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Editorial

Onorată comunitate universitară!

Comunitatea univer-
sitară a declarat bun venit 
studenţilor străini, care au 
fost admiși la studii, în acest 
an, la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemiţanu”. O ce-
remonie, în acest sens, a fost 
organizată, în data de 19 de-
cembrie curent, la Palatul de 
cultură al feroviarilor din capi-
tală. Cei 477 de tineri din 28 de 
ţări ale lumii au fost primiţi ofi-
cial în rândurile mediciniștilor 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 
purtând un medalion cu mesa-
jul “Sunt student în anul I”. 

Ceremonia a fost deschisă 
de rectorul Ion Ababii, care a 
vorbit studenţilor despre va-
lorile şi tradiţiile Universităţii 
noastre, precum şi despre ten-
dinţele europene de dezvolta-
re a învăţământului superior 
medical din Moldova. În ace-
laşi timp, rectorul a informat 
tinerii că, devenind studenţi ai 
acestei Universităţi, îşi asumă 
“responsabilităţi umane imen-
se”. La finele studiilor, după 
ce vor depune jurământul lui  
Hippocrates, aceştia se vor obli-
ga să aplice cunoştinţele şi abi-
lităţile practice în serviciul sănă-
tăţii oamenilor, pe tot parcursul 
vieţii, indiferent de conjunctura 
socială, politică sau apartenen-
ţa rasială, a spus rectorul. “Pro-
fesia pe care aţi ales-o este cea 
mai nobilă şi captivantă, dar 
aveţi de parcurs un drum difi-
cil şi complicat de formare. Vă 
îndemnăm să porniţi sigur pe 
această cale a  cunoaşterii, să 
însuşiţi cu drag şi pasiune pre-

stigioasa profesie de medic”, a 
spus Ion Ababii.

Svetlana Cotelea, vicemi-
nistrul sănătăţii, prezentă la 
eveniment, s-a adresat studen-
ţilor, nu doar ca reprezentant al 
Ministerului, ci şi ca discipol al 
Universităţii noastre, fapt pen-
tru care se mândreşte. ”Vă aduc 
sincere felicitări pentru faptul 
că aţi reuşi să deveniţi studenţi 
ai acestei prestigioase instituţii, 
care oferă servicii educaţionale 

de calitate. Vă îndemn ca, pe 
lângă studii, să profitaţi din 
plin şi de viaţa socială pe care 
v-o oferă Universitatea”, a spus  
viceministrul.

La rândul său, Mircea Beţiu, 
decanul Facultăţii de Medicină 
nr. 2, a adresat studenţilor un 
mesaj de bun venit şi i-a infor-
mat despre responsabilităţile 
pe care le vor avea de acum 
încolo; despre cum trebuie să 
înveţe un medicinist, care sunt 
programele de studii şi regulile 
de conduită. 

Cuvinte de felicitare, în 
adresa boboceilor, au rostit pro-
rectorii, decanii, prodecanii şi 

şefii de catedre. Reprezentanţii 
Asociaţiei Studenţilor şi Rezi-
denţilor în Medicină au vorbit 
despre activităţile ştiinţifice şi 
extracurriculare pe care le des-

făşoară organizaţia şi i-au în-
demnat să fie cât mai activi la 
aceste evenimente.

Cu urări de bun venit la 
Universitatea noastră pentru 
studenţii străini a venit prorecto-
rul pentru relaţii internaţionale, 
profesorul universitar Mihail 
Gavriliuc, care le-a dorit multă 
sănătate şi mari succese în rea-
lizarea visului de a deveni medic 
sau farmacist. La finalul cere-
moniei, studenţii străini din anul 

I au primit, în mod simbolic,  fla-
căra cunoştinţelor de la colegii 
lor din a. VI şi tradiţional, pentru 
“bobocei”, a răsunat primul su-
net de clopoţel. 

Bun venit studenților străini 
la USMF “Nicolae Testemiţanu”

Sărbătorile de iarnă constituie un 
prilej de bucurie şi întâlnire cu cei dragi, 
un moment de pace şi linişte sufletească, 
o ocazie de a ne regăsi pe noi şi de a 
redescoperi adevăratele valori: familia, 
credinţa, bunătatea şi compasiunea.

Este, desigur, un moment al 
bilanţului şi al retrospectivei. În 2014, 
comunitatea academică a participat ac-
tiv în procese complexe de organizare, 
realizare, evaluare, la finalul cărora 

Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova a demonstrat că 
este o instituţie puternică, capabilă să 
formeze profesionişti recunoscuţi la 
nivel naţional şi internaţional.

În pofida greutăţilor, a fost un an 
cu multe împliniri şi realizări, graţie 
eforturilor deosebite depuse de întreaga 
comunitate academică, către care îmi 
îndrept acum recunoştinţa şi admiraţia. 
O dovadă în plus despre faptul că 
la USMF ”Nicolae Testemiţanu” se 
realizează lucruri frumoase este şi apre-
cierea experţilor Federaţiei Mondiale 
pentru Educaţie Medicală, care au de-
clarat că instituţia noastră este un ex-
emplu de bune practici în regiune. 

Adresez sincere mulţumiri şi 
felicitări cadrelor didactice, studenţilor 
şi rezidenţilor, personalului administra-
tiv şi tuturor angajaţilor noştri pentru 
realizările obţinute.

Să aveţi un an bun, fericire, sănătate, 
împliniri personale şi profesionale, iar 
lumina sărbătorilor să vă însoţească în 
fiecare moment al Noului An!

Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Ion Ababii, rector,
profesor universitar, 

dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM



Noiembrie-Decembrie 2014

Tel.: 022 205 235.      E-mail: relatiipublice@usmf.md

Alma Mater 

Reprezentanţii sistemului de sănătate și 
administraţiei publice locale, partenerii externi 
de dezvoltare s-au întrunit la cel mai impor-
tant eveniment din domeniu - Forumul Naţi-
onal pentru Sănătate, ediţia a III-a. Acesta a 
reprezentat o platformă de discuţii pentru toţi 
factorii de decizie de la nivel local și naţional 
atât din sistemul de sănătate, cât și din afara 
acestuia, privind implementarea reformelor 
din domeniul medicinei și farmaceuticii, apor-
tul și rolul fiecărui actor în acest proces.

Ministrul sănătăţii, Andrei Usatîi a 
menţionat, la ceremonia de deschidere, că în-
cepând cu anul 2009, în Republica Moldova se 
atestă o sporire a speranţei de viaţă la naştere, 
iar  durata medie de viaţă ajunge până la 72 
de ani. Acest fapt este înregistrat pentru prima 
dată în istoria modernă a ţării noastre, fapt ce se 
datorează unei alimentaţii corecte, modului mai 
sănătos de viaţă, apei potabile calitative, clima-
tului psiho-emoţional adecvat în familie şi soci-
etate, accesului echitabil la serviciile medicale.

Olga Cerneţchi, prorector pentru asi-
gurarea calităţii şi integrării în învăţământ al 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
”Nicolae Testemiţanu”, a vorbit audienţei des-
pre iniţiativele, reuşitele şi provocările de ajus-
tare a învăţământului superior medical şi far-
maceutic din Republica Moldova la standardele 
europene. Prorectorul a menţionat că, în ultimii 
ani, educaţia medicală din Europa, inclusiv din 
Republica Moldova, se confruntă cu numeroase 
reforme determinate de globalizarea serviciilor 
educaţionale, ample schimbări de structură şi 
conţinut.

Viorel Prisacari, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şef catedră  
Epidemiologie a Universităţii noastre, în pre-

zentarea sa privind importanţa cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul sănătăţii, a evidenţiat 
că ”în ţările în care ştiinţa are un nivel înalt de 
dezvoltare, problemele de sănătate şi patolo-
giile persoanelor cedează”. De asemenea, este 
foarte important ca rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice din ţara noastră să cunoască o mai 
bună implementare în sistemul de sănătate. O 
remarcă aparte profesorul a făcut vizavi de me-

dicamentele de producţie autohtonă: în primul 
rând, sunt mult mai ieftine şi foarte calitative, în 
special cele destinate pentru tratamentul com-
bustiilor.  

Forumul Naţional pentru Sănătate s-a 
desfăşurat cu genericul „Sănătatea şi dezvol-
tarea socio-economică în Republica Moldova: 
de la politici la acţiuni comune”. Evenimentul a 
avut loc în zilele de 23–24 octombrie şi a fost 
organizat de Ministerul Sănătăţii în parteneriat 
cu Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 
Republica Moldova, cu suportul financiar al De-
legaţiei Uniunii Europene în Republica Moldo-
va şi a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi  
Cooperare.

Forumul Naţional pentru Sănătate
Micii pacienţi din întreaga republică bene-

ficiază de condiţii moderne pentru diagnostic 
și tratament în domeniul otorinolaringologiei. 
Blocul ORL al Clinicii ”Emilian Coţaga”, unde 
este amplasată și Catedra de Otorinolarin-
gologie a Universităţii de Stat de Medicină și  
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” a fost renovat 
capital.

La inaugurarea edificiului au participat 
rectorul USMF ”Nicolae Testemiţanu”, Ion 
Ababii, ministrul sănătăţii, Andrei Usatîi, di-
rectorul Companiei Naţionale de Asigurări 

în Medicină, Mircea Buga, ex-prim-ministrul 
Republicii Moldova, Vladimir Filat, dar şi alţi 
oaspeţi.  

Potrivit rectorului Ion Ababii, reparaţia a 

fost posibilă graţie eforturilor consolidate ale 
statului, Ministerului Sănătăţii şi Clinicii Emi-
lian Coțaga. ”În rezultatul reparaţiei capitale 
s-au creat condiţii favorabile pentru presta-
rea serviciilor medicale de calitate, sporirea 
calităţii procesului de instruire şi evaluare, în 
conformitate cu cerinţele Organizaţiei Mondi-
ale a Sănătăţii şi standardele educaţionale ale 
Federaţiei Mondiale pentru Educaţie Medica-
lă”, a menţionat rectorul.

Secţia ORL reprezintă una din-
tre cele mai mari subdiviziuni din cadrul  

Clinicii ”Emilian Coţaga”, unde anual sunt 
internaţi cca 2500 de copii. Pentru renovarea 
blocului au fost utilizate peste 8 milioane de 
lei.

Renovarea blocului ORL 
al Clinicii ”Emilian Coţaga” 

Prorectorul pentru asigurarea calităţii 
şi integrării în învăţământ, Olga Cerneţchi  
a adresat, în numele comunităţii universi-
tare, felicitări cu acest irepetabil prilej de 
aniversare, dorind întregii echipe ”voinţă, 
forţă şi energie în munca nobilă pe care o 
desfăşoară”, menţionând că toţi absolvenţii 
Facultăţii sunt ”specialişti care activează cu 
devotament şi promovează bunul nume al 
Alma Mater”. Olga Cerneţchi a accentuat că, 
în această jumătate de secol de existenţă, 
Facultatea de Farmacie a atins un nivel înalt 
de dezvoltare, ce corespunde standardelor 
internaţionale. De asemenea, aici activează 
cadre didactice cu un mare potenţial inte-
lectual şi cu o bogată experienţă practică. 
Facultatea dispune de o bază farmaceuti-
că modernă, fapt ce-i permite să-şi atingă 
obiectivul strategic de a instrui farmacişti de 
performanţă.

Liliana Palihovici, vicepreşedintele Par-

lamentului RM, a spus, în cadrul aceleiaşi 
festivităţi, că domeniul farmaciei este foar-
te important pentru societatea noastră, iar 
acest fapt a constituit o prioritate şi pentru 
legislatori, când în 1992 au votat, pentru pri-
ma dată, Legea cu privire la activitatea far-
maceutică. Liliana Palihovici a menţionat, în 
context, şi contribuţia regretatului profesor 

Vasile Procopişin, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ”cel care 
a pus temelia acestei facultăţi în Moldova, 
faţă de care avem obligaţia de a-i păstra me-
moria din generaţie în generaţie”. Deputatul 
a încurajat echipa Facultăţii de Farmacie să 
depună, şi în continuare, eforturi pentru a 
forma specialişti buni, utili societăţii. 

”50 de ani pentru o instituţie este doar 
începutul existenţei sale de secole”, a accen-
tuat Vladimir Hotineanu, preşedintele Comi-
siei parlamentare pentru protecţie socială, 
sănătate şi familie. ”Medicii şi farmaciştii 
sunt membrii unei echipe, care nu pot lucra 
unii fără de alţii. Unii constată problema, 
ceilalţi asigură soluţionarea acesteia cu me-
dicamente. Vivat, Crescat, Floreat!” – a de-
clarat profesorul Hotineanu.

Şi secretarul de stat al Ministerului 
Sănătăţii, Nicolae Jelamschi, a subliniat că  
farmaciştii sunt parte integrantă a siste-

mului de sănătate, deoarece fără de ei nu 
poate exista  tratamentul pacienţilor. Astăzi, 
în ţară activează peste 2000 de farmacişti, 
care contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii 
populaţiei din ţara noastră. ”USMF Nicolae 
Testemițanu are create toate instrumentele 
necesare pentru ca acest domeniu impor-
tant să se dezvolte. Universitatea are o bază 

tehnico-materială bună, condiţii optime de 
desfăşurare a procesului didactic şi ştiinţific”, 
a afirmat oficialul.

Nicolae Ciobanu, decanul Facultăţii de 
Farmacie, a prezentat invitaţilor principalele 
realizări din fiecare perioadă de activitate, 
valorile şi tradiţiile învăţământului farma-
ceutic din Republica Moldova. ”Un obiectiv 
prioritar, stabilit de Facultatea de Farmacie 
în următorii ani, este să devină cea mai bună 
şcoală de farmacie din Europa de Est şi să 
formeze specialişti farmacişti de 7 stele”, a 
anunţat decanul.

Cu un mesaj emoţionant pentru Fa-
cultatea de Farmacie a venit şi  Valentina 
Buliga, ministrul muncii, protecţiei sociale 
şi familiei. Reprezentanta Guvernului a de-
clarat că este mândră că şi-a făcut studiile 
la Facultatea de Farmacie a USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” şi le-a mulţumit dascălilor 
pentru profesionalismul, contribuţia şi de-
votamentul lor în formarea specialiştilor 
farmacişti.

Cuvinte de felicitare pentru colegii de 
la Facultatea de Farmacie au adus şi decanii 
Gheorghe Plăcintă, Facultatea de Medicină  
nr. 1 şi Ion Lupan, Facultatea de Stomatolo-
gie.

Festivitatea dedicată jubileului Facultăţii 
de Farmacie a întrunit şi reprezentanţii 
universităţilor de medicină şi farmacie din 
România, Ucraina şi Rusia. Fiecare dintre 
aceştia au adresat, la rândul lor, mesaje de 
felicitare, au înmânat medalii şi diplome de 
onoare, au exprimat aprecierea şi disponi-
bilitatea de a continua frumoasele relaţii de 
colaborare.  

Cu prilejul acestei aniversări a fost orga-
nizată o conferinţă ştiinţifică în memoria re-
gretatului profesor Vasile Procopişin, la care 
au participat cca 260 de specialişti din RM,  
România, Ucraina, Rusia şi Polonia. Eve-
nimentul ştiinţific a cuprins o sesiune de 
comunicări şi una de postere. Conferinţa a 
fost dechisă cu o prezentare care a reflec-
tat rolul lui Vasile Procopişin în dezvoltarea 
învăţământului farmaceutic superior din 
Republica Moldova. În cadrul reuniunii au 
fost abordate diverse subiecte, cum ar fi: 
tendinţe de dezvoltare a tehnologiei forme-
lor farmaceutice dozate, aplicarea principii-
lor abordării sistemice în practica farmaceu-
tică, asistenţa farmaceutică cu medicamen-
te compensate în Republica Moldova, ma-
nagementul riscului în farmacia comunitară, 
farmacia clinică în Ucraina ş.a. 

Facultatea de Farmacie  
la 50 de ani de activitate

Ziua de 31 octombrie a fost una de mare sărbătoare și plină de emoţii pentru  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, care a marcat jubileul de 
50 de ani de la fondarea Facultăţii de Farmacie și 80 de ani de la nașterea profesorului universi-
tar Vasile Procopișin. Cu această ocazie, reprezentanţii celor 45 de promoţii de farmaciști, cadre 
didactice, oaspeţi de peste hotare și membri ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova 
au participat la ceremonia de aniversare, care a avut loc la Palatul Republicii din capitală.

Facultatea de Farmacie a USMF ”Nicolae Testemițanu” este unica instituție de 
învățământ superior din Republica Moldova, unde se instruiesc specialiști farmaciști. Pe par-
cursul celor 50 de ani de activitate, Facultatea a format peste 3800 de specialiști, inclusiv 452 
cetățeni străini. Instruirea în domeniul farmaciei are loc conform exigențelor  impuse de direc-
tivele UE și se desfășoară în trei etape: universitară; postuniversitară (rezidențiat, masterat, 
doctorat, postdoctorat); perfecționare continuă. 

