifice și se
realizează în patru limbi, atât pentru studenții
din Republica Moldova, cât și pentru cei din

IMNUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
VIVAT MEDICINA!
Aici în inima cetăţii,
Într-un divin așezământ,
Străluce steaua sănătăţii,
Unui popor străvechi și sfânt.
Acesta templul tău să fie,
Mai sus tu slava să-i ridici!
Aici credinţa este vie
Și-i multă patrie aici!
REFREN:
Vivat, vivat Medicina
Și-ale ei victorii!
Fruntea noastră ei se-nchină
Vivat profesorii!
Vivat Universitatea,
Vivat Medicina!
Vivat, vivat sănătatea,
Viaţa și lumina!

Versuri: Grigore Vieru
Muzică: Gheorghe Mustea

Aceasta-i
Medicina noastră,
Un dar atât de minunat!
S-o vadă cât e de măiastră
S-ar bucura și Hippocrates!
De-aici pornind, ajungi departe,
Voiești, cutezi, te-nalţi,
Aici se face multă carte
Și multă glorie aici!

REFREN:
Vivat, vivat Medicina
Și-ale ei victorii!
Fruntea noastră ei se-nchină
Vivat profesorii!
Vivat Universitatea,
Vivat Medicina!
Vivat, vivat sănătatea,
Viaţa și lumina!

alte 32 de țări ale lumii. În plus, avem acorduri
de colaborare cu peste 90 de instituții din
cca 30 de țări. Putem enumera numeroase
realizări, dar încă multe performanțe ne
așteaptă în viitor. Împreună suntem trecutul,
prezentul și viitorul Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova!
Stimaţi colegi și tineri care vă faceţi
studiile la USMF ”Nicolae Testemiţanu”,
la acest moment aniversar al Alma Mater,
Vă adresăm sincere felicitări, urări de
bine, sănătate și mari succese în realizarea
planurilor de viitor!
La Mulţi Ani, Alma Mater!

Programul
manifestărilor aniversare
4-9 octombrie 2015
Luni, 5 octombrie
0830- 1600
Conferința științifică aniversară. Lucrări pe secții.
http://usmf.md/alma-mater-70-ani/manifestari/
stiintifice/
Miercuri, 7 octombrie
0900- 1230
SimOlympic: competiție de simulare.
7-10 octombrie
1500- 1900
Proiectul Basic Surgical Skills.
Joi, 8 octombrie
1300-1600
Manifestarea solemnă consacrată aniversării a 70-a
de la fondarea Universității, Palatul Național
„Nicolae Sulac”.
Vineri, 9 octombrie
Inaugurarea Aleii savanţilor și medicilor iluștri
1200-1300
(str. Nicolae Testemițanu, 27).
1400-1500
Simpozion satelit „Realizarea proiectului ESPOIR
în Republica Moldova: probleme și perspective”,
Complexul turistic Ascona.

manifestări sPortive Şi CUltUrale
Duminica, 4 octombrie
900
Deschiderea oficială a Spartachiadei
„Nicolae Testemițanu” dedicată aniversării a
70-a de la fondarea Universității, Complexul Sportiv
Universitar (str. Nicolae Testemițanu, 25/4).
0930-1700
Competiții la volei (F), futsal (B), baschet (B), șah,
joc de dame, tenis de masă, tragerea otgonului și
lupta națională Trânta. http://usmf.md/almamater-70-ani/manifestari/sportive/
1700
Festivitatea de premiere.
1800-2300
RetroDisco, Complexul Sportiv Universitar
(str. Nicolae Testemițanu, 25/4).
Marţi, 6 octombrie
1800-2100
Festivalul TVC, Palatul Național ”Nicolae Sulac”.
Miercuri, 7 octombrie
1900-2300
Balul Bobocilor, Clubul de noapte ”Faraon”.
Vineri, 9 octombrie
1800-2100
Concursul intelectual Ce? Unde? Când?
Tematica: istoria Alma Mater. Clubul ”Ion și Doina”.
1900
Spectacol în premieră Filumena Marturano sau
divorţ în stil italian, Teatrul Național
”Mihai Eminescu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 79).
Sâmbătă, 10 octombrie
1800
Spectacolul Nunta de Anton P. Cehov, Teatrul
Național Satiricus I. L. Caragiale
(str. Mihai Eminescu, 55).
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Alma Mater

USMF “NICOLAE TESTEMIŢANU”:
FILE DIN ISTORIE LA CEAS ANIVERSAR
În luna octombrie 2015, Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova marchează 70 de ani de activitate, un moment oportun pentru a ne aminti de momentele cruciale care au stat la
bază formării și dezvoltării acesteia. Se
împlinesc 70 de ani de instruire medicală și farmaceutică - 70 de ani de calitate,
performanţă și excelenţă!
Anul 1945 a devenit istoric în special
pentru instituția noastră, deoarece, anume atunci, după cel de-al II-lea Război
Mondial, în data de 31 august, a fost decisă transferarea Institutului de Medicină
din Kislovodsk (cu rădăcini din Sankt
Petersburg), cu toată echipa didactică și
studenții săi, la Chișinău, moment ce a
favorizat inițierea, evoluția și consolidarea învățământului superior medical și a
științei medicale în Republica Moldova.
Chiar dacă orașul era grav distrus de
război și perioada era caracterizată de
mari deficiențe socio-economice, autoritățile au identificat clădiri care să servească
drept bază pentru studii, spații locative
pentru profesori și studenți. Astfel, noul
Institut de Stat de Medicină din Chișinău
(ISMC) a fost amplasat în clădirile fostului Spital Militar, în apropiata vecinătate a
Spitalului de Boli Infecțioase. Anume din
acel moment, învățământul medical din
Basarabia începe să prindă contururi reale
și promițătoare.
Ipatie Sorocean a fost primul director
al ISMC, care a condus Institutul în cea mai
complicată perioadă a anilor postbelici
1945-1948. Toate eforturile lui erau orientate spre crearea condițiilor de studii
și de trai ale studenților, aprovizionarea
catedrelor cu materiale didactice, utilaje de laborator etc. Succesorii lui, Nicolai
Harauzov (1948-1951), Leonid Ganul
(1951-1953), Nicolai Starostenko (19531959) au continuat strategia de dezvoltare a Institutului, au intensificat activitatea
didactică și cea științifică, au îmbunătățit
baza materială a catedrelor și condițiile
de trai ale studenților. În anul 1954 a fost
fondată Facultatea de Pediatrie - moment
de importanță vitală în instruirea medicilor
pediatri calificați.
O perioadă evident glorioasă
Universitatea noastră traversează în timpul în care a fost condusă de marele
Nicolae Testemițanu, începând cu 1959.
Avea doar 32 de ani și purta în inimă o
dorință fermă de a face cât mai mult bine
poporului. S-a manifestat prin calități manageriale de excepție, a deschis noi facultăți (Facultatea de Stomatologie, 1959;
Facultatea de Perfecționare a Medicilor,
1962) a construit spații pentru studii, cămine studențești, laboratoare. A fost fondatorul laboratorului „Ocrotirea Sănătății
Populației Rurale”, a Muzeului de Istorie
a Institutului de Medicină ș.a. Savantul
Nicolae Testemițanu a rămas în memoria
posterității ca un mare teoretician și practician, chirurg și organizator al ocrotirii
sănătății, mare patriot și martir cu nume
de legendă.
În următoarele decenii, proiectele
inițiate de Nicolae Testemițanu au fost
continuate de ceilalți rectori și echipele
lor. După numirea Domniei Sale în funcția
de ministru al sănătății, rector devine

Vasile Anestiadi (1963-1986) fiind succedat de Leonid Cobâleanschi (1986-1994).
În această perioadă, a fost finalizată
construcția celor două clădiri anexate lateral la blocul central al Institutului, au fost
ridicate noi cămine studențești, baze sportive și de odihnă; a crescut numărul de
medici tineri cu titlul de doctor în științe
medicale. Se înființează Facultatea de
Medicină Preventivă (1963) și Facultatea
de Farmacie (1964); se fondează laboratoare de cercetări științifice. În 1965 –
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
obține prima categorie de calificare,
plasându-se printre primele 4 cele mai
prestigioase instituții din URSS. În 1990
Institutului i se conferă numele lui Nicolae
Testemițanu, iar un an mai târziu, la 28 iulie – Guvernul Republicii Moldova reorganizează ISMC în Universitatea de Medicină
„Nicolae Testemițanu”.
La începutul anilor ’90, învățământul
superior medical din Republica Moldova,
cunoaște o nouă etapă de dezvoltare,
odată cu alegerea noului rector - Ion
Ababii (1994-prezent). Anume atunci, în
Universitate începe un proces intens de
modernizare a tuturor direcțiilor de activitate, orientate spre standardele educaționale europene și internaționale, noul rector fiind un promotor al ideilor progresive
de reformare a sistemului de sănătate, inițiate de Nicolae Testemițanu.
Din start, accentul a fost pus pe ridicarea nivelului de instruire, cercetare și activitate clinică a mediciniștilor, prin modernizarea procesului de instruire în vederea
recunoașterii diplomelor peste hotarele
țării, în primul rând, în Uniunea Europeană.
S-a insistat pe asigurarea cu materiale
didactice, literatură de specialitate, utilaje, reactive etc., toate acestea pentru
racordarea procesului de învățământ la
standardele educaționale europene și la
cerințele OMS. Majoritatea aulelor universitare au fost renovate, dotate cu mobilier
modern, proiectoare multimedia, tehnică
de calcul, tehnică de sonorizare etc. A fost
diversificată oferta educațională și paleta
de discipline opționale, s-au elaborat noi
curriculum-uri. A fost întocmită și aprobată Strategia de dezvoltare a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova în
perioada 2011-2020, ca parte componentă a Programului de dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic în țara
noastră.
Actualmente, la Universitate, în cadrul a 5 facultăți – Medicină nr. 1, cu specialitatea Sănătate publică, Medicină nr.
2, Stomatologie, Farmacie, Rezidențiat și
Secundariat Clinic, precum și – își fac studiile 8200 de studenți și rezidenți, iar circa
5000 de medici și farmaciști, anual, își perfectionează cunoștințele la Facultatea de
Educație Continuă în Medicină și Farmacie.
De mai bine de un deceniu, în Universitate
își fac studiile și cetățeni din peste 30 de
țări - Israel, Turcia, Rusia, Germania, India,
SUA, România, Bulgaria, Iordania etc. În
mod special, pentru această categorie
de studenți, în anul 2010, a fost fondată
Facultatea de Medicină nr. 2, unde procesul de studii se desfășoară în limba engleză.
Universitatea noastră deține pione-

