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Editorial
Primăvara este unul dintre 

cele mai splendide anotimpuri. 
Frumuseţea ei ne încântă privirile 
şi ne face să uităm supărările şi să 
privim cu speranţă în viitor. Este 
anotimpul care-ţi induce o stare de 
euforie, generată de lumină, flori şi 
culoare. Este momentul unor noi 
începuturi pentru realizarea tutu-
ror aspiraţiilor.

Un angajament al activităţii 
noastre este să tindem spre per-
fecţiune şi spre excelenţă, fapt  
pentru care ne stabilim noi direc-
ţii şi obiective de dezvoltare pentru 
perioada următoare. 

Printre priorităţile anului cu-
rent, pentru compartimentul didac-
tic, am fixat elaborarea unui Cadru 
naţional al calificărilor pentru toate 
programele de studii în conformitate 
cu cerinţele Guvernului Republicii 
Moldova, precum şi a Conceptului 
învăţământului universitar medical 
la distanţă, perfecţionarea curricu-
lei la toate disciplinele şi asigurarea 
cu materiale didactice. 

Calitatea serviciilor educaţi-
onale şi internaţionalizarea pro-

cesului de studii sunt verigile de 
bază ale Universităţii. În acest con-
text, este absolut necesară evalu-
area şi acreditarea internaţională 
a instituţiei şi a programelor de 
studii de către Federaţia Mondială 
pentru Educaţie Medicală, proce-
sul respectiv fiind deja în derulare. 

Pe segmentul ştiinţă este im-
portantă dezvoltarea Repozitoriu-
lui Instituţional al Universităţii cu 
publicaţiile personalului ştiinţifi-
co-didactic şi ale studenţilor-doc-
toranzi, participarea la elaborarea 
Strategiei Naţionale de Cercetare-
Inovare, iar la capitolul sănătate şi 
biomedicină - implementarea pro-
iectelor de cercetare, finanţate din 
fonduri europene. 

Pentru activitatea clinică, 
obiectivul primordial este crearea 
Spitalului Universitar, care va 
servi ca bază clinică fundamen-
tală în formarea viitorilor medici, 
precum şi extinderea şi consoli-
darea clinicilor universitare pen-
tru eficientizarea procesului de 
dezvoltare a abilităţilor clinice ale 
studenţilor. 

Sistemul Informaţional de Ma-
nagement Universitar va fi dezvol-
tat prin modulele Rezidenţiat, Edu-
caţie medicală continuă, Ştiinţă, 
Activitate clinică. 

Menţinerea şi consolidarea 
patrimoniului universitar, de ase-
menea, este o preocupare institu-
ţională continuă, iar printre prio-
rităţi se enumeră şi inaugurarea 
Muzeului universitar de istorie a 
medicinei şi farmaciei moldave.

Aceste obiective strategice, 
evidenţiate succint, reprezintă 
doar o parte din amalgamul de ac-
tivităţi cotidiene ale universităţii 
noastre. 

Vă îndemn, dragi colegi, să 
continuăm, cu aceeaşi fermitate, 
realizarea proiectelor demarate în 
vederea modernizării Universită-
ţii, fapt ce va avea impact direct 
asupra calităţii serviciilor educa-
ţionale, a rezultatelor ştiinţifice 
şi a asistenţei medicale acordate 
populaţiei, pentru a menţine şi a 
perpetua faima instituţiei noastre 
în topul celor mai prestigioase uni-
versităţi din ţară şi din lume.

www.usmf.md

Femeilor
Sunteţi Roua dimineţii,
Sunteţi Pâinea din cuptor,
Sunteţi faptele Măreţe,
Sunteţi Dorul de amor.

Sunteţi Soarele fierbinte,
Sunteţi Luna rece-n cer,
Sunteţi Dulcele cuvinte,
Sunteţi Caldul după ger.

Sunteţi Floarea fermecată,
Sunteţi miros de parfum,
Domnul Dragostea v-a dat-o
Din Bărbaţi să faceţi scrum…

…De e pace sau războaie,
De ne faceţi freza brumă,
Inima iar ni se-nmoaie, 
Că sunteţi a vieţii Mumă!

Chiar de-i iarnă rece afară,
Devenim înţelepciune,
Prin a voastră Primăvară, 
Prin ai voştri ochi-minune.