Facultatea dispune de Centrul Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”, Centrul Științific 
de Cultivare a Plantelor Medicinale și Centrul Științific al Medicamentului, unde studenții 
efectuează stagii practice. Blocul de studii nr. 2, în care sunt amplasate catedrele Facultății 
de Farmacie, a fost renovat în acest an, sălile fiind dotate cu utilaj, echipament și tehnologii 
informaționale moderne. Studenții locuiesc în cămine modernizate și beneficiază de serviciile 
Bibliotecii Științifice Medicale și a Complexului sportiv universitar. În prezent, la această Facul-

tate își fac studiile 539 de studenți.  
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Zilele Universităţii - reper pentru bilanţul 
realizărilor ştiinţifice

Schimb de experienţă în pneumologie
Pentru prima dată în istoria me-

dicinei autohtone, specialiștii în bron-
hologie din Republica Moldova și cei 
din România s-au întrunit la Chișinău, 
în cadrul Conferinţei ”Actualităţi în 
bronhologie”, care a avut loc în data 
de 24 octombrie curent, în incinta 
Centrului Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală (CUSIM) a 
Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

Scopul acestei întruniri a fost 
schimbul de cunoştinţe şi experienţă 
între pneumologi şi medici din spe-
cialităţi conexe, rezultatul fiind unul 
benefic atât pentru participanţi, cât 
şi pentru pacienţi deopotrivă. La 
această manifestare au fost aborda-
te cele mai noi tehnici de diagnostic 
endoscopic în bronhologie – meto-
dologii de prelevare a specimentelor, 
crioterapie, endoscopie ultrasonoră 
endobronşică etc.

Anatolie Ghereg, preşedintele 
Asociaţiei endoscopie, chirurgie  
mini-invazivă şi ecografie din Republi-
ca Moldova, organizatorul principal 
al acestui eveniment, a menţionat că 
această conferinţă a oferit ocazia de 
a stabili noi colaborări cu specialiştii 
români pentru îmbunătăţirea servi-
ciului endoscopic în toate domeniile, 
nu doar în pulmonologie. 

În prezent, incidenţa bronho-
pneumopatiei cronice-obstructive e 

destul de înaltă în societatea noastră, 
maladia afectând preponderent per-
soanele de vârstă medie şi vârstnicii. 
A crescut şi numărul îmbolnăvirilor 
de cancer bronhopulmonar. În aceste 
condiţii, pentru diagnosticul patolo-
giilor pulmonare este importantă o 
abordare multidisciplinară, nu doar 
examenul radiologic, a spus Elena 
Tudor, reprezentant al Institutului de 
Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”.

Mărioara Şimon, preşedintele 
Societăţii Române de Pneumologie, 
Secţiunea de bronhologie, şi-a mani-
festat gratitudinea pentru participa-
rea la conferinţă. ”Bronhoscopia este 
o competenţă aparte pentru care, pe 
lângă cunoştinţe teoretice, trebuie să 

ai nişte aptitudini practice bine dez-
voltate. Workshop-ul dat la Centrul de 
Simulare a oferit o ocazie bună pentru 
colegii mai tineri să deprindă abilităţi 
în bronhologie cu fibroscopia flexibilă, 
bronhoscopie rigidă, electrocauteri-
zare etc.”, a spus expertul român.

Conferinţa ”Actualităţi în 
bronhologie” a fost organizată de  
Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 
Asociaţia Endoscopie, Chirurgie  
mini-invazivă şi Ecografie, Societatea 
de Ftiziopneumologie din Republica 
Moldova, Institutul de Ftiziopneumo-
logie ”Chiril Draganiuc”, Societatea 
Română de Pneumologie. 

 Prorectorul pentru activitate 
ştiinţifică, prof. Gheorghe Rojnoveanu 
a menţionat că lucrările Conferinţei 
ştiinţifice s-au desfăşurat în 23 de secţii 
şi subsecţii. De asemenea, în premie-

ră, a avut loc un simpozion în cardio-
logie şi a fost lansat numărul inaugural 
al Revistei de Ştiinţe ale Sănătăţii din  
Moldova - prima revistă ştiinţifică 
bilingvă a USMF “Nicolae Testemiţa-
nu”, elaborată conform standarde-
lor internaţionale. În cadrul secţiilor 
Conferinţei, au fost prezentate 461 
de rapoarte orale şi 161 de postere, la 
care au participat peste 3 mii de per-
soane, a spus prorectorul.

Referindu-se la activitatea 
ştiinţifică în anul universitar 2013-
2014, Gheorghe Rojnoveanu a 
menţionat că investiţiile în acest do-
meniu au fost modeste, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei oferind peste 9 mili-
oane de lei pentru cercetările de labo-
rator. Activitatea editorială a constituit 
”o diversă paletă de publicaţii ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice, în număr to-
tal de peste 2000”, dintre care 42 de 
monografii şi manuale, 41 de ghiduri 
practice şi compendii, 1200 de artico-

le ştiinţifice. Publicarea articolelor în 
revistele de peste hotare înregistrea-
ză o creştere progresivă, acestea fiind 
în jur de 1000, a mai menţionat  prof.  
Gheorghe Rojnoveanu.

Activitatea de brevetare şi 
raţionalizare în Universitate a fost 
marcată de 246 de inovaţii, în practica 
medicală fiind implementate 127 de 
metode noi de diagnostic şi tratament, 
recomandări ştiinţifico-practice ş.a. 
Multe dintre realizările ştiinţifice ale 
comunităţii noastre universitare au fost 
prezentate la expoziţii internaţionale 
de profil, unde au fost apreciate cu 60 
de medalii de aur. 

O altă mândrie a Universităţii, pe 
segmentul ştiinţă, sunt cei 11 docto-
ranzi – bursieri naţionali la multiple 
nominalizaţi, a menţionat prorectorul. 
”Este o victorie personală a doctoran-
zilor, dar şi un fapt prin care se zideşte 
imaginea Universităţii noastre”, a con-
chis profesorul Rojnoveanu.

 Rectorul Ion Ababii a apreciat 
activitatea ştiinţifică, în special, preo-
cuparea cercetătorilor, inclusiv a celor 
tineri, pentru ştiinţele medicale şi far-
maceutice. Conferinţa ştiinţifică, ediţia 

2014, s-a desfăşurat în memoria lui 
Leonid Cobâleanschi, rector USMF ”Ni-
colae Testemiţanu” în perioada 1986-
1994, care în data de 29 octombrie ar 
fi împlinit 75 de ani.

Pentru performanţe în activitatea 
ştiinţifică, administraţia Universităţii 
a conferit diplome de gradul I, II şi III 
pentru 130 de studenţi şi rezidenţi şi 
diplome de onoare  pentru 21 de ca-
dre ştiinţifico-didactice şi doctoranzi: 
Ion Berdeu, doctorand, Catedra de 
epidemiologie; Galina Buta, lector 
universitar,   Şcoala de Management 
în Sănătate Publică;  Vitalie Chiosa, 
asistent universitar, Catedra de ne-
urologie, FECMF;  Cristina Ciobanu, 
asistent universitar, doctorand, Cate-
dra de tehnologie a medicamentelor; 
Lucia Cobîltean, asistent universitar, 
Departamentul Medicină Internă, Dis-
ciplina de gastroenterologie; Cătălina 
Croitoru, conferenţiar universitar, dr. 
şt. med., Catedra de igienă generală; 
Alexandru Danici, asistent universitar, 
Catedra de stomatologie terapeutică; 
Olesea Dobrea, şef secţie Automatiza-
re tehnologii de bibliotecă, Biblioteca 
Ştiinţifică Medicală; Doina Corobcean, 
lector universitar, Secţia de pregăti-
re preuniversitară; Lora Gîţu, asistent 
universitar, Catedra de medicină de 
familie;  Svetlana Hadjiu, conferenţiar 
universitar, Departamentul Pediatrie; 
Dumitru Hîncota, doctorand, Catedra 
de ortopedie şi traumatologie; Svetla-
na Jubîrca, doctorand, Catedra de 
obstetrică şi ginecologie FECMF; Olga 
Macagonova, doctorand, Laboratorul 
de inginerie tisulară şi culturi celulare; 
Andrei Munteanu, asistent universitar, 
Catedra de morfopatologie;  Daniela 
Rusnac, lector universitar, Catedra de 
filosofie şi bioetică; Emilia Stajila, lec-
tor universitar, Catedra de limba româ-
nă şi terminologie medicală; Vladimir 
Sterpu, asistent universitar, Catedra de 
psihiatrie, narcologie şi psihologie me-
dicală; Dorin Tănase, asistent universi-
tar, Catedra de urologie si nefrologie 
chirurgicală;  Sergiu Vetricean, confe-
renţiar universitar, Catedra de otorino-
laringologie; Victor Vovc, şef catedră, 
Fiziologia omului şi biofizica .

Chirurgii pediatri din întreaga republică au adus un 
omagiu talentatului savant Natalia Gheorghiu – promoto-
rul chirurgiei pediatrice, Prima medicinei autohtone. Come-
morarea a fost marcată prin desfășurarea, la Universita-
tea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 
a unei conferinţe știinţifico-practice în domeniul chirurgiei 
pediatrice, la care au participat specialiști cu renume din 
ţara noastră și din România. Tot atunci, au fost marcaţi și 
57 de ani de la primele intervenţii chirurgicale efectuate la 
copii în Republica Moldova.

Manifestarea a început cu un moment de reculegere în 
amintirea Nataliei Gheorghiu.

În cuvântul de salut, rectorul Ion Ababii a amintit că în 
data de 29 noiembrie, academicianul Natalia Gheorghiu ar fi 
împlinit 100 de ani. Talentul creator, înaltul profesionalism, 
energia nesecată şi dragostea nemărginită faţă de oameni, 
îndeosebi faţă de micii pacienţi, studenţi şi colegi, cinstea 
şi datoria, bunătatea sufletească şi generozitatea, inteligen-
ţa înnăscută, îmbinată cu exigenţa faţă de sine şi colegii de 
breaslă – toate acestea au fost calităţile care i-au adus pro-
fesorului Natalia Gheorghiu respectul şi admiraţia tuturor. 
Prin felul său de a fi, academicianul Natalia Gheorghiu rămâ-
ne pentru noi modelul medicului, care a întruchipat acele 
calităţi, ce se cer a fi dezvoltate la actualii şi viitorii specia-
lişti, a accentuat rectorul.

Dan Goţea, chirurg pediatru din Iaşi, România, şi-a 
exprimat uimirea faţă de ”forţa pe care o emana Natalia  
Gheorghiu, chiar şi nevorbind nimic, pur şi simplu te simţeai 
mic în faţa dânsei, care era mică”. Oaspetele a amintit că 
Natalia Gheorghiu a absolvit Facultatea de Medicină din 
Bucureşti, în anul 1940, iar acest fapt constituie o mândrie 
pentru români, că anume aici s-a format o ”asemenea capa-
citate intelectuală”.

Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitate 
ştiinţifică, a accentuat că de la instituirea chirurgiei pediatri-
ce, în tot acest răstimp, aceasta a devenit o disciplină poli-
valentă graţie aportului academicianului Natalia Gheorghiu 
şi a discipolilor săi.

”Natalia Gheorghiu rămâne pentru noi o carte des-
chisă, o enciclopedie. A lăsat un nume legat de veşnicie, o 
şcoală şi nenumăraţi discipoli”, a declarat academicianul Eva  
Gudumac, care a exprimat profunda recunoştinţă şi mândria 
pentru faptul că anume Natalia Gheorghiu i-a fost mentor.

Lucrările conferinţei din 29 noiembrie au acoperit toate 
domeniile chirurgiei pediatrice, inclusiv cea toracică, neuro-
chirurgia, ortopedia, chirurgia nou-născuţilor, urologia etc. 
La finalul conferinţei a fost lansat volumul ”Cazuri clinice în 
chirurgia pediatrică”, dedicat jubileului de 100 de ani de la 
naşterea academicianului Natalia Gheorghiu.

Conferinţa a fost organizată de USMF  
”Nicolae Testemiţanu”, Institutul Mamei şi Copilului şi Asociaţia 
chirurgilor pediatri ”Academicianul Natalia Gheorghiu”.

Natalia Gheorghiu a fost un ilustru savant, eminent 
pedagog și educator, talentat clinician și organizator al 
ocrotirii sănătăţii, profesionist de talie internaţională. În 
1957, la iniţiativa sa, în cadrul Spitalului Clinic Republican 
pentru Copii a fost deschisă prima secţie de chirurgie pedi-
atrică. A depus eforturi extraordinare pentru dezvoltarea 
chirurgiei pediatrice în Republica Moldova, venind cu pro-
punerea de a înfiinţa un centru naţional știinţifico-practic 
de chirurgie pediatrică, unic pentru toate afecţiunile chi-
rurgicale la copii, în prezent Centrul de Chirurgie Pediatrică 
„Natalia Gheorghiu”. Academicianul Natalia Gheorghiu a 
contribuit esenţial la formarea specialiștilor în medicină și 
la perfecţionarea continuă a procesului de instruire medi-
cală, activând peste jumătate de secol la Universitate atât 
ca profesor, cât și ca prorector didactic și știinţific (1963-
1969).  

Omagiu 
talentatului savant 
Natalia Gheorghiu

Cele mai importante realizări știinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, în anul universitar 2013-2014, au fost prezentate 
în cadrul Zilelor Universităţii. În acest an, USMF “Nicolae Testemiţanu” a aniversat 
69 de ani de la fondare, iar Conferinţa anuală a fost declarată un reper pentru 
bilanţul performanţelor știinţifice ale instituţiei noastre.
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În cadrul întâlnirii oficiale, 
rectorul Ion Ababii a menţionat 
că Universitatea noastră este 
membru al AUF din anul 
1997, iar filiera francofonă 
a fost deschisă în anul 1998. 
“Graţie susţinerii instituţiilor şi 
experţilor comunităţii univer-
sitare francofone, după ce am 
devenit membri AUF, am fost 
orientaţi să întreprindem acţiuni 

concrete în învăţământul medi-
cal şi, în special, privind instru-
irea în limba franceză”, a spus 
rectorul Ion Ababii.

Rectorul a solicitat noului 
director AUF să menţină reali-
zarea programelor de mobilita-
te academică pentru studenţi 
şi tineri specialişti în instituţiile 
medicale din Franţa şi ţările 
francofone. De asemenea,  

Ion Ababii a accentuat, ca o 
prevedere obligatorie, că tinerii 
care vor efectua un stagiu prac-
tic în una din instituţiile ţărilor 
francofone să revină în ţară şi 
să împărtăşească din experienţa 
acumulată. Fabien Flori, în repli-
că, a declarat că va susţine orga-
nizarea stagiilor pentru studenţi, 
prin fortificarea acestora.

AUF este o organizaţie 
internaţională, care are ca scop 
promovarea cooperării şi a 
solidarităţii între instituţiile uni-
versitare având ca limbă de lucru 
franceza. AUF este operatorul 
Francofoniei instituţionale pen-
tru învăţământul superior şi de 
cercetare din 1989 şi reuneşte 
aproape 800 de universităţi din 
81 de ţări de pe 5 continente. 
Biroul pentru Europa Centrală şi 
de Est (BECO) reprezintă Agenţia 
Universitară a Francofoniei în re-
giune şi este deschis la Bucureşti 
din 1994.

Studenţii şi rezidenţii 
Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
au participat, în perioada 12-14 no-
iembrie curent, la cursurile ”Respi-
ratory and Critical Care Medicine” 
şi ”Infectious Diseases and Tuber-
culosis”. Instruirile, desfăşurate 
la Centrul Universitar de Simula-
re în Instruirea Medicală, au fost 
organizate în cadrul Proiectului  
REACH-4-Moldova şi au fost ţinute 
de specialişti din Republica Moldo-
va şi Germania.  

Mihail Gavriliuc, prorector 
pentru relaţii internaţionale al 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, a 
menţionat, în sesiunea de deschi-
dere, că Proiectul REACH-4-Moldova 
este una dintre cele mai importan-
te activităţi pentru acest sfârşit de 

an. ”Este o mare onoare că parte-
nerii din Germania fac parte din 
acest proiect şi au posibilitatea de 
a ne împărtăşi din experienţa lor, 
în special în ceea ce priveşte curri-
cula – unul dintre cele mai impor-
tante aspecte pe care trebuie să le 

cunoaştem înainte de a fi membri 
cu drepturi depline ai Uniunii Euro-
pene”, a mai adăugat prorectorul.

Potrivit lui Dumitru Chesov, 
asistent universitar la Disciplina 
de pneumologie şi alergologie, 
Departamentul Medicină Inter-
nă, cursurile desfăşurate în cadrul 
Proiectului REACH-4-Moldova au 
menirea ”de a populariza respiro-
logia şi pneumologia ca obiect de 
studiu printre medicinişti”, deoa-
rece tot mai mult se resimte lipsa 
specialiştilor în acest domeniu.   

Victor Botnaru, şef disciplină 
Pneumologie şi alergologie a de-
clarat că instruirile au fost foarte 
productive, datorită formatului 
interactiv în care s-au desfăşurat. 

”În cadrul acestor cursuri s-a pus 
un accent deosebit pe dezvolta-
rea deprinderilor practice în do-
meniul medicinei respiratorii în 
general, iar în particular – pe for-
marea abilităţilor de comunicare 
a studentului cu publicul, nivelul 
de cunoaştere şi utilizare a limbii 
engleze”, a afirmat profesorul uni-
versitar.