ratul și în instruirea prin rezidențiat, fiind
una dintre primele instituții din spațiul
ex-sovietic care a implementat acest tip
de studii, după modelul european. Oficial,
Facultatea de Rezidențiat și Secundariat
Clinic a fost fondată în noiembrie 2000,
deși rezidenții erau instruiți aici încă din
1991, la 3 specializări (chirurgie generală, obstetrică și ginecologie, traumatologie și ortopedie). Din anul 2014, în conformitate cu cerințele europene privind
recunoașterea calificărilor profesionale, la
facultate s-a inițiat instruirea postuniversitară prin rezidențiat la toate specialitățile.
Instruirea clinică universitară, postuniversitară prin rezidențiat și de educație
profesională continuă a medicilor și a
farmaciștilor se realizează în clinicile
universității, amplasate în cadrul a 58 de
instituții medico-sanitare publice de nivel
republican, municipal și raional, cu un număr total de cca 10 200 de paturi.
Un loc aparte în instruirea clinică a
viitorilor medici de familie revine Clinicii
Universitare de Asistenţă Medicală Primară,
fondată în 2003 în cadrul unui parteneriat
dintre USMF ”Nicolae Testemițanu” și guvernul american. Prin utilizarea metodelor
moderne de instruire, aceasta contribuie la
pregătirea practică a studenților, rezidenților
și medicilor în domeniul asistenței medicale primare, precum și la acordarea
asistenței medicale primare populației.
Din cadrul clinicii face parte și Centrul de
Medicină Tradițională Chineză, o altă reușită
a Universității, creat în baza unui Acord de
cooperare între guvernul moldovenesc și cel
chinez în anul 2002.
Centrul Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală (CUSIM) poate fi considerat drept cea mai mare realizare a
actualei echipe mangeriale a Universității
noastre. CUSIM are un rol deosebit de
important în formarea și perfecționarea
abilităților practice a studenților, rezidenților și specialiștilor medici și farmaciști.
Inaugurat în anul 2013, cu suportul Uniunii
Europene, centrul utilizează în instruire
metode avansate de simulare pe manechine de fidelitate înaltă și metoda pacientului standardizat. Odată cu inaugurarea
Centrului, USMF „Nicolae Testemițanu”
a devenit una dintre primele instituții de
învățământ superior medical din regiunea
Europei de Est, care implementează metoda simulării în instruire medicală drept
componentă indispensabilă și obligatorie a
curriculum-ului universitar.
În scurt timp de la fondarea CUSIM,
aici deja au fost inițiate și implementate proiecte importante. Printre acestea
se numără ”Rețeaua Est Europeană de
Excelență în Cercetare și Dezvoltare în
Domeniul Maladiilor Cronice – CHRONEXRD”, realizat în cadrul parteneriatul dintre
Universitatea noastră, UMF „Gr. T. Popa,
Iași și Universitatea de Medicină din Odesa.
Proiectul a presupus un program special de
instruire în CUSIM pentru 360 de medici
din din cele trei țări. Un alt exemplu este
proiectul REACH for Moldova (Cercetare,
Educație și Dezvoltare de Capacități în
Sistemul Sănătății din Moldova), dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Lübeck,
Germania. O componentă majoră a proiectului este cooperarea cu Centrul de
Simulare din Lübeck.

Școala de Management în Sănătate
Publică este cea care asigură, în prezent,
instruirea, cercetarea și prestarea de servicii în domeniul sănătății publice și în
managementul serviciilor de sănătate din
Republica Moldova. Fiind fondată în anul
2003, ca o reacție adecvată la noile necesități ale sistemului de sănătate, Școala a
pregătit, până în prezent, un număr mare
de specialiști, care activează în sistemul
național de sănătate, în sectorul privat și
în cel departamental.
Suport în instruire la USMF
”Nicolae Testemițanu” oferă și Centrul
Stomatologic Universitar, Clinica stomatologică, Centrul Farmaceutic Universitar
”Vasile Procopișin”, Centrul Științific al
Medicamentului și Centrul Științific de
Cultivare a Plantelor Medicinale.
În decursul celor 70 de ani de existență,
Universitatea a fost asigurată cu literatura
de specialitate necesară de către Biblioteca
Știinţifică Medicală (BȘM), care, asemeni
Universității, își are rădăcinile la Institutul
de Medicină din Kislovodsk. Astăzi, BȘM
reprezintă un centru de informare și documentare, care deține o colecție de peste
900 de mii de publicații: cărți, reviste, teze
de doctor, autoreferate, documente electronice etc., în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană. Biblioteca dispune
de trei centre de informare Infomedica,
dotate cu computere și echipament tehnic
adiacent (imprimante, scanere, copiatoare),
în cadrul cărora utilizatorii pot accesa resursele informaționale electronice de profil
medical și farmaceutic și beneficiază de o
varietate mare de servicii informaționale.
De asemenea, BȘM exercită funcția de bibliotecă depozitară a Organizației Mondiale
a Sănătății, având în structura sa un Centru
de Informare și Documentare OMS. Aici activează și Centrul de Informare Europeană,
ce are drept obiectiv promovarea valorilor europene. În plus, Biblioteca Științifică
Medicală deține o colecție de carte rară și
veche, care a aparținut medicului german
Richard Koch - 2628 volume de medicină,
biologie, fiziologie, istorie etc., dintre acestea 150 de exemplare sunt cărți rare care
datează din sec. XVI-XVIII.
De mai bine de două decenii, rectorul
Ion Ababii conduce Alma Mater, contribuind real la prosperarea acesteia, o dovadă
în acest sens fiind ordinul „Gloria muncii”
cu care a fost decorată în anul 2005. Sub
conducerea Domniei Sale, USMF „Nicolae
Testemițanu” de două ori a fost acreditată la nivel național (2001 și 2007), fiind
evaluată și la nivel internațional. În 2009
USMF ”Nicolae Testemițanu” a obținut
certificatul de management al calității ISO
9001:2008, fiind recertificată în 2013.
Universitatea este membru a mai
multor organizații internaționale de
profil, printre care Asociația Școlilor de
Medicină din Europa (AȘME), a Asociației
Universităților Internaționale și a Asociației
pentru Educație Medicală din Europa.
În anul 2014 Universitatea a fost evaluată de reprezentanții AȘME și a Federației
Mondiale pentru Educație Medicală, care
în concluzie au specificat că ”Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae
Testemiţanu este un exemplu de bune
practici pentru țările din regiune, atât din
fosta Uniune Sovietică, cât și din regiunea
Mării Negre”.
...Sunt câteva file din cronica
Universităţii de Stat de Medicină și
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova – instituţie cu tradiţii și
valori recunoscute, care știe să-și cinstească momentele sale de glorie și pe iluștrii săi
înaintași.
Jubileul de 70 de ani, aniversat de
USMF ”Nicolae Testemiţanu” în toamna
acestui an, este un eveniment însoţit de
bucuria împlinirii și este o sărbătoare a
întregii ţări. Aducem (o) Laudatio fiecărui
membru al comunităţii universitare pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea sistemului de învăţământ medical și farmaceutic
din Republica Moldova.

Universitatea astăzi
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ
lă în medicină și farmacie, fiind
elaborat „Regulamentul de organizare a studiilor la Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” în baza
sistemului național de credite
de studiu” (Regulamentul ECTS),
cu un impact major asupra procesului didactic. Astfel, a fost diOlga Cerneţchi
versificată oferta educațională
prorector pentru asigurarea și paleta de discipline opționale
calităţii şi integrării
(26 la număr), au fost elaborate noi curriculum-uri în coforîn învăţământ,
mitate cu cerințele europene
profesor universitar,
etc. O atenție deosebită se
dr. hab. şt. med.
acordă și condițiilor de studii,
care influențează în mod direct
performanțele studenților. În
Varietatea domeniilor de acest sens, majoritatea aulelor
activitate a Universităţii de
Stat de Medicină și Farmacie
“Nicolae
Testemiţanu”
din
Republica Moldova reprezintă un
punct forte al acestei instituţii,
iar cel mai important continuă să
rămână - instruirea specialiștilor
medici și farmaciști. Pe parcursul celor 70 de ani de activitate,
procesul didactic în cadrul USMF
“Nicolae Testemiţanu” a suferit
numeroase reforme, printre care
putem menţiona - reorganizarea curriculum-urilor, actualizarea conţinuturilor tematice ale
cursurilor și ale orelor practice,
accesul liber la orice sursă bibliografică, reevaluarea corpului
profesoral al Universităţii ș.a.
Un aport considerabil în
toate aceste reforme de orga- universitare au fost renovate,
nizare și îmbunătățire a proce- amenajate cu mobilier modern,
sului de studii la USMF “Nicolae dotate cu proiectoare multimeTestemițanu” l-au adus profeso- dia, tehnică de calcul, tehnică de
rii universitari Petru Galețchi și sonorizare etc.
Nicolae Eșanu, prorectori pentru
Un rol deosebit în sporirea

activitate didactică în perioada
1995-2004 și, respectiv, 20042011. Anume alături de ei, rectorul Ion Ababii a inițiat trecerea
procesul de studii de la un sistem
centralizat la unul democratic și
modern, racordând procesul de
învățământ la standardele educaționale europene și la cerințele
OMS, implementând concepția
de instruire universitară și postuniversitară continuă a cadrelor
de medici și farmaciști, perfecționând cadrul legislativ și alte acte
normative ce vizează încadrarea
Universității în spațiul educațional european unic.
Din anul 2011, domeniul didactic este gestionat de prorectorul pentru asigurarea calității
și integrării în învățământ, profesorul universitar Olga Cernețchi,
menținând preocuparea pentru
modernizarea procesului didactic, sporirea calității studiilor,
transparenței și obiectivității în
evaluarea cunoștințelor.
Pe parcursul anilor, în
Universitate a fost creat un sistem
eficient de orientare profesiona-

calității și eficientizarea învățământului medical și farmaceutic
le revin metodelor și tehnicilor
moderne de instruire. În ultimele

decenii, la toate catedrele universitare:
 Se utilizează noi tehnologii informaționale, care asigură
comunicarea eficientă și transparentă în tot procesul educațional;
 Se implementează învă-

țământul medical prin simulare
în cadrul Centrului Universitar de
Simulare în Instruirea Medicală
(CUSIM);
 Sunt puse în practică programe virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice și clinice;
 Pe toată perioada studiilor, la facultăți sunt fortificate
componentele educaționale ce
țin de comunicare, lucrul în echipă, adaptarea la tot ce e inovativ
în domeniul învățământului medical;
 Transparența studiilor este
asigurată prin sistemul european
de credite transferabile (ECTS),
acre deschide noi perspective
pentru instruirea pe parcursul în-

tregii activități profesionale.
În prezent, putem afirma
că procesul didactic de la USMF
”Nicolae Testemițanu” este unul
informatizat, datorită utilizării în
activitate a Modulului Didactic
al Sistemului Informațional de
Management Universitar - o premieră pentru universitățile din
țară și din regiune. Acest modul
oferă un nivel calitativ nou al sistemului academic prin: modernizarea procesului de studii, accesul personalizat la informații, asigurarea transparenței, sporirea
motivației, creșterea competiției
între studenți, formarea și atragerea studenților și angajaților în
comunitatea informațională universitară, crearea unei platforme
de comunicare, feedback-ul permanent din partea beneficiarilor.
O altă etapă importantă în
realizarea procesului educațional este evaluarea cunoștințelor. În acest sens, în anul 2014
a fost creat Departamentul de
Evaluare, responsabil de monitorizarea procesului de evalu-

are și de expertizarea testelor.
Acesta înaintează propuneri de
îmbunătățire a procesului de
evaluare, participă în organizarea
sesiunilor de promovare, oferă
ajutor consultativ catedrelor universitare etc.

Schimbările radicale care
s-au produs în ultimele decenii în
întreaga societate au adus mari
transformări și în medicină. S-a
evoluat prin introducerea și utilizarea tehnologiilor avansate,
care au impus instruirea unor
specialiști moderni, de un format nou, capabili să cunoască
și să implementeze tot ce este
actual în domeniu. În acest context, în Universitate, o atenție
deosebită se acordă procesului
de perfecționare continuă a cadrelor didactice, în special în domeniul psihopedagogiei, a limbilor moderne și a tehnologiilor
informaționale. De asemenea,

proiecte europene TEMPUS,
precum și proiecte de mobilitate academică, printre acestea
se numără Erasmus Mundus,
MEDEA, CEEPUS etc. A fost creată
platforma universitară MOODLE
pentru instruirea la distanță, care
întrunește actualmente cursuri
on-line la 12 disciplini universitare.
Proiectul TEMPUS ”EUniAM
– Consolidarea Autonomiei
Universitare în Moldova”, a încurajat instituția noastră în reforma
managementului universitar și
modernizarea serviciilor universitare de bază, iar prin TEMPUS

cadrele didactice sunt instruite
atât în țară, cât și peste hotare
prin diferite proiecte de mobilitate academică. O politică aparte în
Universitatea noastră s-a axat pe
consolidarea corpului didactic,

”QUAEM – Dezvoltarea Asigurării
Calității în Învățământul Superior
din Moldova” au fost introduse și
îmbunătățite procesele de asigurare a calității studiilor. În cadrul
acestora a fost dezvoltată capaci-

inclusiv prin atragerea cadrelor
tinere. În acest sens a fost instituit masteratul ca etapă de formare, care permite aprofundarea și
extinderea competențelor profesionale. În același timp, pentru
asigurarea continuității în activitate și transmiterea valoroaselor
tradiții universitare a fost instituit postul de profesor-consultant,
pentru decanii de vârstă.
Pe parcursul ultimilor ani,
Departamentul Didactic împreună cu decanatele și catedrele a participat în mai multe

tatea instituțională de asigurare
internă a calității, pregătirea cadrului didactic al universității în
domeniul evaluării și acreditării
programelor de studii.
Realizările din domeniul didactic sunt nu doar numeroase,
ci și extrem de importante pentru că, în mod direct, contribuie la ridicarea prestigiului Alma
Mater. Iar meritul aparține nu
doar administrației și șefilor
de catedre, ci și fiecărui cadru didactic al USMF ”Nicolae
Testemițanu”!
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ACTIVITATEA ȘTIINţIFICĂ

Gheorghe Rojnoveanu,
prorector pentru activitate
ştiinţifică,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.
Activitatea universitară este
o una foarte complexă și include
neapărat și cercetarea știinţifică
- activitate ce conferă prestigiu
unei universităţi și renume naţional și internaţional. Modul în
care o universitate își desfășoară
activitatea știinţifică este un criteriu important de apreciere a
calităţii instituţiei per ansamblu.
Putem afirma cu certitudine că Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” este o instituţie
de cercetare avansată, iar în cei
70 de ani de activitate, aceasta
a devenit o componentă indispensabilă a instruirii medicale și
farmaceutice.
Chiar de la începutul activității sale, paralel cu activitatea didactică, USMF “Nicolae
Testemițanu” și-a stabilit prioritar și direcțiile de cercetare

științifică. Prima sesiune științifică a corpului didactic și a
studenților a fost convocată la
începutul anului 1946, iar din
1950, rezultatele cercetărilor științifice, efectuate de personalul
catedrelor și de studenți, erau
prezentate obligatoriu la sesiunile anuale ale comunității academice. Conferințele științifice
anuale au devenit o tradiție, iar
materialele acestora erau publicate în revistele de profil. La
toate catedrele s-au intensificat
cercetările științifice ale viitorilor medici și foarte curând a fost
organizată Societatea Științifică
a Studenților (SȘS).
De-a
lungul
timpului,
Universitatea a promovat o politică intensă de integrare a învățământului cu cercetarea științifică și inovarea, creșterea numărului de cercetători și a calității
cercetărilor, precum și atragerea
tinerilor în acest domeniu.
În ultimele decenii, activitatea științifică la USMF „Nicolae
Testemițanu” ia amploare, iar
acest fapt, se datorează, în mare

măsură, contribuției, exigenței, cerințelor și sarcinilor noi
stabilite de echipa managerială
a Universității, implicit prorectorii pentru activitatea științifică, profesorii universitari Viorel
Prisacari
(1991–2013)
și
Gheorghe Rojnoveanu (din 2013
până în prezent).
În tot acest răstimp, cercetările științifice au abordat tematici privind problemele de sănătate regionale, explicând diferite
fenomene etiopatogenetice și
reacții adverse ale organismului
uman, aplicând în practica medicală metode noi de diagnostic,
tratament și profilaxie a diferitor

fiziologice ale proceselor patologice, determinarea factorilor
de risc, elaborarea metodelor
noi de diagnostic, tratament și
profilaxie a afecțiunilor stomatologice; elaborarea, studierea,
standardizarea și implementarea
medicamentelor autohtone din
materie primă locală etc.
În semn de recunoaștere
a eforturilor științifice, savanții
moldoveni din domeniul medicinei și farmaciei au obținut peste
300 de medalii de aur, circa 200
de medalii de argint, 120 de medalii de bronz și peste 380 de
diplome de mențiune, iar rezultatele cercetărilor sunt recunos-

boli și procese patologice. Astfel,
până în 2005, în cadrul USMF
„Nicolae Testemițanu” cercetările științifice au vizat aspecte pri-

cute internațional.
În ultimii 20 de ani, la
USMF „Nicolae Testemițanu” au
fost elaborate și publicate peste
330 de monografii, cca 350 de manuale, compendii și ghiduri practice, cca 1000 de lucrări metodice. Până în 2014, anual se edita
culegerea de lucrări Anale știinţifice al colaboratorilor și studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Din octombrie 2014 a fost lansată o nouă publicație științifică
internațională Revista de Știinţe
ale Sănătăţii din Moldova
(Moldovan Journal of Health
Sciences), editată în limbile română și engleză.
Mai mulți savanți ai
Universității au fost înalt
apreciați de conducerea țării

vind ocrotirea sănătății mamei
și copilului, patologiile gastrointestinale, cardio-cerebro-vasculare, infecțioase, producerea
preparatelor medicamentoase,
inclusiv antimicrobiene, traumatismele și consecințele acestora, stomatologia etc. În anii
următori (2005–2015) direcțiile
de cercetare în subdiviziunile
Universității s-au axat, preponderent, pe mecanismele morfo-

pentru activitatea științifică, fiind decorați cu Premiul de Stat
al RM în domeniul științei și tehnicii.
Activitatea
științifică
a
Universității a fost acreditată de către Consiliul Național
de Acreditare și Atestare a
Republicii Moldova, în anii 2005
și 2010, ca fiind o organizație cu
recunoaștere internațională (categoria A). Tot în acea perioadă,

pentru activitatea inovațională
productivă, Universitatea a fost
premiată cu Trofeul Organizației
Mondiale
de
Protecție
Industrială.
În procesul de cercetare sunt
pe larg antrenați și studenții,
lucrările lor fiind promovate
în mod prioritar în cadrul evenimentelor științifice medicale desfășurate la Universitatea
noastră. Începând cu anul
2005, studenții USMF „Nicolae
Testemițanu”
desfășoară
Congresul studenților și tinerilor
medici ”MedEspera” - eveniment
bienal, de rang internațional,
care trezește interesul tot mai
multor participanți străini.
În prezent, activitatea de cer-