În cadrul instruirilor, parti-
cipanţii au avut posibilitatea să-şi 
testeze abilităţile practice lucrând 
cu pacienţi standardizaţi (persoane 
special instruite să joace rolul unui 
pacient). După ce au stabilit dia-
gnosticul prezumtiv, tinerii medici 
au pregătit planul investigaţiilor 
paraclinice şi au prescris un tra-
tament care ar rezolva problema 
pacientului. Totodată, specialiştii 

din Germania, în colaborare cu cei 
din Republica Moldova, au pregătit 
nişte cazuri din domeniul epidemi-
ologiei, cu utilizarea unor tehnici 
din metodologia cercetării, cum 
ar fi trialurile clinice randomizate, 
studiile de caz şi cele experimenta-

le, pe care le-au analizat împreună.
Proiectul REACH-4-Moldova 

a fost iniţiat în anul 2011, în ca-
drul unui parteneriat între USMF  
”Nicolae Testemiţanu” şi Universi-
tatea din Lübeck, Germania, care 
este finanţat de Serviciul German 
de Schimb Academic (DAAD-PA-
GEL).  Scopul Proiectului este facili-
tarea cooperării multilaterale între 
instituţiile partenere, în vederea 
perfecţionării medicinei respirato-
rii prin dezvoltarea curriculum-ului, 
schimbul de studenţi, transferul de 
cunoştinţe şi abilităţi, consolidarea 
capacităţilor de colaborare în cer-
cetare.

În prezentarea sa cu pri-
vire la standardele şi liniile 
directoare pentru asigurarea 
calităţii în spaţiul european al 
învăţământului superior, Radu 
Oprean a menţionat că asi-
gurarea calităţii trebuie să fie 
realizată intern, extern şi la 
nivelul agenţiilor de speciali-
tate. De asemenea, a subliniat 
importanţa evaluării din exte-
rior în procesul de asigurare a 
calităţii, care, potrivit exper-
tului, este ”mai obiectivă” de-
cât cea realizată în interiorul 
instituţiei. Totodată, aceasta tre-
buie efectuată de un organism 
independent, nu de finanţatori 
sau competitori. Pe lângă acest 
fapt, Radu Oprean a mai spus că 
”evaluarea calităţii nu înseamnă 
nimic fără o comparaţie în timp”, 
evidenţiind, în acest fel, continu-
itatea procesului.   

Elena Raevschi, prodecan, 

Facultatea de Medicină nr. 1, 
ne-a declarat că experienţa  
reprezentanţilor români este 
una bună şi poate fi preluată 
ca exemplu pentru instituţia 
noastră. Departamentul asigu-
rarea calităţii de la UMF ”Iuliu 
Haţieganu” este responsabil 
de managementul calităţii şi, 
în special, de procesul de eva-
luare, pe când la Universita-
tea noastră, chestionarea pri-
vind satisfacţia beneficiarilor 
(studenţi, rezidenţi, medici la 
perfecţionare ş.a.) este realiza-
tă de membrii catedrelor. Tot-
odată, pentru a oferi o imagine 

obiectivă, evaluarea cuprinde 3 
componente: evaluarea din par-
tea studenţilor, a colegilor şi a 
managerului (şeful de catedră). 
”Suntem şi noi pe calea de a crea 

ceva asemănător. Astfel, încă o 
dată ne-am convins că am ales 
direcţia corectă”, a mai adăugat 
Elena Raevschi.   

Instruirile au fost organiza-
te în cadrul proiectului Agenţiei 
Universitare a Francofoniei – 
”Însoţirea universităţilor din 
Europa Centrală şi Orientală în 
demersurile lor interne de asi-
gurare a calităţii” şi au fost axate 
pe mai multe subiecte, printre 
care: metodologia de evalua-
re externă, procesul de asigu-
rare a calităţii la universităţile 
româneşti, evaluarea satisfacţiei 
beneficiarilor. La cursuri au par-

ticipat reprezentanţi de la Uni-
versitatea noastră, dar şi de la 
Universitatea de Stat din Moldova 
şi Universitatea Pedagogică de 
Stat ”Ion Creangă”.

Directorul Agenţiei Universitare 
a Francofoniei la Universitate

La puţin timp după ce a fost învestit în funcţie, 
noul director al biroului regional al Agenţiei  
Universitare Francofone, Fabien Flori, a efectuat 
o vizită de documentare la Universitatea de Stat 

de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 
pentru a cunoaște echipa Universităţii noastre 
și pentru a stabili priorităţile de colaborare pe 
viitor.

Asigurarea calităţii 
în universităţi

REACH-4-Moldova

Instruiri 
în respirologie

În contextul Zilei Mondiale a Calităţii, marca-
tă anual în data de 13 noiembrie, reprezentanţii 
Universităţii de Medicină și Farmacie  
”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, România, au 
desfășurat, pe parcursul a două zile, activităţi de 
formare privind asigurarea calităţii în universităţi. 

Cursurile, care au avut loc în incinta Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 
au fost ţinute de Radu Oprean, director, Departa-
mentul asigurarea calităţii, UMF ”Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca, România, și Corina Morutan, sociolog 
în cadrul aceluiași departament. 
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Medici de familie, specia-
lişti din diferite domenii şi doc-
toranzi de la Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie  
”Nicolae Testemiţanu” şi-au 

dezvoltat cunoştinţele în ca-
drul unor training-uri privind 
planificarea, organizarea şi 
desfăşurarea  proiectelor de 
cercetare. Instruirile au fost 
realizate în cadrul Proiectului 
Rețeaua Est-Europeană de Exce-
lență în Cercetare și Dezvoltare 

în Domeniul Maladiilor Cronice 
– CHRONEX-RD şi au fost efec-
tuate de Mioara Matei, şef lu-
crări Asistenţa primară a stării 
de sănătate şi epidemiologie şi 
psihologul Tudor Ştefan Rotaru, 
asistent universitar la Univer-
sitatea de Medicină şi Farma-
cie ”Grigore T. Popa” din  Iaşi,  
România.

Mioara Matei a evidenţiat 
importanţa Proiectului   
CHRONEX-RD în dezvoltarea 
economică a regiunii transfron-
taliere estice prin creşterea şi 
consolidarea capacităţilor aca-
demice regionale. Participanţii 
au fost iniţiaţi în managemen-
tul proiectelor, în scrierea unei 
aplicaţii de grant, precum şi 
informaţi cu privire la sursele 
de finanţare şi felul în care pot 
contacta specialiştii din Iaşi şi 
Odesa prin intermediul bazelor 
de date electronice etc. Un su-
biect aparte l-a constituit meto-
dologia cercetării. Participanţii 
au fost învăţaţi să caute în baze 
de date internaţionale, să pre-
gătească design-ul cercetării 
şi să-şi promoveze lucrarea în 

revistele cu factor de impact.
Asistentul universitar Tudor 

Rotaru a apreciat participanţii  
USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
ca fiind foarte bine pregătiţi şi 

interesaţi de aceste cursuri. ”Am 
avut o experienţă foarte plăcută 
cu echipa Universităţii pe mar-
ginea utilizării unui program de 
statistică, o resursă gratuită, dar 
foarte utilă, care poate fi folosită 
atât în interacţiune cu studenţii, 
dar mai ales, pentru a prelucra 

datele cercetărilor ştiinţifice”, a 
mai spus Tudor Rotaru.

Potrivit lui Gheorghe Harea, 
cercetător ştiinţific în cadrul La-
boratorului de gastroenterolo-
gie, ”training-urile au fost foarte 
interactive şi utile, ar fi bine ca 
la acest gen de cursuri să par-
ticipe majoritatea cercetători-
lor ştiinţifici din laboratoarele 
USMF Nicolae Testemițanu”.

Training-urile sunt organi-
zate în cadrul Proiectului Re-
țeaua Est-Europeană de Exce-
lență în Cercetare și Dezvoltare 
în Domeniul Maladiilor Cronice 
– CHRONEX-RD, realizat în ca-
drul Programului de cooperare 
transfrontalieră România-Ucrai-
na-Republica Moldova şi par-
teneriatul dintre Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova, Universi-
tatea de Medicină şi Farmacie  
„Grigore T. Popa” din Iaşi  şi 
Universitatea Medicală Naţiona-
lă din Odesa. Reamintim că Pro-
iectul a fost lansat în decembrie 
2013.

În premieră, la Centrul  
Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie  
”Nicolae Testemiţanu” a fost 
lansat un  curs de instruire în do-
meniul urgenţelor medicale în 
naștere. Cursul are loc în cadrul 
Departamentului Sănătatea Ma-
mei și Copilului, iar beneficiarii 
sunt studenţi, rezidenţi și medici 
de familie aflaţi la perfecţionare. 

Rodica Gramma, director, 
Departamentul Relaţii Externe 
şi Integrare Europeană al USMF  
“Nicolae Testemiţanu”, a menţionat 
că echipamentul pentru instruire a 
fost procurat în cadrul Proiectului  
“Sprijin acordat Centrului de Si-
mulare din Moldova”, finanţat de 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvolta-
re şi Cooperare (AEDC). Proiectul 
presupune implementarea unor 
tehnologii moderne de instruire în 
urgenţele obstetricale, ginecologi-
ce, neonatale şi pediatrice. Tot în 
acest scop, au fost dezvoltate 21 de 

module de instruire prin simulare.
Olga Cerneţchi, prorector pen-

tru asigurarea calităţii şi integrării 

în învăţământ al USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, şef catedră Obstetri-
că şi ginecologie FECMF, a apreciat 
participarea catedrelor de obste-

trică şi ginecologie şi a Departa-
mentului Pediatrie în structurarea 
acestor module, menţionând bene-

ficiile proiectului, în special, pentru 
cadrele didactice ale Universităţii 
noastre.

Potrivit lui Valeriu Sava, co-
ordonator de programe, AEDC: 
”USMF Nicolae Testemițanu a fost 
singura instituţie publică contrac-

tată de Agenţia Elveţiană pentru 
Dezvoltare şi Cooperare în vederea 
implementării acestui proiect”, iar 
în urma acestei experienţe, Agenţia 
va vedea cum poate conlucra ulte-
rior şi cu alte instituţii similare. În 
viitor, Agenţia Elveţiană va acor-
da prioritate proiectelor privind 
medicina de familie, componenta 
boli nontransmisibile, ţinând cont 
de aportul în profilaxia primară şi 
promovarea unui mod de viaţă să-
nătos.

Proiectul “Sprijin acordat Cen-
trului de Simulare din Moldova” a 
presupus un suport oferit, pentru 
o perioadă de doi ani, în vederea 
utilării cu simulatoare a Departa-
mentului Mamă şi Copil, în scopul 
dezvoltării profesionale a cadrelor 
didactice, precum şi elaborării pro-
gramelor de instruire şi a suportului 
metodologic. Proiectul are o valoa-
re totală de 1,2 milioane de franci 
elveţieni şi se va finaliza în aprilie 
2015.

În perioada octombrie-no-
iembrie curent, două grupe 
de studenţi de la Universita-
tea Aalborg, Danemarca, s-au 
aflat la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”, pentru un schimb 
de bune practici în domeniul ana-
tomiei omului. 

Catedra de anatomie a omu-
lui şi cea de Anatomie topografică 
şi chirurgie operatorie au oferit 
studenţilor danezi posibilitatea 
să studieze anatomia pe cadavre. 
Îndrumaţi de profesorii noştri, 
aceştia au studiat sistemele orga-
nismului uman, în special cel osos, 
respirator, digestiv, cardiovascular, 
nervos şi sangvin. Tinerii, aflaţi la 
prima experienţă de acest fel, au 
rămas profund  impresionaţi de 
Universitatea noastră, în special de 
Muzeul de anatomie. 

Stagiul celui de-al doilea grup 
de studenţi danezi a coincis cu 
desfăşurarea unei noi ediţii a pro-
iectului de practică chirurgicală – 
"Basic Surgical Skills", organizat de 
Catedra de anatomie topografică 
şi chirurgie operatorie. Astfel, ti-
nerii din Danemarca, împreună cu 
studenţii anului III-IV şi rezidenţii 
USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi-au 
dezvoltat abilităţile practice şi au 
manevrat instrumentarul chirurgi-
cal de bază. 

Potrivit lui Sergiu Suman, pro-
decan la Facultatea de Medicină 
nr. 1, conferenţiar universitar la 

Catedra de anatomie topografică şi 
chirurgie operatorie,  pe parcursul 
orelor practice, studenţii danezi 
au aplicat elemente de chirurgie 
digestivă, precum rezecţiile şi ana-
stomozele intestinale, au învăţat 
cum se fac nodurile şi suturile chi-
rurgicale, precum şi aplicarea pan-
samentelor şi bandajelor.

Impresionaţi de metodele de 
predare aplicate la USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, studenţii danezi au 

menţionat că vor recomanda şi co-
legilor de acasă cursul respectiv şi 
vor propune introducerea acestuia 
în programul de studii, pentru ca şi 
ceilalţi să vină în Moldova.

Fâcând o comparaţie a proce-
sului de instruire de la cele două 

instituţii de învăţământ medical, 
tinerii au evidenţiat că profesorii 
de la Universitatea noastră sunt 
profesionişti şi foarte dedicaţi 
procesului de studiu, reuşind să 
le trezească interesul acestora 
pentru anatomie. ”Acasă, pentru 
mine aceasta era cea mai plictisi-
toare parte, preferam să învăţ alte 
teme, dar acum într-adevăr vreau 
să citesc şi să studiez mai multă 
informaţie din acest domeniu”, 

ne-a împărtăşit studenta Pernille 
Staudt.

Stagiul studenţilor danezi a 
fost organizat în corespundere cu 
prevederile Acordului semnat între 
Universitatea noastră şi Universita-
tea Aalborg, Danemarca.

CHRONEX-RD

Atelier privind 
organizarea 
proiectelor  

de cercetare

Instruiri în domeniul urgenţelor 
medicale în naştere

Studenţii danezi impresionaţi  
de USMF ”Nicolae Testemiţanu”
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În întreaga lume, în data de 1 decembrie 
este marcată Ziua Internaţională de Comba-
tere SIDA, care este dedicată creșterii gradului 
de conștientizare a pandemiei cauzată de infec-
ţia cu HIV. În acest an, Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” s-a 
alăturat campaniei lansate de Organizaţia Na-
ţiunilor Unite (ONU) - Acoperă deficitul în pre-
venirea și combaterea HIV/SIDA, care are drept 

scop ca până în anul 2030 să fie redusă la ”zero” 
răspândirea acestui virus. Astfel, USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” a marcat această zi prin desem-
narea învingătorilor Concursului lansat pentru 
mediciniști, la această temă, cu o săptămână 
înainte de eveniment.

Victoria Purici, studentă în anul V, Facultatea 
de Stomatologie; Natalia Peredelcu, studentă în 
anul I, Facultatea de Farmacie şi Daniela Catere-
niuc, studentă în anul VI, Facultatea de Medicină 
nr. 1, au devenit premiantele acestui concurs, 
reuşind să convingă juriul prin argumentele şi 
viziunea proprie privind deficitul în prevenirea şi 
combaterea HIV/SIDA. 

Oleg Lozan, preşedintele Comisiei de juri-
zare a concursului, prorector, director Şcoala de 
Management în Sănătate Publică, a spus că acest 
concurs a fost organizat în premieră la instituţia 
noastră, dar care neapărat va avea o continuitate, 
deoarece este o iniţiativă bună. Referindu-se la 
politicile de sănătate promovate de ţara noastră 
în combaterea fenomenului SIDA, expertul în să-
nătate publică a accentuat că ”Republica Moldova 
este un exemplu de excelenţă în regiune”.

”Pacienţii cu HIV/SIDA sunt discriminaţi şi li 
se refuză serviciile medicale, inclusiv cele stoma-
tologice”, a declarat Victoria Purici, câştigătoarea 
locului I, care a afirmat că s-a simţit obligată să 
scrie despre această problemă, mai ales, ca viitor 
medic. 

Natalia Peredelcu, care a obţinut locul II în 
concurs, a declarat că, din start, tematica eseului i 
s-a părut interesantă, iar pentru a-l scrie a trebuit 
să studieze mai multe surse de informare privind 
SIDA. Scopul pe care şi l-a propus a fost nu doar 
obţinerea unui loc premiant, dar şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor sale despre această problemă.

”Pentru mine a fost un impuls de a scrie des-
pre HIV/SIDA, deoarece, noi, medicii, suntem una 
dintre primele verigi căreia se adresează bolnavii 
de SIDA pentru servicii medicale”, a spus Daniela 
Catereniuc, deţinătoarea locului III.

Premiile au fost decernate de Emil Ceban, 
prorector pentru educaţie şi probleme sociale, 
care a apreciat interesul mediciniştilor pentru 
acest concurs şi a declarat lăudabil faptul că ei 
reuşesc să facă faţă atât programului de studii, cât 
şi să participe la diverse activităţi extracurriculare.

Silvia Ciubrei, şef serviciu Comunicare şi 
relaţii publice, a menţionat că este impresio-
nant faptul că la acest concurs au participat şi au 
ieşit învingători studenţi de la toate facultăţile 
Universităţii noastre, nu doar cei de la Medicină, 
care s-ar părea că ar fi mult mai iniţiaţi în această 
problemă.