sității în domeniul științific ține
de creșterea relevanței, asigurarea calității și eficacității în procesul de cercetare și inovare;
transferul cognitiv și tehnologic în procesul educațional și în
aplicațiile practice; dezvoltarea
resurselor umane prin și pentru
cercetare; racordarea cercetării
la sistemul european de valori.
Toate acestea, în ultimă instanță,
au ca scop recunoașterea performanțelor în cercetare și încadrarea lor firească în Aria Europeană
a Cercetării.
Potrivit prorectorului pentru
activitate științifică, Gheorghe
Rojnoveanu, ”principalele tendințe ale Universității în domeniul științific sunt: creșterea

cetare științifică în Universitate
se
desfășoară
conform
Strategiei de Dezvoltare a USMF
”Nicolae Testemițanu” 20112020, prioritar fiind eficientizarea managementului cercetării
științifice, sporirea calității și
competitivității în cercetare, valorificarea, promovarea și diseminarea rezultatelor științifice,
motivarea, susținerea și dezvoltarea potențialului uman în cercetarea științifică.
Tendința principală a Univer-

relevanței, asigurarea calității
și eficacității în procesul de
cercetare și inovare; transferul
cognitiv și tehnologic în procesul educațional și în aplicațiile
practice; dezvoltarea resurselor
umane prin și pentru cercetare;
racordarea cercetării la sistemul
european de valori”. Toate acestea, în ultimă instanță, au drept
scop recunoașterea performanțelor în cercetare și încadrarea
acestora în Aria Europeană a
Cercetării.
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COOPERAREA INTERNAţIONALĂ
mod succesiv prorectorii pentru
relații internaționale Valeriu Chicu
și Mihail Gavriliuc. De asemenea,
un rol aparte în managementul
activităților de cooperare internațională, în organizarea și implementarea prevederilor acordurilor cu diverse instituții, în identificarea noilor parteneri - revine
Departamentului Relații Externe
și Integrare Europeană, condus de
Rodica Gramma.

Mihail Gavriliuc,
prorector pentru relaţii
internaţionale,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.
Cooperarea internaţională
a Universităţii de Stat de
Medicină și Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” reprezintă un
punct strategic de dezvoltare
instituţional-universitară.
Aceasta mai este și o formă eficientă de încadrare a Universităţii
noastre în spaţiul comun al învăţămantului superior din Europa,
dat fiind faptul că abordarea
europeană a instruirii universitare este un element definitoriu
al identităţii instituţiei, pe lângă
calitatea studiilor și a activităţii
de cercetare.
În perioada anilor 1995–
2015, pentru USMF „Nicolae
Testemițanu” a devenit o prioritate dezvoltarea și fortificarea
relațiilor de cooperare cu instituții de învățământ medical și
de cercetare de peste hotare,
atragerea și participarea la proiecte internaționale de finanțare a programelor de cercetare,
educaționale și de mobilitate
pentru studenți, rezidenți și cadre didactice etc. În acest sens,
către sfârșitul anului 2014, USMF
„Nicolae Testemițanu” avea deja
semnate peste 120 de acorduri
de colaborare internațională.
Responsabili de activitatea de
colaborare internațională, pe parcursul ultimelor decenii la USMF
”Nicolae Testemițanu”, au fost în

tarea și fortificarea relațiilor de
cooperare cu instituții de învățământ medical și de cercetare de
peste hotare; obținerea granturilor de finanțare a programelor
de cercetare, educaționale și
de mobilitate a studenților, rezidenților și cadrelor didactice
etc. De asemenea, colaborarea
internațională mai presupune
schimburi reciproce de profesori
și studenți; schimb de experien-

Până în prezent, majoritatea formelor de cooperare au

ță privind perfecționarea curriculum-urilor și a programelor

fost orientate spre instruirea
universitară a cetățenilor străini
la Universitatea noastră; dezvol-

analitice; elaborarea și editarea
compendiilor, manualelor, ghidurilor practice etc.; organizarea

stagiilor pentru studenți și cadre
didactice; realizarea cercetărilor
științifice în cotutelă ș.a.
În ultimul deceniu, s-au intensificat relațiile de colaborare

Centrul Universitar de Simulare
în Instruirea Medicală; Facultatea
de Medicină nr. 2; Școala de
Management
în
Sănătate
Publică; Clinica Universitară de

cu organizații și companii din
India, Turcia și Israel. De asmenea, au fost încheiate, revăzute
și reconfirmate peste 30 de acorduri de cooperare cu facultățile și universitățile de medicină
din România, Federația Rusă,
Ucraina, Belarus, Ţările Baltice,
Germania, Franța, Italia, Belgia,
Grecia, Slovacia, Elveția, Polonia,
Olanda și Carolina de Nord din
SUA.
Un alt aspect care necesită
a fi menționat aici este și participarea la proiecte internaționale,
al căror număr, începând cu anul
2006, a crescut considerabil.
Grație acestora (TEMPUS, TAIEX),
USMF „Nicolae Testemițanu” și-a
modernizat procesul de instruire, managementul universitar și
s-a dezvoltat instituțional.
Subdiviziunile universității,
inclusiv facultățile și catedrele,
pe lângă faptul că participă în
cadrul programelor și proiectelor stabilite la nivel de instituție,
acestea încearcă să stabilească
și individual relații de coperare. Printre acestea se numără

Asistență Medicală Primară cu
Centrul de Medicină Tradițională
Chineză; Clinica Universitară
Stomatologică - fiecare contribuind activ la internaționalizarea
învățământului superior medical
și sporirea imaginii internaționale a Universității.
Activitatea de colaborare
internațională a îmbunătățit
nu doar instruirea, cercetarea,
infrastructura și baza tehnicomaterială a Universității noastre, ci a creat și o imagine și
recunoaștere în afara granițelor ca instituție de mare prestigiu în
domeniul educației medicale și
farmaceutice. ”Activitatea de colaborare internațională înseamnă nu doar beneficii importante
în modernizarea instruirii, cercetării și a altor aspecte ale vieții
universitare, ci și elevația imaginii universității ca instituție de
învățământ superior de prestigiu
și recunoașterea ei atât la nivel
național, cât și internațional”,
a menționat prorectorul pentru relații internaționale Mihail
Gavriliuc.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova este membră cu drepturi depline a mai multor organizaţii:

Agenţia universitară
a Francofoniei (AUF),
din 1997
AUF reprezintă o asociație de universități,
ce are drept misiune
de a contribui la solidarizarea instituțiilor
universitare
francofone și la dezvoltarea
unui spațiu științific în
franceză în respectul
diversității de culturi
și de limbi vorbite,
prin: dezvoltarea instituțiilor sale membre;
consolidarea prezenței
comunității științifice
francofone pe arena

internațională; formarea profesorilor, cercetătorilor, experților și
profesioniștilor – actori
ai dezvoltării.

Conferinţa rectorilor
universităţilor membre
ale AUF în Europa
centrală și orientală
(CONFRECO)
Instanță a AUF în regiune, care are drept scop
promovarea învățământului și cercetării francofone în regiunea Europei
centrale și orientale, în
special prin crearea relațiilor de parteneriat.

Asociaţia Școlilor
Medicale din Europa
(AMSE), din 2011
Reţele instituţionale
ale AUF: Conferinţa
Internaţională a Decanilor Facultăţilor de
Medicină de Expresie
Franceză (CIDMEF)
Rețea instituțională a
AUF ce promovează
cooperarea
medicală
universitară.
Facultatea de Medicină nr. 1 a
Universității noastre a
fost evaluată de către
Comisia Externă a Consiliului de Evaluare al
CIDMEF în decembrie
2005.

Din anul 2011, această asociație crează un
forum pentru facultățile medicale europene
pentru a-și împărtăși
experiența în domeniul
educației, cercetării și
managementului. AMSE
stimulează cooperarea
între școlile medicale în
Europa, inițiază și susține relații cu alte organizații profesionale, guvernamentale și neguvernamentale în domeniul educației, cercetării
și îngrijirii sănătății.

Asociaţia Internaţională a Universităţilor
(AIU), din 2012
AIU este o asociație
mondială solidară, care
reprezintă
instituțiile
de învățământ superior,
servind diverse interese
ale comunității universitare, încurajând cooperarea între membrii săi,
difuzând informație de
calitate și date despre
învățământul superior,
sensibilizând spre tendințe și dezvoltare.

Asociaţia pentru
Educaţie Medicală
din Europa (AMEE),
din 2013
AMEE este asociația
regională europeană a
Federației Mondiale de
Educație Medicală și a
fost fondată pentru a
favoriza comunicarea
între profesorii din instituțiile de învățământ
cu profil medical și a
susține
promovarea
asociațiilor naționale
pentru educație medicală din întreaga Europă. Membrii ei includ
profesori, cercetători,
administratori, elaboratori de curriculum,
evaluatori, studenți la
medicină și profesioniști din domeniul sănătății.
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INFORMATIZAREA

Oleg Lozan,
prorector pentru
implementarea
tehnologiilor
informaţionale
şi dezvoltare strategică,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.
Utilizarea tehnicii de calcul
și a celor mai noi tehnologii în
activitatea didactică, de cercetare știinţifică, dar și în serviciile
auxiliare oferite de o instituţie
de învăţământ superior, reprezintă în ultimii ani un imperativ
al timpului. Conștientizând că
prin utilizarea acestor instrumente poate fi îmbunătăţită
activitatea instituţiei, conducerea Universităţii de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemiţanu” a decis ca informatizarea să devină o direcţie
strategică.
Astfel, ca un prim pas în acest
sens, a fost elaborată Strategia
de informatizare a Universității
pentru anii 2012-2015, care prin
misiunea sa urmărește ameliorarea accesului, creșterea calității, eficienței și transparenței
proceselui didactic, a celui științific, administrativ, de comunicare prin utilizarea eficientă
a tehnologiilor informaționale.
Responsabil de aplicarea acestei Strategii a devenit, din 2013,
prorectorul pentru implementarea tehnologiilor informaționale
și dezvoltare strategică - profesorul universitar Oleg Lozan.
În conformitate cu această
strategie, a fost lansat Sistemul
Informațional de Management
Universitar (SIMU), care vine să
ofere un nivel calitativ nou pentru întreaga activitate universitară, în special, prin modernizarea și asigurarea transparenței
și obiectivității în procesul
educațional. Astfel, pe parcursul
a trei ani au fost lansate un șir de
module din cadrul SIMU, prin-

tre care: Modulul Comunicare și
fluxuri de documente, Modulul
Didactic, Modulul Admitere,
Modulul
Resurse
umane,
Modulul Social ș.a.
Prin intermediul Modulului
Comunicare și fluxuri de documente au fost înaintate, pe
parcursul unui an, demersuri

de achiziție în format electronic
- simplificându-se, în acest fel,
traseul și procedura de evidență
a acestora. Tot în cadrul acestui
modul au fost create grupuri
specializate (membrii Senatului
universitar, a Consiliului științific
și a celui administrativ ș.a.), care
permit informarea operativă a
membrilor comunității universitare cu privire la ședințele care
urmează să se desfășoare, deciziile luate și alte informații importante.
Începând cu data de 3 noiembrie 2014, reușita academică
a studenților din anii I-III de la
toate facultățile sunt introduse
în Sistem prin Modulul Didactic.
Astfel, studenții, dar și părinții
lor, au acces în orice timp și la
orice oră la notele obținute și
absențele cumulate, de pe orice
dispozitiv conectat la Internet
(computer, laptop, tabletă, telefon mobil ș.a.). Modulul calculează automat și media, fiind
excluse erorile.
Modulul a fost testat, inițial,
la Facultatea de Farmacie, iar
rezultatele obținute, inclusiv în
urma chestionării studenților,
au demonstrat sporirea gradului de satisfacție și încredere a
acestora. Acest fapt se datorează creșterii transparenței procesului educațional, de la organizare și până la evaluare. Pe plan

național, suntem prima și unica
instituție de învățământ superior
care avem un asemenea serviciu
informațional.
Cazarea în cămine este un
alt proces care a fost informatizat, prin intermediul Modulului
Social. Astfel, începând cu anul
2014, studenții aplică o cere-

re în format electronic pe site-ul Asociației Studenților și
Rezidenților în Medicină și primesc o confirmare în acest sens.
Conform unor criterii, cum ar fi
reușita academică, participarea
în activități extracurriculare,
situația familială, se realizează un rating al studenților pe

facultăți și ani de studii, care
determină cazarea lor în cămine. Imediat după sesiunea de
vară, studenții vor ști, deja, dacă
au un loc în cămin și cu cine vor
împărți camera în anul următor.
Modulul evită birocrația și influența factorului uman în procesul
de repartizare a locurilor de cazare în camine și oferă studenților posibilitatea de autoguvernare. În viitorul apropiat, Modulul
Social va fi extins și pentru alte
domenii, cum ar fi alimentația și
activitățile sportive.
Modulul Resurse umane permite evidența corectă și
transparentă a personalului universitar. Din luna mai a anului

curent, Modulul permite înaintarea electronică a fișelor de pontaj, fapt ce asigură operativitatea
introducerii datelor în sistem.
În anul 2014, a fost elaborat și aprobat de către Senatul
Universitar documentul de
bază ce reglementează aplicarea Sistemului Informațional
de Management Universitar –
Regulamentul de utilizare a serviciilor electronice universitare.
Pentru asigurarea capacităților
de utilizare în domeniul TIC, dar
și a SIMU, în perioada 2013–
2015, angajații Universității au
beneficiat permanent de instruiri privind utilizarea e-mailului, a
modulelor SIMU și privind administrarea paginilor subdiviziunilor de pe portalul universitar.
Acum doi ani, a fost elaborat și implementat un portal
web universitar inovator. Astfel,
fiecare subdiviziune dispune
de un site propriu și poate administra conținutul relevant
activității sale, Universitatea
devenind prima din Republica
Moldova care utilizează acest
concept. În ceea ce privește vizibilitatea on-line, USMF „Nicolae
Testemițanu”, potrivit Ranking
Web of Universities, a reușit,
într-un an (2014), să depășească
1217 instituții într-un top global

al universităților prezente pe
Internet.
În anul trecut, a fost lansat un program de învăţământ
la distanţă în domeniul cercetării științifice, în cadrul căruia sunt instruiți 75 de doctoranzi ai Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu”. Astfel, tinerii cercetători pot, în același timp, să

”Nicolae Testemițanu” este îmbunătățirea continuă a calității
lucrărilor științifice și didactice,
fapt pentru care a fost achiziționat un soft de analiză antiplagiat, cate verifică originalitatea
lucrărilor înainte de editarea lor.
Pentru a asigura securitatea
datelor s-a stabilit o colaborare
permanentă cu centrul E-GOV.
În acest sens, Universitatea se

studieze și să fie prezenți la locul de muncă. Proiectul, privind
instruirea la distanță, este o noutate în sistemul de învățământ
postuniversitar din Republica
Moldova și este lansat de Școala
de Management în Sănătate
Publică (ȘMSP) a USMF “Nicolae
Testemițanu”.
Un alt domeniu prioritar
privind informatizarea USMF

ghidează de Legea nr. 17-XVI din
15.02.2007 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”,
Hotărârea Guvernului nr. 1123
din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea
securității datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora
în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.

Universitatea astăzi
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ

Emil Ceban,
prorector pentru educaţie
şi probleme sociale,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.

Pe lângă studii, Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” acordă o
atenţie sporită și activităţilor extracurriculare, care sunt o bună
formă de socializare și de dezvoltare personală pentru studenţi și
cadre didactice.
Activitatea extracurriculară
este o parte importantă a vieții
universitare, iar responsabil pentru coordonarea întregului proces
socio-cultural, precum și pentru
monitorizarea activității organizațiilor obștești, create pe lângă Universitate, a Complexului
Sportiv Universitar, a Complexului

Alimentar etc. a fost atribuită prorectorului pentru educație și probleme sociale, funcție deținută în
prezent de Emil Ceban. Potrivit
prorectorului ”Principalele activități extracurriculare, care contribuie substanțial la dezvoltarea
și optimizarea activității didactice
sunt concursurile, competițiile
sportive, acțiunile de voluntariat

la care participă atât studenții,
rezidenții, cât și cadrele didactice.
Interesul de a participa la aceste
activități este unul semnificativ,
iar în rezultat mediciniștii se aleg
cu locuri premiante, nenumărate
aprecieri și satisfacții”, a declarat
Emil Ceban.
Dezvoltarea infrastructurii
universitare reprezintă una dintre prioritățile direcției de activitate a prorectorului pentru
educație și probleme sociale.
Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 847 din 21.IX.2010 cu privire la dezvoltarea infrastructurii
USMF „Nicolae Testemițanu”, în
cadrul parteneriatului public-privat, au fost construite mai multe
obiecte, printre care: Complexul
Sportiv Universitar; Căminul
studențesc nr. 9; Biblioteca
Științifică Medicală din incinta Spitalului Clinic Republican;
Complexul Rezidențial “Nicolae
Testemițanu” format din 32 de
blocuri locative, complexul social
care include Centrul de autoguvernare a organizației studențești, Muzeul Medicinei și, nu în
ultimul rând, Aleea medicilor și
savanţilor iluștri, care va constitui
un patrimoniu al tradițiilor medi-

cinei basarabene.
Comitetul sindical al
angajaţilor USMF „Nicolae
Testemiţanu” este una dintre
organizațiile obștești a cărei activitate, de asemenea, ține de
domeniul social. Este o afiliată a Sindicatului Independent
„Sănătatea” și promovează interesele, drepturile și obligațiile an-

gajaților Universității noastre. În
ultimele două decenii Comitetul
a fost condus de Veaceslav
Goncear (1995–1999), ulterior de
Alexei Sofroni (1999–2004) și Emil
Ceban (2005–2010). Din 12 ianuarie 2010, în fruntea Comitetului
sindical al angajaților a fost ales
Sergiu Berliba.
Pe lângă angajați, și studenții
împreună cu rezidenții au resimțit nevoia de a-și crea o structură
de autoguvernare, care să le apere și să le promoveze interesele.
Astfel, la 9 noiembrie 1999 au
loc primele încercări de constituire a Asociaţiei Studenţilor și
Rezidenţilor în Medicină (ASRM).
Ulterior, după mai multe eforturi
depuse și prin participare în viața universitară, această organizație a devenit parte componentă
a Universității. Inițial, Asociația
a fost condusă de Emil Ceban,
ulterior de Sergiu Berliba, iar în
decembrie 2009 la ASRM au aderat alte organizații studențești,
consolidându-se în Asociația
Studenților și Rezidenților în
Medicină, condusă de actualul
președinte, Marcel Abraș.
La acest moment, ASRM
numără circa 140 de membri
activi și nouă departamente
structurate pe direcții: Studii,
Științe, Proiecte, Relații Externe,
Tehnologii Informaționale și
MassMedia, Cultură, Social, Trai,
Sport.
Asociația este reprezentată în
Senatul Universității în proporție
de 15%, precum și în alte structuri

de decizie ale instituției. USMF
“Nicolae Testemițanu” este, practic, unica universitate cu o astfel
de structură de autoguvernare

picătură de viaţă!”; ”Oprim
Tuberculoza în timpul generaţiei
noastre”; ”Sănătatea și drepturile sexual reproductive” ș.a. Prin

studențească, care se afirmă atât
de bine și de impunător. Prin activitatea și insistența membrilor săi, Asociația Studenților și
Rezidenților contribuie la perfecționarea învățământului medical,
implementarea reformelor în

organizarea unor flashmob-uri
de solidaritate sau activități de
informare, aceștia promovează
modul sănătos de viață în rândul
populației - în special al tinerilor.
Distracția este și ea parte
din viața studenților de la USMF

sănătate și la promovarea unui
mod de viața sănătos în rândul
populației.
Activitățile sportive sunt
deosebit de importante în viața
mediciniștilor. Pentru acest fapt,
au fost create două complexuri
sportive universitare, dotate
modern, unde se desfășoară
lecțiile de educație fizică, dar și
secțiile sportive (baschet, volei,
fotbal, badminton, shaping, sala
de forță, lupte). În ultimii ani,
mediciniștii au participat la numeroase competiții sportive în
cadrul cărora demonstrează înalte abilități sportive, obținând premii și trofee.
Membrii ASRM iau parte și la
variate acțiuni sociale: ”Donează
sânge - fii erou! Dăruiește o