Concursul de eseuri a fost organizat de Servi-
ciul comunicare şi relaţii publice şi s-a desfăşurat 
în perioada 21-30 noiembrie curent. Participanţii 
au trebuit să scrie un eseu pe una dintre temele: 
”Acoperă deficitul de informare HIV”, ”Acoperă 
deficitul – zero discriminare”, ”Acoperă deficitul 
de tratament HIV”.

Vineri, 14 noiembrie, în contextul Săptămâ-
nii Europene a Calităţii, Serviciul comunicare și 
relaţii publice a organizat un atelier de instruire 
cu genericul "Calitatea documentelor – un atu al 
imaginii Universităţii". La instruire au participat 
20 de specialiști din 14 subdiviziuni universitare. 

Evenimentul, care a avut drept scop dezvol-
tarea culturii documentare a angajaţilor, a con-
stat din două părţi: una teoretică şi alta practică. 
În partea teoretică a atelierului au fost prezenta-
te cerinţele de elaborare a ordinelor şi a scrisori-
lor oficiale, iar cei prezenţi la instruire au primit 
modele de astfel de documente.

Partea practică le-a permis participanţilor să 

aplice cele însuşite şi să-şi dezvolte abilităţile de 
întocmire a actelor oficiale, prin redactarea unui 
ordin şi a unei scrisori.

Solicitaţi să-şi expună părerea despre acti-
vitatea organizată, participanţii s-au arătat mul-
ţumiţi de cursul care li s-a ţinut şi au accentuat 
necesitatea de a-şi  reaminti regulile de redactare 
a documentelor. “Acest atelier mi-a permis să-mi 

reîmprospătez cunoştinţele despre modul cum 
trebuie întocmită o scrisoare, a fost unul foarte 
util şi mi-a oferit ocazia de a concretiza unele lu-
cruri care îmi trezeau nedumeriri”, a menţionat 
Svetlana Cernei, metodist în cadrul decanatului 
Facultăţii de Medicină nr. 2.

Aceeaşi opinie a împărtăşit-o şi Tatiana Idri-
ceanu, jurist coordonator, Secţia juridică, men-
ţionând că astfel de ateliere de instruire au o 
importanţă deosebită pentru menţinerea şi îm-
bunătăţirea calităţii documentelor elaborate în 
cadrul Universităţii.

Comunicarea documentară este un element 
important al procesului comunicaţional din insti-

tuţie, iar calitatea acesteia are un impact consi-
derabil asupra imaginii Universităţii. Din aceste 
considerente, Serviciul comunicare şi relaţii pu-
blice intenţionează să continue instruirile privind 
întocmirea diferitor acte oficiale, astfel contribu-
ind la îndeplinirea misiunii sale - crearea, menţi-
nerea şi promovarea unei imagini instituţionale 
favorabile a USMF “Nicolae Testemiţanu”. 

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” și-a 
desemnat câștigătorii concursului Pre-
miul USMF "Nicolae Testemițanu" pen-
tru jurnaliști, 2014. Premiul I a fost ofe-
rit Mariei Dimineţ, Publika TV, premiul 
II - Anastasiei Rusu, Agenţia de presă 
Mednews, premiul III - Vasile Muntea-
nu, Vocea Basarabiei. 

Aceşti trei jurnalişti au fost selectaţi 
şi apreciaţi de juriu pentru că au realizat 
materiale interesante despre USMF ”Ni-
colae Testemiţanu”, au participat la cele 
mai importante evenimente din viaţa 
universitară şi au promovat obiectiv şi 
în termeni pozitivi imaginea instituţiei 

noastre. Astfel, pe lângă trofee şi diplo-
me, jurnaliştii au primit şi premii băneşti 
în valoare de 5000, 3000 şi, respectiv - 
2000 de lei. 

La concurs au mai participat şi jur-
naliştii Olesea Cember, Diez.md; Andrei 
Rizescu,  Adevarul.md; Corina Morozan, 
Studentie.md; Sorina David, portalul e-
sanatate.md; Irina Spoială, Radio Mol-
dova, care, de asemenea, au primit di-
plome de participare şi cadouri din par-
tea USMF “Nicolae Testemiţanu”.

În componenţa Comisiei de juriza-
re,  pe lângă reprezentanţii Universităţii, 
a fost şi Cornelia Cozonac, preşedinte-
le Centrului de Investigaţii Jurnalistice, 
juriul a apreciat  materialele după mai 
multe criterii precum utilitatea şi rele-
vanţa conţinutului pentru Universitate şi 
publicul larg, profesionalismul abordării 
şi respectarea normelor deontologice, 

originalitatea în alegerea şi tratarea su-
biectului, calitatea redacţională - limbaj, 
lizibilitate şi structură etc.

Concursul "Premiul USMF Nicolae 
Testemițanu pentru jurnalişti", 2014, 
a fost organizat pentru prima dată de 
instituţia noastră, iar ceremonia de 
premiere a avut loc în cadrul Galei Stu-
denţilor Laureaţi, în data de 18 decem-
brie curent. Trofeele au fost înmânate 
de rectorul Ion Ababii, care a ţinut să 
evidenţieze importanţa pe care o are 
mass-media în promovarea realizărilor 
şi activităţii Universităţii noastre. ”Anul 
2015 este unul aniversar pentru USMF 
”Nicolae Testemiţanu” şi sperăm că 

veţi fi şi în continuare alături de noi”, a 
menţionat rectorul, care a dat asigurări 
că acest concurs va deveni o tradiţie.  

 Silvia Ciubrei, şef serviciu Comu-
nicare şi relaţii publice, a menţionat că 
acest concurs a fost organizat cu sco-
pul de a motiva jurnaliştii să  participe 
la evenimentele desfăşurate de USMF  
”Nicolae Testemiţanu” şi să realizeze 
materiale despre activitatea acesteia, 
astfel promovând imaginea instituţiei 
noastre. ”În concurs s-au înscris 9 
jurnalişti. Numărul ar putea părea mic, 
dar în total ei au realizat 46 de materiale 
despre Universitatea noastră - un rezul-
tat destul de bun pentru prima ediţie a 
concursului”.  

Felicitări cordiale premianţilor şi 
tuturor participanţilor concursului, mult 
succes şi baftă în Noul An 2015. 

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicoale Testemiţanu” a 
marcat în data de 18 noiembrie - Ziua 
Europeană a Informării despre An-
tibiotice. Secţia relaţii publice a Ser-
viciului comunicare și relaţii publice 
a desfășurat o acţiune de informare 
a populaţiei, în special a comunităţii 
universitare, privind administrarea co-
rectă a antibioticelor și riscul apariţiei 
rezistenţei la aceste medicamente.

Astfel, pe  pagina oficială de Face-
book a USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 
internauţii au fost îndemnaţi să-şi 
expună opinia dacă utilizează sau nu 
antibiotice în caz de gripă şi răceli. 
Cei mai mulţi medicinişti au afirmat 
că nu iau antibiotice în aceste situaţii. 
Mariana Donciu, studentă la  Faculta-
tea de Stomatologie spune că se tra-
tează doar cu usturoi, care este un 
antibiotic natural. Sorina Merlici scrie 
că virusul gripal poate fi tratat cu an-
tivirale, iar KatyaLina Hill, absolven-
ta Universităţii noastre, a împărtăşit  
că  tratează gripa şi răceala cu un 
amestec din ghimbir, miere şi lâmâie.  
Sergiu şi Olga Ojog au afirmat că se 
tratează cu antibiotice doar când nu 
mai este altă ieşire din situaţie, pe 
când Irina Veveriţă a afirmat că nu 

utilizează niciodată antibiotice în caz 
de gripă şi răceală. 

Potrivit Centrului European de  
Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), 
antibioticele sunt eficiente numai împo-
triva infecţiilor bacteriene şi nu vindecă 
virozele, răceala şi gripa. Până la 80% 

din bolile care apar iarna şi care afec-
tează nasul, urechile, gâtul şi plămânii 
sunt de natură virală; din acest motiv, 
maladia nu se tratează cu antibiotice. 
Deseori, este inutil să se ia antibiotice 
pentru tratarea infecţiilor bacteriene 
uşoare, cum ar fi rinosinuzita, durerile 
în gât, bronşitele sau durerile de urechi, 
deoarece, în majoritatea cazurilor, siste-
mul imunitar poate face faţă unor astfel 
de infecţii uşoare, menţionează agenţia 
europeană.

Concurs de eseuri de Ziua 
Internaţională de Combatere SIDA

Premiul USMF "Nicolae 
Testemiţanu" pentru jurnalişti

Calitatea documentelor –  
un atu al imaginii Universităţii

Antibioticele - remediu  
în caz de gripă sau răceală?
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Școala de Management 
în Sănătate Publică (ȘMSP) a 
Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” și Academia de 
Administrare Publică (AAP) vor 
realiza, în comun, activităţi de 
instruire și cercetare în domeniul 
managementului sănătăţii și al 
administraţiei publice. 

Acţiunile vor avea loc în baza 
unui acord de colaborare sem-
nat, recent, între instituţii. Docu-
mentul mai prevede un schimb 
reciproc de personal didactico-
ştiinţific şi realizarea proiectelor 

de cooperare în domeniul instrui-
rii şi de cercetare.   

Oleg Lozan, prorector pen-
tru implementarea tehnologii-
lor informaţionale şi dezvolta-
re strategică al USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, director ŞMSP, 
şi-a exprimat certitudinea că 
activităţile ce urmează a fi în-
treprinse vor contribui la pros-

perarea ambelor părţi. ”Sper 
într-un potenţial foarte mare al 
Acordului pe care-l semnăm as-
tăzi,” a menţionat Oleg Lozan, 
în cadrul întrevederii oficiale cu 
reprezentanţii AAP. 

Rectorul AAP, Oleg Balan, 
vorbind despre importanţa pre-
stigiului instituţiei în cazul schim-
bului de profesori, a menţionat 
că ”ceea ce urmărim noi din acest 
Acord de colaborare este plus-va-
loare imaginii instituţiilor noas-
tre”.

Potrivit profesorului Larisa 
Spinei, Şcoala de Management 
în Sănătate Publică ar putea coo-
pera eficient cu AAP în domeniul 
cercetărilor ştiinţifice, datorită 
experienţei pe care o deţine. 
Profesorul universitar Constantin 
Eţco, a afirmat că Acordul respec-
tiv prezintă ”un eveniment istoric. 
Şcoala a făcut legături contractu-
ale cu o instituţie prestigioasă 
pentru ţara noastră – Academia 
de Administrare Publică, care 
merită o apreciere înaltă”.

La eveniment, Şcoala de Ma-
nagement în Sănătate Publică a 
fost reprezentată de Oleg Lozan, 
director ŞMSP, care a fost însoţit 
de Constantin Eţco, profesor uni-
versitar, Larisa Spinei, profesor 
universitar, coordonator direcţia 
de cercetare, Rodica Gramma, 
conferenţiar universitar, Galina 
Obreja, şef de studii la nivel post-
universitar şi Ludmila Goma, şef 
studii la nivel universitar.

Modulul Didactic, parte 
componentă a Sistemului 
Informaţional de Manage-
ment Universitar (SIMU), se 
implementează la scară largă 
în Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”. 

Cei mai entuziasmaţi de 
Modul sunt studenţii, care afirmă 
că acesta asigură o transparenţă 
mai mare a procesului, dar şi o 
evidenţă mai simplificată a pro-
priei reuşite. Astfel, Natalia Ursu, 
studentă în anul I, specialitatea 
Medicină generală, spune că acest 
serviciu informaţional este foarte 
uşor şi accesibil, şi reprezintă 
o sistematizare a informaţiei 
pentru fiecare student. ”Siste-
mul ne orientează zilnic despre 
reuşita noastră academică. Este 
un progres considerabil al proce-
sului didactic la USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, a declarat studenta.  

Printre beneficiile de a putea 
accesa oricând sistemul pentru 
a vedea notele, absenţele, chiar 
data şi ora fixării lor, studenţii 
au remarcat că Modulul Didactic 
oferă o transparenţă mai mare şi 
pentru părinţi, care au acces la 
aceste date prin contul personal 
al studentului. ”Astfel, ei pot ve-
dea situaţia academică reală şi nu 
pot fi înşelaţi de fiică/fiu, în caz că 
are multe restanţe, nu este admis 
în sesiune”, spune Vlas Corneliu, 
student în anul II, Facultatea 
de Medicină nr. 1. ”În general, 
Modulul Didactic este un serviciu 
informaţional foarte reuşit”, a 
apreciat studentul.

Şi pentru Daniela Cristea, 
studentă în anul I, Medicină 
generală, Modulul Didactic este 
foarte util. “Fiecare lucru are părţi 
bune şi rele, acest serviciu elec-
tronic poate fi descris doar sub 
aspecte pozitive. În permanenţă 
avem acces la tot felul de 
informaţie ce ţine de procesul de 
studii: note, frecvenţă, orar, temă 
pentru acasă”, a spus studenta.

Procesul de implementare a 
Modulului este unul de amploare, 
la care participă 49 de catedre 
a Universităţii noastre. Astfel, 

şefii de catedre, şefii de studii şi 
studenţii au fost instruiţi privind 
utilizarea Modulului Didactic şi 
anume tot ce ţine de logistica pro-
ceselor, logarea în sistem şi cele 
mai complexe operaţiuni, cum ar 
fi calcularea mediei finale, gen-

erarea borderoului electronic şi a 
carnetului de note a studentului. 

În cadrul unei şedinţe de ex-
aminare a funcţionalităţii  siste-
mului, rectorul Ion Ababii a apre-
ciat eforturile subdiviziunilor uni-
versitare în realizarea proiectului, 
menţionând că ”reuşita acestuia 
depinde de nivelul de responsa-
bilitate a fiecărui actor partici-
pant, începând cu decanii, şefii de 
catedre, şefii de studii şi studenţii 
etc. Rezultatele preliminare 
prezentate până la acest moment, 
asigură un rezultat bun, aşteptat”, 
a opinat rectorul.  

Potrivit prorectorului pen-
tru implementarea tehnologi-
ilor informaţionale şi dezvoltare 
strategică, Oleg Lozan, ”rezultate-
le pe care le avem astăzi au fost 
realizate într-un termen destul de 
restrâns şi se datorează, în mare 
parte, participării şi deschiderii 
de care au dat dovadă membrii 
comunităţii universitare”.    

”Pentru însuşirea cât mai 
rapidă a Modulului, cadrele di-
dactice depun eforturi maxime. 
Mai reticenţi în asimilarea acestu-

ia sunt profesorii de o vârstă mai 
înaintată, care tergiversează puţin 
acest proces. Este un lucru nou, 
care necesită un pic de timp. Se 
va lucra şi se va reuşi”, a garantat 
decanul Facultăţii de Medicină nr. 
1, Gheorghe Plăcintă.

Igor Cemortan, şef catedră 
Biologie moleculară şi genetică 
umană, Facultatea de Medicină 
nr. 2, consideră că Modulul Didac-
tic este dinamic, fapt ce permite 
efectuarea în timp real a multiple-
lor modificări şi rapoarte. ”Acest 
sistem permite să monitorizăm 
studenţii, care acumulează un 
număr mare de restanţe sau 
au rezultate academice mai 
puţin bune şi, respectiv, să luăm 
măsurile necesare în timp util”, a 
spus Igor Cemortan. 

“Aproape toţi studenţii 
accesează zilnic sistemul, iar pro-
fesorii introduc notele şi frecvenţa 
în registrele electronice, astfel că 
situaţia se schimbă zilnic, deo-
arece se lucrează intens. Acesta 
este instrumentul ideal prin care 
se monitorizează procesul de stu-
dii”, declară Lilian Şaptefraţi, şef 
secţie Didactică.

Din 3 noiembrie curent, 
Modulul Didactic este aplicat la 
toate facultăţile (Medicină nr. 1, 
Medicină nr. 2, Stomatologie şi 
Farmacie), pentru studenţii din 
anii I-III. 

Modulul Didactic 
apreciat de studenţi

Acord de colaborare în domeniul  
sănătăţii şi administraţei publice 

De la începutul anului curent 
au fost înaintate cca o mie de de-
mersuri de achiziţie prin interme-
diul Modulului Comunicare și flu-
xuri de documente al Sistemului 
Informaţional de Management 
Universitar (SIMU). O bună parte 
dintre acestea au fost cu titlu de 
excepţie, fiind scrise după terme-
nul limită anunţat. 

Cele mai multe solicitări vin de 
la  laboratoarele ştiinţifice, care au 
posibilitatea de a înainta demersuri 
de achiziţie pe parcursul întregului 
an, dat fiind faptul că beneficiază de 
proiecte de finanţare. 

Conducătorii subdiviziunilor 
universitare ar trebui să fie mai res-
ponsabili şi să înainteze demersurile 
de achiziţie prin intermediul SIMU, 
până la termenul limită stabilit, adi-
că până în data de 31 mai a fiecărui 
an. De această părere este Snejana 
Balan, şef secţie Achiziţii şi market-
ing, care consideră că acest fapt ar 
simplifica şi ar accelera procedura 
de achiziţie a bunurilor necesare. 

Svetlana Lupaşco, economist-
şef, Secţia economie, a menţionat 
că, per ansamblu, sistemul este 
bun, foarte util şi ordonează sub-
diviziunile universitare. Până acum, 
aceste demersuri veneau haotic 
pe parcursul întregului an, acum, 
însă, vin mai organizat. “Termenul 
limită fix, stabilit pentru înaintarea 
demersurilor, ne oferă facilităţi în 
planificarea bugetului universitar, 
iar demersurile înaintate după ter-
menul stabilit, nu prezintă o mare 
problemă, deoarece multe din ne-
cesităţile care iniţial nu pot fi pre-
văzute apar pe parcurs. Cu timpul, 
numărul demersurilor cu titlu de 

excepţie va scădea semnificativ”, a 
spus Svetlana Lupaşco.

“Actuala metodă de înaintare a 
demersurilor este mult mai comodă 
şi rapidă în obţinerea semnăturilor 
şi, în final, a materialelor necesare 
pentru catedră. Timp de jumătate 
de an se reuşeşte foarte bine plani-
ficarea bunurilor pentru subdiviziu-
ne, mai ales dacă şeful de catedră 
este un bun manager şi discută toa-
te aceste detalii cu fiecare membru 
al echipei sale”, susţine Boris Topor, 
şef catedră Anatomia topografică şi 
chirurgie operatorie. 

”În acest an au fost înregistra-
te mai multe demersuri de achiziţie 
după expirarea termenului stabilit, 
fapt condiţionat şi de specificul sub-
diviziunilor noastre. Considerăm 
că este ceva normal pentru primul 
an de implementare a Modulului 
Comunicare, care a fost o perioadă 
de adaptare pentru conducătorii 
de subdiviziuni. Totuşi, sperăm la 
o îmbunătăţire continuă a acestei 
activităţi în viitor”, a menţionat Sil-
via Ciubrei, şef serviciu Comunicare 
şi relaţii publice.    

Menţionăm că Modulul Co-
municare şi fluxuri de documente 
vine să simplifice procedura de în-
aintare a demersurilor de achiziţie. 
În primul rând, demersul nu mai 
trebuie adus personal, acesta poa-
te fi transmis de la distanţă şi este 
direcţionat automat responsabililor 
pentru coordonare şi procesare. 

Reamintim că de la 1 ianuarie 
2015 și până în data de 31 mai, toți 
șefii de subdiviziuni universitare 
trebuie să înainteze demersuri de 
achiziție pentru toate necesitățile 
din anul 2016.

O mie de demersuri  
de achiziţie 

prin intermediul SIMU

Parteneriat

Catedra de anatomie a omu-
lui se poate mândri că dispune 
de cel mai bun subsite de pe por-
talul informaţional universitar  
www.usmf.md. Acest fapt a fost 
determinat în urma concursului 
desfăşurat de Serviciul comunicare 
şi relaţii publice, în perioada 15 oc-
tombrie-15 decembrie 2014. 

Diversitatea informaţiei, pleni-
tudinea şi utilitatea acesteia pen-
tru vizitatori au constituit punctele 
forte pentru catedră, care nu ezită 
să le prezinte studenţilor atât orarul 
şi subiectele examenelor, cât şi ma-
teriale necesare pentru procesul de 
studiu. Totodată, Catedra de anato-
mie se bucură şi de popularitate în 
rândul studenţilor, situându-se în 
topul preferinţelor pentru 40% din-
tre respondenţii care au participat 
la un sondaj în acest sens. 

La capitolul accesări, subsite-ul 
Catedrei de anatomia omului înre-
gistrează, de asemenea, rezultate 
bune - 16 294 de vizitatori unici, în 
perioada concursului. Totuşi, întâie-
tatea la acest criteriu este deţinută 
de  Catedra de biologie moleculară 
şi genetică umană, care a înregistrat 
până la 20 de mii de vizite. 

Cu toate că subsite-ul este ac-

tualizat cu regularitate şi a adunat 
un punctaj mare comparativ cu alte 
catedre, anatomiaomului.usmf.md 
ar mai avea nevoie de unele com-
pletări.  

Pentru evaluarea subsite-uri-
lor au fost analizate conţinuturile 
plasate de catedre, numărul şi 
frecvenţa accesărilor, precum şi 
opiniile studenţilor. La cercetare au 
participat 65 de studenţi, din anii 
I-IV, de la Facultatea de Medicină 
nr. 1, Stomatologie şi Farmacie. Cei 
mai mulţi dintre respondenţi (80%) 
au menţionat că pentru ei este im-
portant să găsească, pe subsite-ul 
catedrei, prezentările de la cursuri, 
o mare parte fiind interesaţi de pro-
gramele analitice (32%) şi ceva mai 
puţini de orarul lecţiilor şi examene-
lor (30%).

Astfel, printre cele mai bune se 
numără şi subsite-urile catedrelor: 
Anatomia topografică şi chirurgie 
operatorie, Biologie moleculară şi 
genetică umană, Biochimie şi bio-
chimie clinică. 

Actualizarea şi dezvoltarea 
subsite-urilor trebuie să devină o 
prioritate continuă, în special pen-
tru subdiviziunile didactice. Fiecare 
catedră este liberă să plaseze infor-
maţie cât mai diversă şi utilă pentru 
studenţi şi rezidenţi, astfel – să spo-
rească numărul vizitatorilor interni 
şi externi. Membrii catedrelor tre-
buie să fie conştienţi că, prin dez-
voltarea propriului subsite, contri-
buie direct la promovarea imaginii 
instituţiei, atât pe plan naţional, cât 
şi internaţional. Concursul va avea 
continuitate şi în anul 2015, fapt 
pentru care subdiviziunile didactice 
sunt îndemnate să participe cât mai 
activ în dezvoltarea propriului sub-
site. Co

Catedra de anatomie  
a omului  - cel mai bun 

subsite universitar
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Diverse

Inga Musteață: Cum aţi reușit 
să obţineţi această bursă?

Doina Gangur: A fost totul 
spontan. Despre program, am aflat 
de la colegi, iar cea care a insistat 
să aplic a fost mama. De fapt, fa-
milia este cea care mă încurajează 
şi mă susţine în toate iniţiativele şi 
acţiunile mele. Când am ales să stu-
diez la USMF ”Nicolae Testemiţanu” 
părinţii erau foarte reticenţi, chiar 
erau împotrivă. Eu, însă, ştiam foar-
te sigur că pot face doar medicină.

Aşadar, am aplicat pentru bur-
să la insistenţele mamei, nu mă 
aşteptam să câştig, credeam că to-
tul este mult mai complicat faţă de 
cum părea, de aceea, când am aflat 
vestea, de bucurie - am rămas fără 
cuvinte. 

I. M.: Ce a presupus stagiul, cu 
ce v-aţi ocupat în acest timp? 

D. G.: Stagiul a durat din sep-
tembrie 2013 şi până în iulie 2014, 
timp în care am avut mai multe mo-
dule de cercetare pe animale de la-
borator, studii în grup cu persoane 
din diferite domenii - biologie, me-
dicină, sănătate publică, biochimie 
etc. La portughezi accentul se pune 
foarte mult pe orele practice şi pe 
lucrul individual. Studiile au fost în 
limba engleză, spre sfârşit am avut 
câteva module în limba portugheză. 
A trebuit să iau un curs de învăţare 

a limbii portugheze, pentru că lo-
calnicii ţin foarte mult la limba lor 
şi nu sunt prea deschişi pentru co-
municare în altă limbă. Cursul de 
limba portugheză a fost acoperit, 
de asemenea, din bursa Erasmus. 
Toate proiectele au presupus lucru 
în grup, în echipe de 3-6 persoane, 
iar  cel mai mult m-a impresionat 
colegialitatea acestora. La noi mai 
mult se bazează pe individualitate, 
pe interes personal şi mai puţin pe 
lucrul în echipă. 

I. M.: În toată această perioa-
dă aţi efectuat niște cercetări în do-
meniul cardiologiei.  Vor fi aplicate 
în practică rezultatele obţinute?

D. G.: Am lucrat pe animalele 
de laborator, în anumite patologii 
cardiace (de ex: insuficienţa car-
diacă). Am studiat anumite mo-
lecule, care ar putea fi utilizate în 
tratamentul patologiilor din acest 
domeniu. Însă, aceste studii rămân 
a fi doar proiecte ale grupurilor de 
rezidenţi, ce vor fi folosite doar aco-
lo, la Universitatea din Porto.

I. M.: De regulă, bursele pen-
tru stagii peste hotare se acordă 
studenţilor sau rezidenţilor cu 
scopul de a  însuși anumite deprin-
deri, abilităţi profesionale. Odată 
reveniţi în ţară, ar trebui să încer-
ce aplicarea acestor cunoștinţe 

pentru sistemul de sănătate. Dum-
neavoastră, ce aţi reușit să însușiţi 
și dacă aveţi careva idei pe care 
doriţi  să le implementaţi în acest 
sens?

D. G.: După această experienţă, 
aş vedea interesant să creăm şi noi 
grupuri din acestea de cercetare, 
doar că medicina bazată pe anima-
lele de laborator nu este într-atât de 
extinsă, mai ales în domeniul cardio-
logiei. De asemenea, consider că un 
accent aparte ar trebui să se pună 
pe lucrul în comun al mediciniştilor, 
chiar din anii de studenţie.  De ase-
menea, ar fi bine ca mai mulţi me-
dici rezidenţi, studenţi să facă cer-
cetări în domeniu, să scrie articole 
ştiinţifice, tot felul de experienţe, 
de colaborări. La noi cercetarea nu 
prea este dezvoltată.  

De asemenea, o sugestie ar fi 
ca studenţii  să meargă, de la bun 
început, prin laboratoare, să vadă 
cum se fac aceste cercetări, să fie 
iniţiaţi cu cele mai mici detalii ale 
unui proces de acest fel. 

I. M.: Cum v-au părut cadrele 
didactice de la Universitatea din 
Porto?

D. G.: M-a marcat mult atitu-
dinea prietenoasă a profesorilor 
portughezi în raport cu studenţii, 
adresarea la ”per tu” - idee pe care 
am acceptat-o cu greu. Din prima 

zi, profesorii ne-au dat un memory 
stick cu toate datele lor de contact 
şi s-au oferit să ne susţină în orice 
zi şi la orice oră. De asemenea, ne-
au oferit toate materialele, manu-
alele, prezentările PowerPoint etc. 
Aceasta mi-a plăcut foarte mult. 
Este o legătură mai apropiată. La noi 
relaţia dintre profesor şi student, re-
zident este puţin mai rigidă. Totuşi, 
o relaţie mai prietenoasă ar fi bine-
venită.

I. M.: Acum, că aţi văzut dife-
renţele de sistem dintre ţara noas-
tră și una europeană, în cazul Dvs. 
– Portugalia, nu sunteţi tentată 
să plecaţi definitiv, așa cum sunt 
tendinţele tinerilor specialiști de la 
noi?

D. G.: Fiind în Portugalia, aveam 
multe idei ca, la întoarcere, să încer-
căm cu colegii mei să schimbăm anu-
mite lucruri spre bine. Deocamdată, 
aş dori să rămân aici, iar dacă s-ar 
investi mai mult în tinerii specialişti 
- locuri de muncă, susţinere şi moti-
vare, nu aş pleca. De multe ori, ac-
tivitatea noastră este susţinută de 

entuziasm. Mie chiar îmi place me-
dicina şi nu aş vrea să renunţ la ea 
pentru nimic. Îmi place să lucrez cu 
oamenii, să le explic ceea ce ei nu cu-
nosc. Peste hotare lumea este foarte 
culturalizată în domeniul medical - ei 
îşi cunosc patologiile, factorii de risc, 
prevenţia. La noi, oamenii nu cunosc 
aceşti termeni medicali ”pompoşi” şi 
le este foarte greu să înţeleagă pro-
blema lor de sănătate. 

I. M.: Ce mesaj aveţi pentru ti-
nerii care studiază la USMF ”Nico-
lae Testemiţanu”?

D. G.: Eu sunt pentru ca stu-
denţii şi rezidenţii noştri să participe 
la stagii profesionale de peste ho-
tare, fie ele cât de mici, chiar şi de 
o săptămână. Să înveţe, să ia ceva 
din experienţa altor ţări, pentru că 
atunci când eşti acolo vrei să revii 
şi să schimbi ceva, să mişti carul din 
loc.

I. M.: Vă mulţumim mult și vă 
urăm succese în continuare.

Sperăm ca studiile prin rezidențiat să ne ofere 
șansa și oportunitatea de a ne forma ca  specialiști 
apreciați aici, în țara noastră, fără a fi impuși de 
sistem să plecăm peste hotarele țării pentru a ne 
afirma ca medici. De această părere sunt cei mai 
mulţi dintre rezidenţii care au promovat concursul 
de admitere la studii prin rezidenţiat la Universi-
tatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”.  

Ştefan Costache, rezident în anul I la specia-
litatea Ortopedie şi traumatologie, şi-a exprimat 
fericirea că a reuşit în această competiţie şi spe-
ră ca Guvernul, la rândul lui, să întreprindă acele 
acţiuni anterior promise, şi anume condiţii bune 
de muncă şi motivarea specialiştilor de a se afir-
ma aici, în ţară, şi de a servi în beneficiul sănătăţii 
populaţiei. Altminteri, rezidentul îşi rezervă drep-
tul şi opţiunea de a pleca peste hotare, dacă s-ar 
ivi o astfel de posibilitate.

Elena Arhip, rezident la Neurologie, a expri-
mat, în mod deosebit, aprecieri Comisiei de ad-
mitere în rezidenţiat, menţionând că procedura a 
fost organizată corect, iar rezultatele nu s-au lăsat 
aşteptate. În altă ordine de idei, rezidenta a de-
clarat că şi-ar dori prin aceste studii să devină un 
specialist bun, să dispună de mult timp liber pen-
tru studii individuale, iar după rezidenţiat să poată 
avea un loc bine plătit. Aceeaşi idee împărtăşeşte 
şi Iulia Cotorobai, rezidentă la Obstetrică şi gineco-
logie: ”Sperăm să obţinem o bună calificare şi un 
post de muncă decent”.

Menţionăm că admiterea la studii prin 
rezidenţiat 2014-2015 s-a desfăşurat în perioada 
24 noiembrie-8 decembrie curent. Planul de studii 
postuniversitare prin rezidenţiat a constituit 820 
de locuri. Oferta educaţională în rezidenţiat a cu-
prins 39 de specialităţi, dintre care 28 la Medicină, 
7 – Stomatologie, 3 – Sănătate Publică şi 1 la Far-
macie.

În total au fost recepţionate 723 de ce-
reri, iar cel mai mare concurs s-a înregistrat la 
specialităţile: Obstetrică şi ginecologie, Pediatrie, 
Medicină internă, Endocrinologie, Nefrologie, 
Ortodonţie, Epidemiologie, Microbiologie ş.a. La 
studii postuniversitare prin rezidenţiat, pentru 
anul 2014-2015 au fost înmatriculate 709 persoa-
ne. 

"Un stagiu peste hotare te face  
să vrei să schimbi ceva în ţara ta"

În data de 17 decembrie curent, s-a 
desfășurat cea de-a 44-a Conferinţă a 
Comitetului sindical al angajaţilor (CSA) 
al Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Or-
dinea de zi a cuprins darea de seamă a 
președintelui și a comisiilor Comitetului 
sindical al angajaţilor, alegerea noului 
Comitet și a președintelui, a Comisiei 
de Cenzori și a reprezentanţilor în Sindi-
catul ”Sănătatea” ș.a.

În prezent Comitetul sindical al 
angajaţilor înregistrează 2070 de mem-
bri. La conferinţă au participat 131 de 
delegaţi. 

În raportul său, preşedintele Comi-
tetului sindical al angajaţilor, Sergiu Ber-
liba, a menţionat că misiunea de bază 
a Sindicatului este protejarea intere-
selor profesionale, economice, de trai 
şi odihnă ale angajaţilor Universităţii. 
În acest sens, s-au întreprins măsuri 
care, în mare parte, au fost orientate 
spre majorarea veniturilor angajaţilor, 
optimizarea şi păstrarea locurilor 
de muncă, majorarea salariilor şi a 
defalcărilor în fondul asigurărilor obliga-
torii de asistenţă medicală, acţiuni care, 
neapărat, se vor reflecta pozitiv asupra 
stării social-economice a angajaţilor. 

Printre realizările majore ale 
organizaţiei sindicale se numără şi Con-
tractul colectiv de muncă (2014-2017) şi 
Convenţia colectivă. S-au mărit salariile, 
fondurile de prime, posibilităţile pentru 
efectuarea tratamentului sanatorial, au 
fost îmbunătăţite condiţiile de muncă şi 
de trai, s-au soluţionat mai multe prob-
leme sociale. Printre obiectivele realizate 
se numără şi oferirea de apartamente la 
preţ redus pentru 633 de angajaţi. Pentru 
promovarea modului sănătos de viaţă au 
fost construite două complexe sportive 
moderne, în incinta cărora se desfăşoară 
antrenamente şi competiţii sportive.  

Cu susţinerea Comitetului sindical, 
mulţi angajaţi au beneficiat de bilete de 
tratament în sanatorii, s-au desfăşurat 
acţiuni de binefacere, au fost omagiaţi 

veteranii şi salariaţii aniversari. În con-
textul sărbătorilor naţionale, au fost 
oferite bilete şi invitaţii la teatru şi con-
certe, s-au organizat excursii în locuri de 
interes istoric, arhitectonic şi cultural.