”Nicolae Testemițanu”, care
este prezentă, în special la Balul
Bobocilor, Tezaurul Studenţesc,
Campionatul
Intrauniversitar
TVC, Ce?Unde?Când?, precum și
la festivitățile de Revelion, Ziua
Îndrăgostiților și Dragobetele,
care au devenit foarte populare și
îndrăgite de studenți.
Un alt eveniment important în viața studenților de la
USMF ”Nicolae Testemițanu”
este Gala Studenţilor Laureaţi,
care are drept scop motivarea
studenților prin premierea celor mai sârguincioși și mai activi.
Nominalizările și clasamentele
studenților laureați se fac în baza
categoriilor: abilități organizatorice, studii, știință, cultură, studenți
Internaționali, sport ș.a.
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Panoul de Onoare

Una dintre cele mai vechi aspiraţii ale comunităţii universitare a fost de a cinsti memoria înaintașilor și a personalităţilor marcante din domeniul medicinei și farmaciei,
care s-au dedicat cu pasiune cercetării, învăţământului și practicii medicale. În acest sens,
în contextul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii noastre, va fi inaugurată
Aleea savanţilor și medicilor iluștri - unde se vor regăsi busturile a 34 de personalităţi
(pe care le prezentăm în continuare), nume notorii din medicină și farmacie, care și-au
adus contribuţia la dezvoltarea și prosperarea Alma Mater și a sistemului de sănătate
per ansamblu.

Nicolae Anestiadi (1916-1968)
- ilustru savant, fondator al școlii
naționale de cardiochirurgie

Vitalie Beţișor (1937-2005)
- promotor al ortopediei contemporane,
academician al AȘM

Aleea medicilor

Vasile Anestiadi (1928-2014)
- rector, academician al AȘM,
model de principialitate,
exigență și responsabilitate

Andrei Banaru (1937-1987)
- pedagog talentat și excelent
morfopatolog cu o ținută academică
impecabilă

Pavel Bâtcă (1927-2014)
- profesor, Lucrător Emerit
al Școlii Superioare,
mânuitor iscusit al bisturiului

Mihail Borzov (1899-1983)
- profesor, primul decan al ISMC, fondator
al școlii de dermatovenerologie

Toma Ciorbă (1864-1936)
– ilustru medic umanist din Basarabia,
remarcabil infecționist

Leonid Cobâleanschi (1939-1994)
- rector, proeminent savant cu
moralitate şi modestie ireproşabilă

Aron Cocerghinschi (1898-1971) –
savant, clinician și fondator al școlii de
obstetrică şi ginecologie din Moldova

Gurie Coşciug (1924-2013)
– patriarh al oncologiei naționale, savant
înzestrat cu o modestie excepțională

Nicolai Kuzneţov (1897-1988)
– profesor, patriarh al histologiei practice
și al chirurgiei regenerative

Chiril Draganiuc (1931-2004)
– ministru al sănătății, personalitate
marcantă a medicinei autohtone

Nicolae Eșanu (1941-2009)
– distins profesor, model de patriotism
universitar în numele prezentului
și al viitorului, ilustru specialist
în histologie

Petru Galeţchi (1938-2004)
– distins profesor, metodist de excepție
al Școlii Superioare, microbiolog iscusit,
patriot al pământului
şi neamului

Moisei Ghehtman (1901-1973)
– viceministru al sănătății,
eminent savant şi organizator
al ocrotirii sănătății

Natalia Gheorghiu (1914 - 2001)
– academician, ilustru pediatru,
medic legendă

Panoul de Onoare
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şi savanţilor iluştri
Aleea savanţilor și medicilor iluștri reprezintă un tezaur cultural, o carte de vizită a Universităţii noastre și a municipiului
Chișinău.

Arsenie Guţan (1927-2010)
– personalitate notorie pe arealul
stomatologiei naționale

Valentina Halitov (1926-2012)
- erudit medic infecționist, profesor cu
tact pedagogic și spirit moral înnăscut

Diomid Gherman (1928-2014) –
Eugen Gladun (1936-2014)
neurolog renumit, academician al AȘM, – ministru al sănătății, membru corespondent
ilustră personalitate a contemporaneității
al AȘM, Om cu o vastă cultură umanistă

Timofei Moșneaga (1932-2014)
– ministru al sănătății, iscusit manager
și Medic al Poporului

Boris Perlin (1912-1995)
– profesor în domeniul anatomiei, personalitate
notorie a învățământului superior medical

Ştefan Plugaru (1938-2010)
– model de dăruire cauzei medicale și al
omenescului cultivat în ”cei șapte ani de
acasă”, microbiolog de excepție

Eugen Popușoi (1936-2001)
– profesor universitar, personalitate
de rezonanță cu o amplă cultură
enciclopedică

Ion Prisacari (1935-1996)
– profesor universitar, Om de stat
cu nume de rezonanță în medicina
autohtonă

Vasile Procopişin (1934-2008)
– ilustru savant și patriarh al
farmaceuticii moldave

Ipatie Sorocean (1900-1964)
– primul director al Institutului de Stat
de Medicină din Chișinău, cel mai grijuliu
și iubitor părinte al studenților

Nicolai Starostenko (1897-1972)
– rector, ilustru savant, fondator al școlii
de medicină internă din Moldova

Valerian Stîrikovici (1890-1962)
– profesor, fondator al școlii pediatrice
din republică

Boris Şarapov (1897-1969)
– ilustru savant, fondator al școlii
naționale de neurochirurgie

Nicolae Testemiţanu (1927-1986)
– rector și ministru al sănătății,
academician, profesor şi Om de stat

Constantin Ţîbîrnă (1929-2010)
– patriarh al chirurgiei naționale,
academician al AȘM,

Andrei Zorchin (1919-2005)
- profesor, fondator al școlii
de fiziopatologie din republică

Anatolie Zubkov (1900-1967)
– eminent savant în fiziologie,
personalitate originală prin făptură și fapte
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Bun venit studenţilor în anul i
În acest an, peste 650 de
tineri înmatriculaţi în anul I de
studii, au depus jurământul studentului la medicină și farmacie
prin care fiecare dintre ei și-a
luat angajamentul de a munci
cu pasiune pe tot parcursul ani-

lor de studii pentru a însuși la
perfecţie bazele teoriei și practicii medicale și de a deveni un
discipol demn al dascălilor săi.
În deschiderea evenimentului, prorectorul pentru asigurarea calității și integrării în

învățământ, Olga Cernețchi i-a
îndemnat să pornească sigur pe
această cale a cunoașterii și le-a
urat realizări frumoase în devenirea lor ca specialiști de valoare. Cu mesaje de felicitare pentru tineri a venit și viceministrul
sănătății Aliona Serbulenco
și Eva Gudumac, șef catedră
Chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică.
Potrivit tradiției, profesorii și studenții din anii mai
mari au înmânat bobocilor
câteva elemente simbolice pentru domeniul ales.
”Halatul pe care îl vedeți
aici e dovada că aveți o mare
răspundere față de sănătatea
oamenilor, precum și bisturiul
care necesită în mâna chirurgului responsabilitate deosebită, iar proverbul De șapte
ori măsoară și o dată taie este

noi masteri
în managementul
sănătăţii publice
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” are
o nouă promoţie de masteri în managementul sănătăţii publice, care numără 23
de absolvenţi. Timp de doi ani aceștia au
urmat programul Școlii de Management
în Sănătate Publică (ȘMSP), iar în data de
25 septembrie curent, și-au luat diplomele, după ce au susţinut cu brio tezele de
master.

Ceremonia de decernare a diplomelor de master a fost deschisă de directorul
Școlii de Management în Sănătate Publică,
profesorul universitar Oleg Lozan, care a
făcut o retrospectivă de la lansarea programului de masterat. ”Pe parcursul unui
deceniu am reușit să deschidem noi orizonturi de colaborare, am câștigat încrederea și susținerea unor parteneri locali, dar
și internaționali – de importanță majoră
în sfera sănătății publice, am consolidat o
echipă dedicată, deschisă spre modernizare, inovare și progres continuu. Totuși, cea
mai mare avere a Școlii nu sunt documentele, strategiile, cercetările – ci discipolii, pe
care am reușit să-i instruim astfel, încât să
facă față provocărilor din sistemul național
de sănătate”, a conchis directorul.
Cu un cuvânt de felicitare pentru
absolvenți și pentru cadrul profesoral-didactic al Școlii a venit viceministrul sănătății

Aliona Serbulenco, care face parte din
prima promoție de masteri ai ȘMSP. Olga
Cernețchi, prorector pentru asigurarea
calității și integrării în învățământ al USMF
”Nicolae Testemițanu” a venit, de asemenea, cu aprecieri pentru specialiștii pe care
îi formează Școala și pentru eforturile depuse de profesori în acest sens.
În numele absolvenților, Sofia
Alexandru, vicedirector la Institutul de

Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, a
mulțumit administrației și profesorilor
Școlii, care i-au ghidat pe parcursul celor doi ani de studii. ”Am avut parte de
lecții foarte interesante, de întâlniri cu
personalități deosebite atât din țară, cât
și de peste hotare, am avut evaluări și
teste originale, activități practice și multe discuții în domeniul sănătății publice.
Am reușit să acumulăm cunoștințe noi, să
formăm competențe manageriale și de comunicare, să pătrundem în tainele domeniului juridic și cel economico-financiar”, a
declarat proaspăta absolventă.
Programul de masterat al ȘMSP a fost
lansat acum 10 ani, iar până în prezent, aici
au fost formați peste 200 de masteri, care
activează în sistemul public de sănătate,
în sectorul privat și în cel departamental,
precum și în organisme internaționale și
organizații neguvernamentale.

mai mult decât valabil pentru
arta chirurgicală”, a menționat
Serghei Suman, prodecan al
Facultății de Medicină nr. 1.
La evenimentul organizat
la Palatul Național ”Nicolae
Sulac” au participat oficiali ai Ministerului Sănătății,

reprezentanți ai administrației
USMF ”Nicolae Testemițanu”,
decani, prodecani, șefi de subdiviziuni universitare, cadre
profesoral-didactice și părinți,
care au venit cu sfaturi și încurajări pentru proaspeții
mediciniști.

Universitatea de stat
de medicină şi farmacie
”nicolae testemiţanu”
a fost auditată cu succes!

În concluzia echipei de lucru am
fost apreciați că am reușit să menținem
sistemul la un nivel foarte bun. Un sistem documentat, care funcționează în
toate structurile, prin intermediul instrumentului de bază – Auditul intern.
Potrivit experților, cel mai mare salt pe

auditorii externi au venit cu câteva recomandări, care vor fi incluse ulterior într-un raport, printre
acestea: obiectivele în domeniul
calității trebuie să fie disponibile
și pentru nivelul imediat următor
de management, în cazul absenței
șefului de subdiviziune; stabilirea
unei diferențe dintre verificarea
metrologică și mentenanța echipamentului; datarea corespunzătoare
a formularelor; anexarea la rapoartele științifice a documentelor care

care l-am realizat în ultimul an este implementarea Sistemului Informațional
de Management Universitar, care asigură suport atât în procesul didactic,
cât și în cel administrativ. ”Un alt element, de o mai mică amploare, dar
care mi-a atras atenția și mi-a plăcut,
este Manualul de Identitate Vizuală
– un instrument foarte bun, mai ales
pentru o instituție de talia Universității
Dvs.”, a declarat Cristian Vlad Lupa,
conducătorul echipei de audit extern.
În cadrul ședinței de închidere,

să confirme rezultatele obținute
(certificate, brevete, publicații
ș.a.).
Potrivit prorectorului pentru
asigurarea calității și integrării în
învățământ Olga Cernețchi, în anul următor Universitatea preconizează să
treacă la un nou standard de calitate.
Auditul de supraveghere se efectuează anual și urmărește menținerea
Sistemului de Management al Calității
în conformitate cu cerințele ISO
9001:2008.

Timp de două zile, Compania
”Certind” din România a evaluat
Sistemul de Management al Calităţii
la Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

Actualitate

Un nou marş pentru inimă!

Peste 200 de studenţi, rezidenţi și
angajaţi ai Universităţii de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” au participat la Marșul pentru Inimă! În acest fel,
mediciniștii au marcat Ziua Mondială a
Inimii, sărbătorită anual în data de 29 septembrie.
Participanții au parcurs pe jos drumul de
la Blocul didactic central până în Parcul Valea
Morilor. Aici, tinerii s-au aliniat în forma unei
inimi și au bătut de 70 de ori din palme timp
de un minut, ilustrând astfel mesajul campaniei: ”70 bătăi/minut = o inimă sănătoasă”.
Totodată, aceștia au format din cartonașe o

inimă uriașă, care ulterior a luat forma cifrei
70, amintind, astfel, și de aniversarea din
acest an a Universității noastre.
Prin Marșul pentru Inimă mediciniștii
au îndemnat populația să facă cât mai multă
mișcare pentru a-și menține sănătatea inimii. Dată fiind incidența maladiilor cardiace,
aceștia au sugerat trecătorilor să-și monitorizeze bătăile inimii, care trebuie să fie în medie
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Parteneriat moldo-estonian
în domeniul infecţiilor
nosocomiale

de cca 70 pe minut. În plus, au fost distribuite
peste 200 de pliante informative despre sănătatea inimii.
”Evenimentul de astăzi este unul destul
de interesant pentru că dezvoltă spiritul civic.
Eu am grijă de inima mea, mă strădui să am
o alimentație corectă, nu consum produse
bogate în colesterol, fac activitate fizică”, a
menționat o participantă, studentă în anul I.
Potrivit Ministerului Sănătății, în
Republica Moldova bolile cardiovasculare se
plasează constant pe primul loc printre cauzele de deces ale populației apte de muncă,

constituind circa 57,5 % din mortalitatea totală.
Marșul pentru Inimă! este organizat
pentru al doilea an consecutiv de Asociația
Studenților și Rezidenților în Medicină și
Departamentul Comunicare și Relații Publice,
și se înscrie în șirul evenimentelor consacrate
aniversării a 70 de ani de la fondarea USMF
”Nicolae Testemițanu”.

Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemiţanu” și Institutul de
Medicină Urgentă (IMU) participă
la un proiect în domeniul managementului infecţiilor intraspitalicești
iniţiat de un grup de experţi de
la Spitalul Universitar din Tartu,
Estonia. Proiectul este finanţat de
Guvernul Estoniei și se va implementa la IMU, unde sunt amplasate mai
multe clinici universitare.
În acest sens, partenerii estonieni au realizat o vizită de documentare la USMF ”Nicolae Testemițanu”
și la Institut, în perioada …., unde
au stabilit activitățile care urmează
a fi desfășurate pe parcurs. În plus,

niu prin intermediul unor proiecte
internaționale”. Prorector ul a mai
menționat că chiar dacă avem și noi
specialiștii noștri în domeniu, o analiză în ceea ce privește infecțiile nosocomiale efectuată de către experți
străini este mult mai obiectivă pentru
rezolvarea problemei.
”Infecțiile intraspitalicești reprezintă o adevărată problemă a calității
serviciilor în spitale” a menționat
Matti Maimets, șef departament
Control al infecțiilor intraspitalicești,
Estonia. ”Cu cât vor fi mai mari realizările în știință, cu atât va crește
rezistența infecțiilor intraspitalicești
la diferite acțiuni întreprinse de medici” a mai declarat profesorul.

grupul de experți din Estonia și din
Republica Moldova a studiat mijloacele și căile de răspândire a acestor
infecții în blocul de operații, blocul de
reanimare, secțiile cu profil chirurgical, în terapie intensivă, îndeosebi în
secțiile unde pacienții au mai multă
nevoie de îngrijire, de cateterizare a
venelor centrale, a vezicii urinare ș.a.
În cadrul unei întrevederi cu
reprezentanții estonieni, prorectorul
pentru asigurarea calității și integrării în învățământ, Olga Cernețchi, a
menționat că ”Rectorul Ion Ababii
este primul care a tras alarma referitor la infecțiile intraspitalicești
la noi în țară și primul care a căutat
să inițieze niște schimbări în dome-

Directorul executiv al Spitalului
Universitar din Tartu, dr. Urmas
Siigur, a subliniat importanța realizării acestui parteneriat, precum și rolul
infecționiștilor în obținerea rezultatelor scontate. La finele vizitei, experții
au venit cu mai multe recomandări
referitor la situația la moment din
Institutul de Medicină Urgentă, pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și reducerea riscului
de infecție pentru pacienți. În continuare, urmează ca specialiști de la
USMF ”Nicolae Testemițanu” și de
la Institutul de Medicină Urgentă să
viziteze Spitalul Universitar din Tartu
pentru un schimb de experiență și
bune practici în acest domeniu.

servicii informaţionale moderne
pentru studii de Calitate
Un raport intermediar privind realizarea
activităților prevăzute pentru prima jumătate a proiectului Servicii Informaționale
Moderne pentru Studii
de Calitate (MISISQ) a
fost prezentat de Meile

Kretaviciene,
coordonatorul Proiectului, în cadrul ședinței echipei de
management.
Aceasta
s-a desfășurat, în perioada 26-28 august 2015,
la Biblioteca Științifică

Medicală (BȘM) a USMF
“Nicolae
Testemițanu”.
Liubovi Karnaeva, coordonator național de
proiect, director BȘM, a
vorbit despre problemele apărute pe parcursul
realizării proiectului în bi-

bliotecile din Republica
Moldova. De asemenea,
la ședință au fost prezentate și rapoartele de totalizare privind activitatea
grupurilor de lucru: WP1Implementarea software

specializat de bibliotecă –
Aleph, Silvia Ciubrei; WP2 –
e-Repozitoriu,Viorica Lupu;
WP3 – Cultura informației,
Elena Harconita.
Tot aici, au fost puse
în discuție și alte subiecte ce țin de desfășurarea
Proiectului, printre care:
instruirile privind aplicarea software ALEPH în bibliotecile universitare din
Republica Moldova, înregistrarea e-repozitoriilor,
elaborarea pachetului de
documente însoțitoare ș.a.

În perioada 25-28 iunie
curent, în orașul Vilnius,
Lituania, la Biblioteca
Romer University, s-a
desfășurat un workshop
privind constituirea și
funcționarea repozitoriilor
instituționale în bibliotecile universitare, în cadrul
căruia au fost studiate
posibilitățile de alegere
a unui software adecvat necesităților fiecărei

instituții partenere la proiectul MISISQ. În rezultatul analizei, a fost selectat
software-ul Dspace, care
s-a dovedit a fi mai relevant
decât Fedora. Activitatea
de instruire se înscrie în
șirul activităților proiectului Servicii Informaționale
Moderne pentru Studii de
Calitate.