Academicianul Ion Ababii, rectorul 
Universităţii, a accentuat că activitatea 
Comitetului sindical al angajaţilor este 
în dependenţă de condiţiile economice 
şi sociale - cu cât sunt mai grele, cu atât 
mai mare şi necesară este implicarea 
sindicaliştilor. Totodată, rectorul a venit 
cu propunerea de a antrena în munca 
sindicală tineretul, dar care, neapărat, 
să cunoască interesele şi doleanţele 
salariaţilor. De asemenea, a amintit că 
2015 este anul celei de-a 70-a aniversări 
a USMF “Nicolae Testemiţanu”, fapt ce 
ne obligă la pregătiri intense pentru a 
consemna onorabil acest eveniment.  
Ion Ababii a adus sincere mulţumiri Comi-
tetului sindical al angajaţilor Universităţii 
pentru activitatea desfăşurată şi a expri-
mat profunda recunoştinţă Sindicatului 
”Sănătatea” pentru suport şi susţinere 
permanentă.

Victor Benu, preşedintele Sindi-
catului ”Sănătatea”, oaspete de onoare 
al conferinţei, a subliniat rolul Comi-
tetului sindical al angajaţilor USMF  

“Nicolae Testemiţanu” în menţinerea 
stabilităţii şi reuşitei tuturor sub-
diviziunilor, ceea ce sporeşte eficienţa 
procesului didactic şi ştiinţific. 
”Parteneriatul social, negocierile colec-
tive, conlucrarea fructuoasă dintre sin-
dicat, rectorat şi colectivul Universităţii 
asigură, în ultimă instanţă, reuşita în 
toate domeniile activităţii universitare”, 
a subliniat şeful sindicatului de ramură.

Conferenţiarul universitar Ser-
giu Berliba a fost reales preşedinte al 
Comitetului sindical al angajaţilor USMF  
“Nicolae Testemiţanu” pentru următorii 
5 ani, iar Vitalie Gribenco şi Vitalie Ojovan 
- vicepreşedinţi. În noua componenţă a 
Comitetului sindical al angajaţilor au fost 
delegaţi 27 de membri, care vor constitui 
comisiile de lucru ale acestuia. În calitate 
de preşedinte aL Comisiei de Cenzori a 
fost reales profesorul universitar Boris 
Topor, şef catedră Anatomie topografică 
şi chirurgie operatorie.

Aducem sincere mulţumiri, urări de 
bine şi sănătate Comitetului sindical al 
angajaţilor USMF “Nicolae Testemiţanu”, 
dorindu-le mari succese în apărarea 
drepturilor şi intereselor salariaţilor. 

La Mulţi Ani!
  

Doina Gangur, medic rezident în anul III la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”, specialitatea Cardiologie, este primul medicinist care a obţinut o bursă în cadrul Proiectului 
EMINENCE, Programul Erasmus Mundus. Tânăra a efectuat un stagiu de master, pe o perioadă de 10 luni, 
în fiziopatologia cardiovasculară la Universitatea din Porto, Portugalia. Revenită în ţară, bursiera ne-a 
împărtășit impresiile din noua sa experienţă

Conferinţa  Comitetului sindical  
al angajaţilor  

Admiterea 
la studii  

prin rezidenţiat
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Marcel Abraş a fost reales în funcţia 
de preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 
Rezidenţilor în Medicină, noul Consiliu de 
administraţie al acesteia încredinţându-i 
încă un mandat pentru următorii trei 
ani. Candidatura sa a fost singura propu-
să de membrii Consiliului pentru această 
funcţie, dată fiind experienţa bună pe care 
a obţinut-o pe parcursul ultimilor cinci 

ani. Vicepreşedinţii Asociaţiei, de aseme-
nea, au rămas aceiaşi - Victor Şchiopu, 
Victor Juncu şi Corina Scerbatiuc, care au 
fost reconfirmaţi în funcţie.  

Alegerea candidaţilor pentru posturi-
le de conducere ale ASRM s-a desfăşurat 
în cadrul Adunării Generale a studenţilor 
şi rezidenţilor, care a avut loc în data 
de 10 decembrie curent. Ordinea de 
zi a cuprins prezentarea realizărilor 
Asociaţiei din ultimii cinci ani şi alegerea 
unei noi componenţe a Consiliului de 
administraţie. Pentru prima dată, Consi-
liul va fi reprezentat şi de 10 studenţi stră-
ini de la Facultatea de Medicină nr. 2. 

Rectorul Ion Ababii a apreciat activita-
tea Asociaţiei din ultimii ani, menţionând 
că studenţii şi rezidenţii USMF ”Nicolae 
Testemiţanu” sunt mai buni şi mai activi, 

în comparaţie cu cei de peste hotarele 
ţării. ”Studiile la medicină sunt foarte gre-
le şi dificile, totuşi reuşiţi să păstraţi şi să 
continuaţi tradiţiile extracurriculare ale 
acestei instituţii. Ne mândrim cu voi pen-
tru că faceţi lucruri frumoase”, a declarat 
rectorul. 

Printre propunerile cu care a ve-
nit Marcel Abraş în noul său mandat a 

fost menţionată aderarea ASRM-ului la 
asociaţiile europene şi internaţionale ale 
mediciniştilor şi farmaciştilor în scopul 
sporirii gradului de mobilitate academică 
a studenţilor şi rezidenţilor, stimularea 
studenţilor străini să participe mai activ 
în activitatea organizaţiei, precum şi dez-
voltarea cercetărilor, spectrului de eveni-
mente culturale şi sportive.

Adunarea Generală a studenţilor 
şi rezidenţilor Universităţii de Stat de  
Medicină şi Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” a întrunit 139 de studenţi 
din totalul de 179 de delegaţi.  

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor 
în Medicină activează de 15 ani, astfel 
mediciniştii demonstrând că sunt conşti-
enţi, competitivi, responsabili şi suficient 
de maturi în acţiunile lor.

Studenţii și rezidenţii Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu” au participat la o acţiune de 
donare a sângelui. În acest sens, Centrul 
Naţional de Transfuzie a Sângelui (CNTS), 
în parteneriat cu Asociaţia Studenţilor și 
Rezidenţilor în Medicină, au amenajat 
un punct mobil de recoltare a sângelui la 
Universitatea noastră.

Pentru a veni în ajutorul bolnavilor 
din spitale şi pentru că rezervele de sânge 
niciodată nu sunt suficiente în instituţiile 
medicale, studenţii şi rezidenţii, dar şi 
angajaţii Universităţii, au donat sânge, 
dăruind, astfel, o şansă la viaţă celor aflaţi 
în suferinţă.

Elena Colicenco, studentă în anul I, 
donator, a menţionat că astfel de gesturi 
sunt demne şi binevenite, atât timp cât 
sănătatea permite. ”Sunt persoane cu di-
verse afecţiuni, care au grupa sangvină 
rară şi este omenesc să le venim în ajutor. 
Mai ales, că suntem viitorii medici şi prin 
misiune trebuie să ajutăm lumea”. 

”De mult timp îmi doream să donez 
sânge, dar până astăzi îmi era frică. Acum, 
însă, simt o uşurare şi o plăcere că poate 
anume sângele meu va ajuta pe cineva sau 

chiar va salva o viaţă”, ne-a împărtăşit Ina 
Tabanschi, studentă-donator.

Este  salutabil şi faptul că acţiunea de 
colectare a sângelui se desfăşoară anume 
printre studenţi. ”De obicei, se consideră  
că dacă persoana este tânără, atunci şi 

sângele este mai bun, mai calitativ şi 
sănătos”, a spus Yana Aliohina, studentă.

Cristian Hulub, un alt student donator, 
a afirmat că este la a III-a donare de sânge 
anul acesta şi consideră  că  doar ajutând 
pe cineva, poţi avea de câştigat tu însuţi. 

Studentul a accentuat  beneficiile aduse 
organismului în urma prelevării de sânge. 
”Astfel, sângele se împrospătează, imuni-
tatea organismului creşte, se reduce riscul 
accidentelor vasculare”, a declarat studen-
tul.

Acţiunea a făcut parte dintr-un plan 
de activităţi organizate de Centrul Naţional 
de Transfuzie a Sângelui în diverse instituţii 
din întreaga republică, a declarat Natalia 
Piscorschi, reprezentant CNTS. Punctul 
mobil de recoltare a sângelui se deplasează 
în orice instituţie care autorizează astfel de 
activităţi. Natalia Piscorschi a menţionat 
că, în general, rezervele de sânge sunt sufi-
ciente, doar că multe dintre componentele 
acestuia au termen de valabilitate limitat  
şi periodic trebuie reînnoite.

Potrivit CNTS, pot dona sânge toţi dor-
itorii cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani, 
care sunt perfect sănătoşi şi duc un mod 
sănătos de viaţă. După recoltarea sângelui, 
fiecare persoană primeşte un colet cu pro-
duse alimentare, care ar compensa calo-
riile pierdute prin donarea de sânge. De 
asemenea, conform legislaţiei în vigoare, 
donatorii beneficiază de o zi de odihnă.

Alegeri în conducerea
Asociaţiei Studenţilor  

şi Rezidenţilor în Medicină

Mediciniştii donează sânge şi oferă viaţă

Emoţii și bucurii, show de lumini 
și muzică bună - de toate au avut par-
te studenţii de la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemiţanu”, care au participat joi, 18 
decembrie, la Gala Studenţilor Laureaţi, 
eveniment care vine să desemneze 
cei mai buni și mai activi studenţi și 
rezidenţi.

Pentru o seară, Complexul sportiv 
universitar de la Mălina Mică a devenit de 
nerecunoscut, fiind transformat într-o scenă 
elegantă, unde domnea buna dispoziţie 
şi spiritul sărbătorilor de iarnă. Cetele 
de colindători şi urători, dar şi glumele 
studenţilor au făcut deliciul serii.  

Rectorul Ion Ababii a ţinut să 
evidenţieze că studenţii prezenţi la Gală 
sunt cei mai buni dintre cei mai buni ai 
Universităţii şi de aceea se mizează mult 
pe cutezanţa, perseverenţa, creativitatea 
şi inteligenţa acestora. “Sunteţi potenţia-

lul intelectual al naţiunii de mâine, iar de 
poziţia Dumneavoastră civică şi acţiunile 
pe care le veţi întreprinde depinde viitorul 
Alma Mater, al sistemului naţional de sănă-
tate şi viitorul acestei ţări.  Fiţi un exemplu 
pentru tinerii ce studiază la Universitatea 
noastră”, a spus rectorul Ion Ababii.

Pentru realizările din acest an au fost 
premiaţi câte trei studenţi pentru fiecare 
dintre cele 7 categorii. Astfel, printre cei 
mai buni studenţi la categoria Studii au 
fost  menţionaţi  - Irina Bulubaş, Facultatea 
de Medicină nr. 1; Angela Luca, Facultatea 
de Farmacie; Mihaela Carauş, Faculta-

tea de Medicină nr. 1; Ana Luca, Faculta-
tea de Stomatologie; categoria Știinţe -  
Adriana Baranov, Facultatea de Medicină 
nr. 1; Serghei Covanţev, Facultatea de Me-
dicină nr. 1; categoria Sport - Sorin Verdeş, 
Medicină nr. 1, Doina Mafteuţă, Sănătate 
publică, Andrei Cojocari, Medicină nr. 1; 
categoria Abilităţi organizatorice - Eugen 
Iuhtimovschi, Facultatea de Stomatologie; 
Dumitru Chelban, Facultatea de Medicină 
nr. 1; Genem Mustafa, Facultatea de Medi-
cină nr. 2; categoria Cultură - Echipa 7Up, 
Facultatea de Stomatologie; Victor Gra-
naci, Facultatea de Medicină nr. 1; Valeria 
Ţurcan, Facultatea de Medicină nr. 1; ca-
tegoria Studenţi internaţionali - Gil Beeri; 
Barbara Jowana; Mriat Eyad, Facultatea de 
Medicină nr. 2; categoria Voluntari - Irina 
Siriţanu, Facultatea de Medicină nr. 1; Olga 
Iurcişin, Facultatea de Farmacie; Victoria 
Purici, Facultatea de Stomatologie.

Centrul de transfuzie a sângelui a ofe-

rit un premiu special - Cel mai fidel Dona-
tor de sânge, Mirelei Pânzari, rezidentă în 
anul I, care are 22 de donări de sânge la 
activ. 

În cadrul  festivităţii au fost desemnaţi 
şi câştigătorii concursului Premiul USMF 
Nicolae Testemițanu pentru jurnaliști, 
2014.

Premianţii au mulţumit administraţiei 
Universităţii, profesorilor, dar şi Asociaţiei 
Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, 
care a reuşit să organizeze evenimentul la 
cel mai înalt nivel.                                  

Gala Studenţilor Laureaţi 
USMF “Nicolae Testemiţanu”
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Lauri merituoşi

Acest titlu onorific conferit de 
Academia de Știinţe Naturale din Rusia de-
notă aprecierea înaltă și rezonanţa euro-
peană a realizărilor ilustrului savant basa-
rabean Ilarion Postolachi. În această ordine 
de idei, revista internaţională de cercetări 
aplicative și fundamentale „Bioetica"  ac-
centuează că metodele de tratament orto-
pedic propuse de regretatul stomatolog în 
anii 70-80, secolul XX, ce se bazau pe argu-
mente știinţifico-practice și experimentale, 
rămân actuale și sunt de real folos pentru 
specialiștii în domeniu.

De notat că în 1984, Catedra de stoma-
tologie ortopedică, condusă de profesorul 
Ilarion Postolachi, s-a  situat pe primul loc 
în concursul unional pentru cea mai bună 
lucrare ştiinţifică între studenţi. De regulă, 
la catedră se implementau cele mai noi re-
alizări şi metode ştiinţifice în stomatologie. 
Renumitul clinician aplica cu succes concep-
tul de protecţie a dinţilor în timpul preparării 
sub coroane de înveliş - măsuri curative şi 
profilactice în intervenţiile ortopedice, com-
plex acceptat şi peste hotarele republicii. Cu 
o deosebită pricepere şi tact deontologic or-
ganiza consiliile consultative ale pacienţilor, 
la care participau colaboratorii catedrei, me-
dicii secţiei, rezidenţii şi studenţii.

În continuare, să-i parcurgem imaginar 
cele mai importante etape biografice: Ilarion 
Postolachi s-a născut la 20 octombrie 1936 
într-o familie de ţărani din satul Cureşniţa 
Nouă, judeţul Soroca. A crescut şi a fost edu-
cat în spiritul dragostei de muncă, de pămân-
tul natal, natură, de tradiţiile naţionale şi 
limba maternă. După absolvirea Şcolii Medii 
nr. 1 din Soroca, în anul 1954, urmează studi-
ile la Institutul de Stat de Medicină şi Stoma-
tologie din Harkov, Ucraina. Circumstanţele 

au influenţat ca activitatea sa profesională să 
se desfăşoare pe diferite meridiane: medic-
stomatolog militar al Flotei Oceanului Pacific, 
or. Vladivostok (Rusia), apoi a fost transferat 
la Spitalul militar din golful De-Kastri, ţinutul 
Habarovsk, iar în 1961 - în Groznîi (Cecenia). 
Următoarele trepte în devenirea sa ca speci-
alist sunt: secundariatul clinic la Catedra de 
stomatologie ortopedică a Institului de Stat 
de Medicină „A. Bogomoleţ" din Kiev, Ucrai-
na; asistent universitar la o catedră similară a 
Institutului de Stat de Medicină din Chişinău; 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habi-
litat în ştiinţe medicale, conferirea titlurilor 
ştiinţifico-didactice de con fe renţiar şi profe-
sor universitar; deţinerea posturilor de şef 
catedră Stomatologie ortopedică (timp de 38 
de ani) şi decan al Facultăţii de Stomatologie 
pentru două decenii. Timp de 20 de ani a fost 
specialist principal al Ministerului Sănătăţii 
în domeniul stomatologiei  şi preşedinte 
al Comisiei de atestare a medicilor stoma-
tologi din Republica Moldova. Mulţi ani a 
fost locţiitor al preşedintelui Societăţii ştii-
n ţi fice a stomatologilor din RM, membru 
al Consorţiului decanilor din România şi  
Bulgaria; membru al colegiului de redacţie a 
revistei „Medicina stomatologică".

A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice 
în ziare şi reviste naţionale şi internaţionale. 
Are în palmares manuale, monografii, 
inovaţii şi invenţii, numeroase recomandări 
metodice. A ghidat  10 doctori şi 2 doctori 
habilitaţi în ştiinţe medicale.

Împreună cu profesorii universitari 
Sofia Sârbu şi Arsenie Guţan au pus bazele 
Facultăţii de Stomatologie, precum şi ale 
Şcolii Naţionale de Stomatologie. Pentru 
activitate îndelungată şi fructuoasă a fost 
distins cu titlul onorific „Om Emerit al Re-

publicii Moldova", medalia „Meritul Civic" şi 
alte decoraţii. Cea mai importantă distincţie 
rămâne, totuşi, recunoştinţa şi amintirea vie 
ca Om – între oameni, Medic – între pacienţi, 
Profesor – între discipoli. Continuă să-i tră-
iască ideile, cuvântul şi fapta, toate lumi-
nând ca o flacără sfântă calea în profesie şi 
destin a multor generaţii de absolvenţi. Cel 
de Sus, din păcate, l-a luat prea devreme 
în împărăţia Sa, la 14 decembrie 2011, însă 
amintirea regretatului profesor Ilarion Pos-
tolachi încălzeşte şi astăzi inimile celor aflaţi 
cândva în  preajmă.