Un training privind implementarea și administrarea software-ului specializat de bibliotecă ALEPH
în bibliotecile universitare
din Republica Moldova a
fost organizat, în perioada 20-21 iulie curent, de
Compania ExLibris, în colaborare cu coordonatorul
proiectului MISISQ la nivel
național, Liubovi Karnaeva.
De instruire au beneficiat managerii și bibliotecarii de sistem, care au fost
familiarizați cu termenii de
bază în Aleph, convenții de
nume și numerotare, legă-

turi, module și funcții ale
sistemului ș.a.

Sesiunea de training în
vederea implementării modulului Catalogare Aleph
în bibliotecile universitare din Republica Moldova
s-a desfășurat în perioada
22-24 iulie 2015, în cadrul Proiectului Tempus
- Servicii Informaționale
Moderne pentru Studii
de Calitate. Catalogatorii
prezenți la instruiri s-au familiarizat cu metodele de
creare, editare și salvare a
înregistrărilor; rutinele de
verificare și alte funcții de
catalogare.


În cadrul aceluiași proiect, Biblioteca Universităţii din Debrecen a organizat, în perioada 16-18
septembrie 2015, un curs
de instruire privind instalarea D-Space și integrarea
în rețea; crearea și administrarea e-repozitoriilor
instituționale; elaborarea
politicilor
instituționale
europene privind accesul deschis la informație;
soluții D-Space. Au beneficiat de instruire bibliotecari universitari și ingineri
din Republica Moldova,
parteneri
în
cadrul
Proiectului MISISQ.
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Burse pentru cei mai buni

În context aniversar, Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” a lansat Bursa ”70 de ani
ai USMF”, pentru studenții care au atins
performanțe la studii. Astfel, conform deciziei Consiliului științific, deținători ai acesteia au fost desemnați: Alina Hacina, studentă în anul IV și Iana Somțova, anul V, de la

Facultatea de Medicină nr. 1; Ana Perciun,
anul V la specialitatea Sănătate publică;
Elena Prunici, anul IV la Stomatologie și
Nicoleta Cheptanari, anul III, Facultatea de
Farmacie.
Cu același prilej, pentru performanțe
științifice deosebite și participare activă în
viața extracurriculară a Universității, a fost
oferit câte un premiu în valoare de 2500 de
lei fiecare, pentru tinerii cercetători: Ianoș
Corețchi, asistent universitar la Catedra de
farmacologie și farmacologie clinică; Marin
Vozian, asistent universitar, Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”; Ion Berdeu,
asistent universitar la Catedra de epidemiologie.
Bursa nominală “Nicolae Testemiţanu”
pentru performanțe în activitatea științifică
i-a fost conferită Nataliei Porceanu, doctorand la anul II, specialitatea Boli interne.
Bursa este desemnată pentru anul de studii
2015-2016, în cuantum total de două mii de
lei, inclusiv cu mărimea bursei acordate din
contul bugetului de stat.
În acest an, de Bursa “Nicolae
Testemițanu” s-au învrednicit patru studenți:
Ion Artene, anul V, Facultatea de Medicină nr.
1; Romina-Bianca Guțu, anul VI, Medicină nr.
1; Cătălina Condrea, anul IV, Stomatologie;
Maria Ceh, anul IV, Facultatea de Farmacie.
Bursa “Senatului” a fost conferită pentru: Maria Șișcanu, anul VI, Medicină nr. 1;
Ana Luca, anul V, Stomatologie; Vladlena
Zozina, anul V, Farmacie.
Felicitări tuturor deţinătorilor de burse și
noi performanţe în viitor!

Cunoaște istoria Alma Mater!
O expoziţie de fotografie, care
numără 50 de exemplare, cu genericul ”Cunoaște istoria Alma Mater”
este lansată în data de 5 octombrie la
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, în context aniversar.

tru a face cunoscută istoria Universității
noastre, în special, mediciniștilor.
Aducem mulțumiri și profundă
recunoștință tuturor celor care au contribuit la îmbogățirea arhivei fotografice a USMF ”Nicolae Testemițanu” cu

Fotografii mai vechi și mai noi
adunate din Arhiva Națională sau
din arhivele personale ale membrilor
comunității universitare vor fi vernisate la etajul I, în holul care duce spre
Sala Senatului. Evenimente, oameni și
amintiri - toate vor fi ilustrate aici pen-

noi exemplare. Câștigători ai concursului de fotografii vechi au fost desemnați
Filip Ambros și Sergiu Matcovschi - care
au prezentat o colecție întreagă de
imagini, cu descrieri, multe dintre care
se regăsesc și în cartea despre istoria
Universității noastre, lansată recent.

PLINĂTATEA VIEŢII O SIMTE OMUL SĂNĂTOS
Este o axiomă valabilă pentru fiecare persoană de orice
vârstă, care pune preţ pe sport,
mișcare, gimnastică, ce-i devin
atribute ale traiului cotidian.
Cum e și firesc, de beneficiul modului sănătos de viaţă își dau
cel mai bine seama - medicii și
asistenţii medicali, care sunt un
exemplu în promovarea acestui
stil, ce ne menţine în vigoare și în
bună dispoziţie.
Drept confirmare poate fi
Spartachiada a XXX-a a lucrătorilor medicali, desfășurată
sub egida Federaţiei Sindicale
”Sănătatea” și a Ministerului
Sănătăţii în Campingul din Vadul
lui Vodă în miez de septembrie, la
care a participat și Universitatea
de Stat de Medcină și Farmacie
”Nicolae Testemiţanu”.
În cadrul festivității de inaugurare, cei peste 600 de participanți
au fost salutați și felicitați cu ocazia acestei manifestări de amploare de Gheorghe Ţurcanu, viceministrul sănătății, Mihai Hâncu,
vicepreședintele Confederației
Naționale a Sindicatelor din
Republica Moldova, de Aurel
Popovici, președintele Federației
Sindicatului ”Sănătatea”, precum
și de oaspetele de onoare Leonard
Bărăscu, președintele Federației
Santos din București, România,
care a sosit la Spartachiadă cu o
formație de mini-fotbal.
Aurel Popovici, a menționat
că ”Reușita actualei Spartachiade
ne dă un imbold mare pentru
activitatea noastră de perspectivă. Cred că vom reuși să mărim
numărul de sportivi veniți din
localitățile rurale, ca spartachia-

dele să cunoască noi dimensiuni
printr-o strânsă colaborare cu
Ministerul Sănătății, Confederației
Naționale a Sindicatelor, conducătorii instituțiilor medicale locale și
partenerii sociali”. Președintele
Federației
Sindicatului
”Sănătatea” a mai menționat
că instituția pe care o conduce
este gata să organizeze astfel de
acțiuni nu numai la nivel republican, dar și municipal, raional, ba
chiar și în cadrul unei instituții,
dacă vor exista solicitări.
Mihai Baidan, arbitrul principal al Spartachiadei, a dat startul competițiilor la toate probele
incluse în program: volei, minifotbal, tenis de masă, șah, joc de
dame, darț. Timp de trei zile, în
zona de agrement situată pe un
loc pitoresc de pe malul Nistrului,
au răsunat lovituri de mingi, fluiere de arbitri, aplauze ale suporterilor, dominând bunăvoința și
dispoziția.
Campioni ai Spartachiadei
din acest an au devenit: la volei
masculin Institutul de Medicină

Adresa redacţiei:
bd. Ştefan cel Mare, 165
mun. Chişinău,
MD 2004

Urgentă din Chișinău, iar la feminin – municipiul Bălți; minifotbal – Asociația Farmaciștilor
din Republica Moldova, tenis de
masă masculin – Alecu Garaba,
Spitalul Clinic Republican, feminin
– Angela Railean, raionul Orhei,
Bălți.
La jocul de dame, reprezentanta USMF „Nicolae
Testemițanu”, conferențiarul universitar Nadejda Ţurcanu, doctor
în științe filologice, s-a clasat pe
locul trei premiant. În confruntările masculine, câștigător a devenit Mihai Banari din Chișinău, iar
în cele feminine – Ada Odajiu.
În partidele de șah mai ager
a fost reprezentantul Institutului
Oncologic Valerian Cucieru, situat
pe primul loc. În confruntările feminine mai ingenioasă s-a dovedit a fi Tatiana Mebvailova, mun.
Bălți.
Cea mai bună evoluţie la
aruncarea darţului a avut-o reprezentanta Universităţii de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, Olga Macagonova,

printre bărbați s-a evidențiat
Octavian Lesnic, Institutul Mamei
și Copilului, care a ocupat primul
loc.
Învingătorilor le-au fost înmânate medalii, diplome și premii bănești în valoare de 450-750
de lei.

Opinii ale participanţilor
la Spartachiadă:
Olga Macagonova, USMF
„Nicolae Testemiţanu”: Orice
competiție oficială cere concentrare, dăruire de sine, face să te
simți în fața unui examen, care,
spre bucuria mea, l-am susținut
cu succes. Probabil, aceste calități
mi-au ajutat să-mi ating scopul.
Nina Ţurcanu, conferenţiar
universitar. Spartachiadele constituie un test de verificare a nivelului de măiestrie, un shimb de
experiență între sportivi. Șahul
relaxează, restabilește forța intelectuală.
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Alexei Sofroni, conferenţiar
universitar, participant la majoritatea spartachiadelor, la
multe dintre ele fiind premiant.
Actuala manifestare sportivă
a avut o conotație mai festivă
ca altele prin faptul că la inaugurarea ei au participat multe

persoane oficiale din parlament și guvern. Vreau să spun
că la sugestia acad. Gheorghe
Ghidirim, la alte ediții în programul competițional va fi inclus
badmintonul, probă care ne cere
mult echipament.
Leonard Bărăscu, președintele Federaţiei Santos, București.
De mult conlucrăm cu Federația
de profil de la Chișinău și facem sistematic schimburi de
experiență cu colegii noștri de
aici. Aduc un compliment la
adresa colegilor din Chișinău –
mișcarea sindicală moldovenească e eficientă, dă roade bune.
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