Maria Cenuşă, colegă de şcoală - ”Am 
avut onoarea să-l cunosc încă la vârstă ado-
lescentină, când era elev în Şcoala nr. 1 din 
Soroca. Era disciplinat, ascultător, vesel, mo-
dest şi foarte capabil, asalta insistent cetatea 
cunoştinţelor. În funcţia de profesor univer-
sitar, Ilarion Postolachi a fost un dascăl de 
excepţie, înzestrat cu talent şi har pedagogic. 
Graţie disciplinei sale lăuntrice şi exigenţei 
reuşea să-i mobilizeze pe studenţi şi docto-
ranzi să descopere misterul stomatologiei. Ei 
îi sunt recunoscători şi pronunţă cu evlavie 
numele celui care le-a deschis calea în carie-
ra profesională. Corectitudinea, tenacitatea, 
erudiţia, cum se cădenia, verticalitatea au fost 
atuurile ce i-au determinat reuşitele în viaţă, 
în ultimă instanţă conturându-se o personali-
tate notorie în comunitatea medicală din re-
publică, şi nu numai. Comunicările sale, pre-
zentate la cele mai prestigioase congrese şi 
simpozioane ştiinţifice din întreaga lume, au 
fost apreciate înalt. În favoarea acestui gând 
vorbeşte şi faptul că a fost declarat ”Omul 
anului 2006” în SUA, într-un fel, confirmând 
afirmaţia cronicarului Miron Costin ”Nasc şi 
la Moldova Oameni”. Profesorul Ilarion Pos-
tolachi, care a avut un rol de primă vioară în 

dezvoltarea ştiinţei stomatologice şi în mo-
dernizarea învăţământului medical superior, 
este un vrednic reprezentant al medicilor 
savanţi iluştri din Republica Moldova.

Marele gânditor Nicolae Iorga spunea 
”Un învăţat are două datorii: să înveţe el 
necontenit şi să-i înveţe necontenit pe alţii”. 
Aceste cuvinte se potrivesc perfect lui Ilarion 
Postolachi, care mereu a savurat din necta-
rul lecturii cărţilor, în activitatea sa didacti-
că utilizând metode eficiente de suscitare a 
interesului discipolilor săi pentru studii. Prin 
calităţile sale deosebite, el a fost mândria 
şcolii, facultăţii, Alma Mater, a baştinei şi a 
ţării în general. 

Dragostea faţă de profesie a altoit-o şi 
descendenţilor săi, astfel, formând Dinastia 
de stomatologi Postolachi – feciorii şi nepoţii 
îi urmează calea. Tot ce a făcut rămâne etern, 
valoros şi actual, înălţându-l spre nemurire şi 
amintire veşnică. 

În numele Asociaţiei Republicane a 
Pensionarilor ”Bunătate”, ţinem să aducem 
mulţumiri Catedrei de stomatologie ortope-
dică, Senatului Universităţii de Stat de Me-
dicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 
rectorului Ion Ababii, pentru susţinerea ideii 
de a denumi catedra în memoria lui Ilarion 
Postolachi". 

Alexandru Postolachi, fecior, discipol
Maria Cernei-Cenușă, 

vicepreședinte ARP„Bunătate"                                                                                                                                    

În data de 13 noiembrie 
2014, a trecut în eternitate rec-
torul viager al Universităţii de 
Stat de Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemiţanu” - acade-
micianul Vasile Anestiadi, pro-
fesor universitar, doctor habili-
tat în știinţe medicale, rector al  
Institutului de Stat de Medicină 
din Chișinău (1963-1986), patri-
arh al medicinei naţionale.

Născut la 4 mai 1928, în sa-
tul Sărătenii Vechi, judeţul Or-
hei, într-o familie de intelectuali, 
Vasile Anestiadi face parte din 
promoţia de aur a Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău, 
absolvindu-l cu menţiune în anul 
1951. Înţelepciunea, abnegaţia  
şi demnitatea acestui redutabil 
specialist în morfologie, patolo-
gie, patobiologie, angiologie, bi-
ogerontologie l-au situat în elita 
intelectualităţii ţării. 

Vasile Anestiadi a fost pri-
mul care a susţinut teza de doc-
tor habilitat în ştiinţe medicale în 
cadrul Institutului de Medicină 
din Chişinău. Rezultatele cerce-
tărilor au fost reflectate în cca 
700 de lucrări ştiinţifice, publi-
cate în reviste de profil, inclusiv 
internaţionale. Este autor al mai 
multor monografii, manuale şi re-
comandări metodice. A elaborat 
teoria aterosclerozei incipiente, 
introducând noţiuni noi în geneza 
acestui fenomen. O descoperire 
fundamentală este depistarea 
fazelor precoce ale aterogenezei. 
Academicianul Vasile Anestiadi a 
fondat Şcoala ştiinţifică a morfo-

patologilor din republică. Disci-
polii săi (peste 100 de doctori şi 
doctori habilitaţi în ştiinţe medi-
cale) au devenit profesori, şefi de 
catedre şi de laboratoare. Distin-
sul savant a reprezentat Republi-
ca Moldova la multiple forumuri 
ştiinţifice internaţionale, contri-
buind substanţial la sporirea ima-
ginii ţării pe mapamond.

În post de rector, în decurs 
de aproape un sfert de secol, 
a organizat procesul de instru-
ire a circa 20 de mii de viitori 
medici şi farmacişti. A conti-
nuat cu înţelepciune proiecte-
le de dezvoltare ale Institutu-
lui, iniţiate de către profesorul  
Nicolae Testemiţanu. A fondat 
noi facultăţi şi catedre, a între-
prins măsuri de îmbunătăţire a 
procesului de instruire şi de cer-
cetare, a contribuit la formarea 
şi perfecţionarea corpului profe-
soral-didactic, a dezvoltat consi-
derabil baza tehnico-materială a 
instituţiei.

Fiind preşedinte al Consiliu-
lui rectorilor din Republica Mol-
dova (1977-1986), a perfecţionat 
şi a modernizat metodologia in-
struirii universitare, a contribuit 
la edificarea sanatoriilor-profilac-
torii, a centrelor-model de odihnă 
şi de sport, a cluburilor de este-
tică pentru studenţi şi profesori 
etc. 

În calitate de deputat şi 
preşedinte al Comisiei pentru 
ocrotirea sănătăţii, cultură fizică 
şi asistenţă socială a Sovietului 
Suprem al RSSM şi-a adus aportul 
la dezvoltarea medicinei, ştiinţei 
şi educaţiei în republică. A fost 
unul dintre fondatorii Institutului 
de Cardiologie, contribuind la for-
marea specialiştilor de profil.

În cadrul  Academiei de Şti-
inţe a Moldovei, şi-a desfăşurat 
activitatea în calitate de şef la-
borator Patobiologie, director la 
Centrul Ştiinţific de Patobiologie 
şi Patologie, membru al Prezidiu-
lui AŞM şi preşedinte al Consiliului 

pentru etică în cercetare al AŞM.
La nivelul exigenţelor timpu-

lui, a exercitat responsabilele mi-
siuni de preşedinte al consiliilor 
societăţilor medicale din Republi-
ca Moldova (Patologie, Cardiolo-
gie, Gerontologie), Societăţii ”Şti-
inţa”, şi de membru al Colegiului 
Ministerului Sănătăţii, membru al 
Academiei Internaţionale de Pa-
tologie (Paris), Senior al Societăţii 
Europene a Patologiştilor (Berlin), 
membru al Uniunii Internaţionale 
de Angiologie (Tokio), membru 
de onoare al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România, membru 
al Consiliului ştiinţific al Societăţii 
de Gerontologie şi Geriatrie din 
Eurasia, precum şi membru al 
executivului oraşului Chişinău.

Pentru merite deosebite în 
activitatea didactică şi ştiinţifi-
că, academicianului Anestiadi 
i-au fost conferite numeroase 
distincţii: Premiul de Stat al Repu-
blicii Moldova, ordinele Insigna 
de Onoare, Prietenia popoare-
lor, Gloria Muncii, Drapelul Roșu 
de Muncă (1961, 1976), Ordinul 
Republicii, Golden Fortune of In-
ternational Academic Rating of 
Popularity, Георгиевская медаль 
Честь. Слава. Труд. IV степень 
№. 420 (Kiev), medaliile 50 de 
ani de la Victorie (Ierusalim),  
S. I. Vavilov, Dimitrie Cantemir, 60 
de ani AŞM ş.a. 

În vremuri de restrişte a sal-
vat de la devastare Biserica „Sf. 
Ierarh Nicolae” din Chişinău şi 
de la ruinare totală – Mănăstirea 
Hâncu, contribuind la restaurarea 
ansamblului arhitectural.

Odată cu trecerea în nefiinţă 
a academicianului Vasile An-
estiadi, am pierdut un talentat 
savant, experimentat pedagog 
şi iscusit manager, un mare pro-
fesionist din faimoasa generaţie 
de savanţi-medici autohtoni, un 
patriot şi un militant activ pentru 
idealurile neamului.

Să-i fie eternă amintirea...

Rectorul Ion Ababii a menţionat, 
în cadrul ceremoniei de comemorare, 
că ”este o datorie de a înveşnici me-
moria predecesorilor noştri, fonda-
torii Universităţii. Profesorul Nicolai 
Kuzneţov este şi el unul dintre acele 
personalităţi cărora le-a revenit difici-
la sarcină de a pune temelia catedre-
lor fundamentale şi clinice în condiţii 
extrem de complicate”. În anul 1946, 
renumitul savant, specialist în histolo-
gie, renunţând la Institutul de Medici-
nă din Moscova, unde avea o carieră 
de mare succes, a venit la Chişinău 
pentru a crea Catedra de histologie şi 
embriologie, pe care a condus-o timp 
de 23 de ani.

Nicolai Kuzneţov a fost un bun 
organizator, un pedagog de excepţie, 
cercetător şi chiar artist plastic – una 
dintre pasiunile sale fiind pictura. Ta-
belele histologice elaborate de pro-
fesorul Kuzneţov sunt, până şi astăzi, 
foarte utile studenţilor în procesul 
de studii. Fiecare dintre cei care au 
asistat la lecţiile ţinute de Nicolai 
Kuzneţov au rămas frapaţi de nivelul 
de cultură generală, de cunoştinţele 
enciclopedice, dar şi de firea lui ex-
trem de binevoitoare.

”Dezvelirea basoreliefului lui Ni-
colai Kuzneţov, este unul dintre eve-
nimentele de suflet, model de urmat 
pentru viitoarele generaţii de medici, 
care studiază la Universitatea noastră 
şi care, sperăm, vor păstra, dezvolta 
şi multiplica frumoasele tradiţii ale 
Alma Mater şi ale medicinei autohto-
ne”, a spus rectorul Ion Ababii.

Lilian Şaptefraţi, şef catedră 
Histologie, citologie şi embriologie, 
a accentuat că profesorul Nicolai 

Kuzneţov face parte din ”intelectu-
alitatea poporului rus, care a adus 
contribuţii enorme în tezaurul cultu-
ral al lumii”. Este misiunea noastră 
să păstrăm vie memoria acestor per-
soane, care au îndrăgit oamenii şi lo-
curile acestei ţări. Şeful de catedră a 
menţionat că, în semn de omagiu, un 
bust al lui Nicolai Kuzneţov se va re-
găsi şi pe Aleea medicilor şi savanţilor 
iluştri.

Fiica regretatului profesor, Galina 
Vincenco, conferenţiar universitar la 
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, a decla-
rat că familia este mândră de tot ceea 
ce a realizat tatăl ei în domeniul medi-
cinei şi nu doar, şi a mulţumit tuturor 
celor care au contribuit la realizarea 
basoreliefului.

Profesorul Nicolai Kuzneţov s-a 
născut în data de 25 iunie 1897. În 
anul 1917, a fost admis la Facultatea 
de Medicină a Institutului din Mosco-
va. Pe perioada studenţiei, a activat 
în calitate de asistent medical la un 
spital din Moscova, mai ales în timpul 
epidemiei de tifos. După absolvirea 
Facultăţii, profesorul a fost preocupat 
preponderent de cercetări în histolo-
gie. 

În anul 1946, a fost delegat de 
Moscova să creeze Catedra de his-
tologie a Institutului de Medicină 
din Chişinău, unde elaborează şi 
dezvoltă cercetări ştiinţifice pri-
vind multiple aspecte ale histolo-
giei.  Pe tot parcursul vieţii sale, 
talentatul profesor a fost pasionat 
şi de pictură, realizând peste 100 
de tablouri. Nicolai Kuzneţov s-a 
stins din viaţă în anul 1988, la vâr-
sta de 91 de ani.

Omagiu 
profesorului  

Nicolai 
Kuzneţov

Ilarion Postolachi – „Fondator al Şcolii ştiinţifice 
de stomatologie ortopedică"

La Catedra de histologie, citologie și em-
briologie a Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” a fost dezvelit 
un basorelief dedicat fondatorului catedrei, omu-
lui ilustru Nicolai Kuzneţov, profesor universitar, 
personalitate notorie în domeniul medicinei.

In memoriam 
Vasile Anestiadi
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Aho, aho, colegi stimaţi,
Staţi puţin şi ne-ascultaţi!
Noi, Serviciul comunicare
Vă aducem o urare.

Aho, aho,  
Dragă comunitate universitară -
Fiind cu toții în prag de-ajun, 
În așteptarea lui Moș Crăciun,
Îți urăm tot ce-i mai bun!
Și începem ca la carte
Să colindăm pe la rectorate.
Cum se zice în popor
Să începem de la conducător.

Stimate Domnule Rector, să ne trăiți,
La Mulți, Mulți Ani, fericiți!
Domnul să vă ocrotească,
Inima să vă-ntărească,
Că în Noul An aniversar,
E nevoie de Dumneavoastră -  
bun gospodar!
Pentru-a obține rezultate
În toate direcțiile de activitate.
Calitatea studiilor să o ridicăm,
Monopolul pe piața educațională  
să-l păstrăm,
Universitatea să o informatizăm
Și infrastructura să dezvoltăm.
Salariile angajaților să le mărim
Și gradul de satisfacție să sporim.
Valorile și tradițiile să le păstrăm 
Și continuu să ne modernizăm.
Să-aducem standardele europene
În mințile basarabene
Și alinierea la calitate
Pentru înteaga Universitate.
Pentru-al nostru conducător,
Care administrează instituția cu spor -
Mai sunaţi din clopoţei
Şi strigaţi cu toţii - Hăi, Hăi!

Să urăm, în ajun de sărbători
Secretarul științific şi prorectori,
Care muncesc cu-nflăcărare
Pentru-a Universității prosperare.
Calitatea învățământului să crească,
Știința să ne înflorească, 
Educația să ne copleșească,
Dezvoltarea strategică să ne reușească,
Relațiile internaționale  
să se înmulțească!
Să avem parteneriate,
Cu cele mai prestigioase 
Universităţi din alte state,
Studenţi deştepţi şi stăruitori,
Tineri cu principii şi valori.
Să sporim imaginea până hăt departe,
Să se audă despre noi, 
Până în Australia şi înapoi.
Roată măi, Hăi, Hăi!

Dragi prorectori, în anul jubiliar,
Vom munci mult şi cu har,
Aniversarea Universității la ușă bate
Chemându-ne pe toți la fapte.
Să vă dea Domnul sănătate,
Planuri și obiective realizate,
Să aveți rezultate mari,
Întru prosperarea Alma Mater -  
fiți mai tari!
La serviciu cât şi-acasă -
Numai cu gânduri frumoase,
Voie bună și bucurii
De la nepoţei şi copii.
Mânaţi măi, Hăi, Hăi!

Urăm domnii decani  
și doamnele prodecane,
Care muncesc din zori și pe înserate,
Pentru a nu rămâne nesoluționate 
Ale studenților probleme înaintate.
Vă dorim sănătate multă
Până hăt departe să v-ajungă,
Procesul de instruire să-l monitorizați,
De Codul educației să vă ghidați,
S-aveți multă stimă  
de la studenți și rezidenți,
Chiar și de la cei repetenți.
Ia sunați din zurgălăi
Să se-audă peste văi
Chiar și la Mălina Mică, măi, Hăi, Hăi!

Și la catedre venim cu o urare
Să nu vă fie cu supărare:
Modulul Didactic să-l aplicați
Transparența să asigurați.
E-mail-ul să-l mai citiți -
Informați mereu să fiți!
Noul An, cu sănătate,
Să vă meargă ca la carte!
La ai noștri profesori
Le dorim calde sărbători!
Roată, măi, Hăi, Hăi!

Aho, aho, dragi bibliotecari,
Inteligenți și universali,
Anul acesta vi s-a dat un plus de 
valoare -
Devenind cadre didactice-auxiliare.
Vă urăm cu sănătate,
Bucurii, prosperitate,
Să aveți succese mari
Și respect de la beneficiari.
Colecția Bibliotecii să o dezvoltăm,
Un soft modern să implementăm,
Repozitoriul instituțional să organizăm,
Și cultura informației  
a utilizatorilor să formăm.
Baze de date și reviste științifice  
să abonăm,
Accesul deschis la informație  
să promovăm,
Condiții optime de lectură să creăm
Și servicii informaționale de calitate  
să prestăm.

Mai sunați din zurgălăi,
Să se audă peste văi,
Chiar și la Mălina Mică, măi,  
Hăi, Hăi!

Aho, aho la șefii de subdiviziuni 
universitare,
Cei cu responsabilitatea mare,
Care muncesc cu-nverșunare
Fiecare cu ce are.
Vă dorim un an bogat,
Suflet curat și împăcat,
Să aveți răbdare multă
Și pentru cei de-acasă să v-ajungă.
Fiți manageri competenți și tehnocrați,
Buni la inimă, exigenți și democrați,
Să tratăm oamenii cu respect
Muncind conștiincios și cu devotament.
Pentru ai noștri conducători
Strigați Hăi, Hăi, mai cu spor!

Urăm pe cei ce fac calitate
În a noastră universitate,
Obiectivele le evaluează
SMC-ul îl apreciază.
Să procesați  
indicatori de performață reali
În dezvoltarea  
managementului universitar
Cu recomandări de îmbunătățire  
să veniți
Pentru eficientizarea sistemului  
utili să fiți.
Pentru-ai calității promotori
Și ai strategiilor evaluatori,
Roată, măi, Hăi, Hăi!

Iar acum venim cu o urare,
Gânduri bune și bunăstare,
Pentru sponsorul nostru mare 
La materiale promoționale.
DREIE, Vă dorim în anul ce vine
Parteneri câți se cuvine,
Să câștigăm proiecte multe
În modernizarea Universității  
să ne-ajute,
S-avem suport în instruire  
prin simulare,
Mobilitate academică și cercetare.  
Pentru cooperare și integrare europeană
Și recunoaștere internațională -
Mai sunaţi din clopoţei
Să se-audă și-n Europa măi, Hăi, Hăi!

Voi, juriști, ce legea știți,
Presimțim că vreți hăiți!
Să aveți doar procese câștigate 
Și cât mai multe contracte semnate!

Și acum cu gânduri bune,
Venim pentru altă subdiviziune,
Pentru cei care se ocupă,
De selectarea forței de muncă,
Angajare, evidență  și integrare
Deseori - pensionare!

Dragi ingineri din Serviciul TIC –
Să nu duceți lipsă de nimic,
Să-aveți doar zile luminoase,
Pace și căldură-n case.
Noi Vă mulțumim pentru conlucrare
În dezvoltarea Modulului Comunicare.
Asistență tehnică operativ asigurată
Și Strategia de informatizare  
100% realizată!?
Trăind și activând în era digitală,
Vă rugăm să ne asigurați  
securitate informațională -
La portal, SIMU, telefonie și e-mail,
Toate la cel mai înalt nivel.
Ia mai strigați măi,
Hăi, Hăi!

Foaie verde siminoc
La mulţi ani şi mult noroc
Pentru Secţia Economie
Bani în traistă mulţi să vie,
Planificarea bugetară,

Să fie cea mai bună-n ţară.
Pentru-a noastră urătură
Vrem o primă cât mai bună!

Fiind prin vecinătate,
La Mulţi Ani, Contabilitate,
Să lucrați cu socoteală,
Pentru stabilitate financiară.
E-factura să vă fie de-ajutor,
În evidența banilor.
Mânaţi măi, Hăi, Hăi!

Foaie verde de mălin,
Achiziţiilor le dorim,
Furnizori mai serioși -
Parteneri conștiincioși. 
Șefii demersuri să trimită 
Numai pân’ la data limită. 
Cererile să le procesați,
Să le vedeți filă cu filă 
Și să cumpărați:
Ieftin, bun și mult în kilă!

Aho, aho, subdiviziuni universitare,
Nu vă supărați pe noi tare
Că vă cerem calitate 
La documentele prezentate.
Noi mereu vă vom ghida,
Instrucțiuni de lucru vom elabora,
Ateliere de instruire vom organiza,
Astfel, cultura documentară 
a angajaților vom ridica.
Vă invităm să luați parte
La toate activitățile inițiate:
În acțiuni de caritate
Și altele de sănătate.

Dragi colegi, în acest an,
Trebuie să muncim cu elan
Pentru-a noastră misiune -
Să promovăm al Universității nume.
Împreună să activăm cu zel
Pentru-a Universității țel,
Vă urăm cu noroc și fericire
Ale voastre vise să aibă împlinire!
Mai sunaţi din clopoţei
Și strigați cu toții, Hăi, Hăi!

Iar acum urăm pe cei -
Cei mai cei învățăcei,
Competitivi, veseli și voinici
Ai noștri mediciniști.
Să aveți succes la carte
Că primiți studii de calitate.
Să deveniți medici  
și farmaciști renumiți
Sănătatea populației s-o ocrotiți.
Pentru fete și flăcăi,
Mânați măi, Hăi, Hăi!

V-am ura noi mult și bine
Dar ziarul se termină
Și trebuie să reușim
În termen să-l tipărim,
Pentru Dumneavoastră, cititori fideli,
Care ne urmăriți mereu.
Pentru colaborare Vă mulțumim,
Baftă tuturor noi Vă dorim,
Sănătate, pace și noroc,
Toate bune la un loc!
Numai performanță, excelență  
și calitate
Să avem în a noastră Universitate!
La Mulți Ani, dragă comunitate 
universitară,
La Mulți Ani, Alma Mater – 
aniversară!

Cu drag, 
echipa Serviciului 

comunicare și relații publice

Primiți urătorii?!
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Univers sportiv

Sfârşitul anului curent 
a coincis cu încheierea 
campionatului Campusului 
studenţesc, consacrat Zilei 
Internaţionale a Tineretu-
lui. Este de apreciat fap-
tul că la multe genuri de 
sport se evidenţiază, prin 

prestaţie, studenţii din anul 
I şi II.

La tenis de masă fe-
minin pe primul loc s-a si-
tuat Tatiana Creadcenco, 
studentă în anul I, speci-
alitatea Sănătate publică, 
la masculin – Adrian Vâr-
lan, student în anul I, Fa-
cultatea de Farmacie. În 
competiţiile de badminton 
cele mai bune rezultate le-
au înregistrat Alexandrina 
Timofeev, rezidentă în anul 
I,  printre  bărbaţi - Mihai 
Guţuţui, student în anul II, 
Facultatea de Stomatolo-
gie.

Alexandru Muradu, 
student în anul III, Facul-
tatea de Stomatologie, a 
învins în proba de șah mas-
culin, la feminin - Veronica 
Găşcă, studentă în anul 
IV, specialitatea Sănătate 
publică. Jocul de dame a 

fost câştigat de Anastasia 
Pânzari, studentă în anul 
I, Facultatea de Medicină 
nr. 1 şi Andrei Vatamaniuc, 
student în anul IV, speciali-
tatea Sănătate publică. 

La împingerea greu-
tății până la 75 kg, primul 

loc i-a revenit lui Andrei Fa-
nea, student în anul IV, Fa-
cultatea de Stomatologie, 
iar în cântarul de plus 75 
kg - mai voinic s-a dovedit 
a fi Sergiu Radu, student în 
anul V la aceeaşi facultate.

Echipa Real–United a 
fost cea mai bună în între-
cerile de futzal, iar la volei 
mixt echipa Josan. 

*   *   * 
Deşi mediciniştii, com-

parativ cu cei de la alte 
universităţi, au un program 
de studii mai încărcat, 
totuşi, reuşesc să participe 
şi la competiţiile republi-
cane. Echipa de baschet 
masculin a USMF ”Nicolae 
Testemiţanu”, condusă de 
Corneliu Ciurea, la moment 
se plasează pe locul 5 în cla-
sament şi a evoluat alături 
de redutabilele formaţii 

UASM, USM, Donbasket 
Donduşeni baschet, Gama 
Cahul. 

Lotul de volei feminin, 
antrenat de  Iulia Popov, 
figurează în lista celor mai 
tari concurente pentru în-
tâietatea ţării, opunând 

rezistenţă multiplelor cam-
pioane şi deţinătoare ale 
Cupei Moldovei - USM şi 
ASEM. 

În preajma sărbăto-
rilor de iarnă, studentele 
noastre au susţinut unul 
dintre cele mai grele me-
ciuri din campionat în com-
pania formaţiei Academiei 
de Studii Economice a Mol-
dovei, reuşind să demon-
streze un joc combinativ, 
cu multe faze de spectacol. 
Cele trei seturi jucate s-au 
încheiat cu scoruri strânse 
25-20, 25-22; 25-23 în fa-
voarea viitoarelor econo-
miste. Următoarea partidă 
este programată pentru 
data de 18 ianuarie 2015 
când echipa noastră se va 
întâlni cu cea a Şcolii spor-
tive nr. 2 din Tighina. Le 
dorim succese mari sporti-
vilor noştri!    

La iniţiativa Facultăţii 
de Stomatologie a 
Universităţii de Stat de  
Medicină şi Farmacie  
„Nicolae Testemiţanu”, cu 
susţinerea rectoratului şi 
a Comitetului sindical al 
angajaţilor s-au desfăşurat 
competiţiile, din cadrul unui 
turneu de volei masculin, 
în amintirea  marelui refor-
mator în medicină - Nicolae 
Testemiţanu. Turneul s-a 
desfăşurat în incinta Com-
plexului sportiv universitar  
”Ivan Dobrovolschi”, în data 
de 15 noiembrie curent.

Potrivit organizatori-
lor, la concurs au participat 
şapte echipe, în componenţa 
cărora au fost preponderent 
medici. Formaţiile au fost 
divizate în două subgrupe, 
iar meciurile s-au disputat 
conform formulei fiecare 

cu fiecare. Primele clasate 
în subgrupe s-au întâlnit în 
partida finală pentru primul 
loc, iar cele situate pe locul 
secund au jucat pentru locul 
trei. De menţionat că toate 
meciurile s-au disputat la 
cote înalte de intensitate, 
fiind conduse obiectiv de 
echipa de arbitri, condusă 
de Iulia Popov. Concurarea 
echipelor din Drochia, Un-
gheni, Mereni şi din Bacău, 
România, a conferit turneu-
lui o tentă internaţională. 

Universitatea noastră a 
fost reprezentată de două 
formaţii – una a profesori-
lor şi alta a studenţilor. Tur-
neul a debutat cu partida 
susţinut ă de echipele uni-
versitare, de altfel,  aceasta 
a fost una dintre cele mai 
interesante dispute, înche-

indu-se cu scorul 2-1 în fa-
voarea studenţilor. E demn 
de menţionat faptul că 
formaţiile universitare nu 
au ”împrumutat” sportivi de 
performanţă, reuşind să se 
descurce onorabil.

Pe parcursul jocului, 
a fost  remarcată echipa 
„Prietenia” din Chişinău şi 
formaţia din Drochia, care 
nu au suferit nici o înfrân-
gere în subgrupe, situân-
du-se în fruntea clasamen-
tului, ceea ce le-a permis 
să se califice pentru meciul 
decisiv. Ambele grupări au 
prestat un volei ofensiv, lup-
tând pentru orice punct pus 
în joc. Superiori din punct 
de vedere tehnic şi tactic 
s-au dovedit a fi voleibaliştii 
echipei  „Prietenia”, care au 
ieşit învingători cu scorul 
2-0 şi au ocupat primul loc, 

învrednicindu-se de o cupă 
specială. Formaţia profeso-
rilor Universităţii noastre 
s-a  clasat pe  treapta a treia, 
fiind urmată de echipa  din 
Ungheni. 

Opinii: Oleg Solomon, 
organizatorul principal al  
turneului. Toate formaţiile 
au abordat în cel mai serios 
mod competiţiile, totodată 
au îmbinat sportul cu odih-
na. Participanţii şi-au conso-
lidat relaţiile cu vechii colegi 
şi prieteni, totodată stabi-
lind noi cunoştinţe. Un cu-
vânt aparte de recunoştinţă, 
pentru sprijinul acordat, 
adresăm administraţiei 
Universităţii, personal recto-
rului  Ion Ababii, Comitetului 
sindical al angajaţilor, care 
au asigurat desfăşurarea 
turneului.

Constantin Sufaru, re-
prezentant al Facultății de 
Științe ale Mișcării, Sportului 
și Sănătății, Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Ba-
cău, România. Relaţiile de 
colaborare cu voleibaliştii 
din Republica Moldova 
continuă  de mai mulţi ani, 
venim cu drag la asemenea 
turnee încă din anul 2000. 
Despre turneul de faţă pot 
spune că a impresionat prin 
numărul participanţilor, va-
loarea sportivă a echipelor 
şi intensitatea partidelor. 
La turneu s-a creat o at-
mosferă prietenoasă, ceea 
ce a favorizat schimbul larg 
de opinii. În lotul nostru 
avem voleibalişti cu bogată 
experienţă competiţională. 
E de ajuns să-l nominalizez 
pe Florinel Robaciu în vârstă 
de 68 de ani, care a evoluat 

în liga superioară a campi-
onatului românesc şi, după 
cum vedeţi, se menţine  
într-o formă excelentă. Să 
ştiţi că Bacăul este un oraş 
voleibalistic. Avem campi-
oni olimpici la multe genuri 
de sport. Dacă ni se permite, 
venim cu sugestia ca aseme-
nea turnee să se desfăşoare 
de două ori pe an.

Ion Furtună, căpitanul 
formației din Drochia. Actu-
alul turneu s-a impus prin-
tr-o concurenţă acerbă. Au 
evoluat echipe puternice, 
formate din tineri, care aduc 
un suflu nou în volei. Totul 
a fost la înălţime: organi-
zarea, arbitrajul, condiţiile 
create, ceea ce face cinste 
gazdei - USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. Aşa să fie şi 
pe viitor. 

La aniversarea jubileului personal de 60 de ani și împlinirea a 35 de ani de activi-
tate în domeniul energeticii, în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu”, vreau să adresez 
următorul mesaj:   

“Cu ocazia Zilei profesionale, aduc sincere felicitări colegilor de breaslă  dorin-
du-le multă sănătate, pânze albe pe catarge și țărmuri senine pe valurile zbuciuma-
te ale profesiei, în viața și activitatea de zi cu zi. Totodată, îmi exprim recunoștința 
administrației și subdiviziunilor universitare, tuturor, celor care au contribuit cu suc-
ces, insistență și perseverență la dezvoltarea și renovarea ramurei energetice în Uni-
versitatea noastră”. 

Cu respect, Valentin Negru, electrician, veteran al muncii 

Stimate Domnule Valentin Negru,
 în numele comunității universitare, Vă dorim multă sănătate, împliniri 

și realizări frumoase în continuare.

Turneu 
In memoriam Nicolae Testemițanu

Meridian sportiv

”Și totuși, soarta uneori pare-ni-se că-i nedreaptă 
cu noi” - așa începe o scrisoare de mulțumire sosită în 
adresa rectorului Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Ion Ababii, din par-
tea unor părinți. Fiica lor a fost salvată de o echipă de 
medici, condusă de profesorul Victor Cojocaru, doctor 
habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef 
catedră Anesteziologie și reanimatologie nr. 2, și Elena 
Moraru, lector la aceeași catedră. 

Părinții fetei descriu că ”după patru intervenții chirurgicale suportate, Cristina, în-
cepu lupta pentru viață. Pe de o parte, echipa de medici făcea și imposibilul pentru a 
opri boala, dar aceasta nu ceda. A fost foarte greu și, adesea, ne părea că nu mai există 
o ieșire din situație. Dar totuși, Cel de Sus s-a îndurat și ni l-a trimis pe îngerul-salvator, 
domnul profesor Victor Cojocaru. 

După ce a examinat-o și a analizat minuțios cazul Cristinei, dumnealui a stabilit o 
schemă de tratament pe care a aplicat-o imediat în practică. Zi de zi, ceas de ceas, echipa 
de medici, în frunte cu Elena Moraru, șefa secției Reanimare generală a Spitalului Clinic 
Republican, a dat luptă după luptă cu boala. Doar strictețea și severitatea cu care dl 
profesor diriguia procesul de tratament, intervenind întotdeauna promt și cu noi idei 
constructive, au făcut așa că binele a biruit răul. După săptămâni de chinuri și nevoi, 
Cristina a început ușor-ușor să-și revină”. 

În data de 9 noiembrie curent, familia a părăsit spitalul, numit de ei și ”lăcaș al 
învierii”, dar nu înainte să exprime profunde mulțumiri profesorului Victor Cojocaru 
și Elenei Moraru. 

”Ne închinăm până la pământ tuturor angajaților, care au stat de veghe zi și noapte 
lângă fiica noastră și i-au administrat strict și grijuliu medicamentele, adesea mângâin-
du-i cu duioșie sufletul și încurajând-o să nu cedeze. Și ea, cu ajutorul Domnului, a 
biruit”.

Cu aleasă prețuire, lacrimi de fericire și profundă recunoștință,

familia Tudor şi Axenia Gorgos, Chișinău  (09.11.2014)

Scrisoare de mulţumire pentru medicii 
Victor Cojocaru și Elena Moraru

Donbasket Donduşeni

Stimate Domnule Valentin Negru, în numele comunităţii 
universitare, Vă dorim multă sănătate, împliniri şi realizări 
frumoase în continuare. 