Ochi în gri, în albăstrele, 
Ochi verzui, ochi în tăciune,
Ei vă sunt lucinde stele,
Pline-n raze, în raţiune.

Voi, Femei, a vieţii Floare,
Rămâneţi o ghicitoare:
„Totuşi, cine sunteţi oare?...”
 

Valeriu Burlacu,
profesor universitar

Ce semnifică pentru Dumnea-
voastră Ziua de 8 martie?

Este ziua feminității, a 
frumuseței, a dragostei și un 
prilej de bucurie pentru toate 
femeile. Pentru mine personal, 
aceasta este ZIUA MAMEI. De 
mic copil și până în prezent, în 
această zi sunt alături de mama 
mea.

Ce momente impresionante ați 
trăit în această zi?

Sunt mai multe amintiri 
frumoase legate de această zi: 
spectacolele organizate de 8 
martie, în care rolurile princi-
pale erau jucate de ambii mei 
părinți; concertele dedicate 

Zilei Internaționale a Femeilor 
prezentate pe scena Casei de 
Cultură din sat, la care parti-
cipam activ și eu; precum și 
matineele dedicate mamelor și 
bunicuțelor de la grădinița de 
copii la care mergea fiul meu.  

Prin ce este puternică o femeie?
Femeia este cea care con-

tinuă firul vieții pe Pământ… 
E hotărâtă și pasionată în tot 
ceea ce face, soluționează ra-
pid orice gen de problemă. Este 
adevărată și optimistă: reală cu 
viața și sentimentele ei și plină 
de optimism pentru viitor. Cu 
zâmbet pe buze, ea depășește 
tristețea, frustrarea, furia... 

Plânge fără teamă... și toate 
acestea o fac și mai puternică.

O femeie este fericită când...
Iubește și este iubită, este 

Mamă, Fiică, Soră și Bunică.
La acest început de 

mărțișor, când suflul renașterii 
naturii se îngemănează firesc cu 
farmecul sublim al feminității, 
doresc tuturor doamnelor să fie 
mereu frumoase, înconjurate 
de căldură sufletească, dragos-
te și bunăvoință. Să fie aprecia-
te și răsfățate, iar bucuria, pros-
peritatea, iubirea și înțelegerea 
să domine mereu în familiile 
Dumnealor ca o nesfârșită pri-
măvară! 

Stimată comunitate universitară, dragi studenţi şi colegi,

Cu drag de Mărţişor
Calendaristic, primăvara începe la 1 Martie, 

iar noi avem un mod unic de a ne bucura de ve-
nirea ei prin dăruirea Mărţişoarelor. La începutul 
acestui anotimp al reînvierii, sărbătorim şi Ziua In-
ternaţională a Femeilor - 8 Martie, Ziua Mamelor.

Cu acest prilej, stimate Doamne, care îm-
binaţi armonios cele patru caracteristici ale Fe-
meilor: sensibilitatea, frumuseţea, tandreţea şi 
fineţea, Vă adresăm sincere felicitări şi urări de 
bine. Fie ca spiritul acestei primăveri şi mireasma 
florilor, sănătatea şi căldura sufletească să vă în-
soţească pretutindeni, iar prezenţa Dumneavoas-
tră să inspire celor din jur parfumul fericirii şi al 
gingăşiei. Vă dorim o primăvară caldă, plină de 
dragoste, armonie şi noi împliniri!

Femeia - această adevărată comoară, me-
reu încântătoare prin farmecul și graţia ei, 
frumuseţea și abilităţile cu care este înzestrată, 
involuntar, se asociază cu noţiuni eterne precum 
Viaţa, Dragostea, Primăvara, Floarea. Se vede că 
așa a voit Cel de Sus ca în ajunul Zilei de 8 Martie 
să lumineze soarele mai puternic, să înflorească 
ghioceii și toporașii, să reînvie natura.

Femeia este supremă: nimic nu se întâmplă 
decât prin ea și pentru ea. La fel ca bărbatul, ea 
se manifestă în toate domeniile și preocupările 
sale: în instanţele superioare ale statului, în sfera 
economiei, culturii, precum și în medicină, unde 

ponderea acestora este substanţială și, chiar, sal-
vatoare. Aceste gânduri sunt sugerate și de felul 
de a fi al femeilor din comunitatea universitară.

Distinse Doamne!
Miracolul și splendoarea primăverii să Vă 

bucure privirile și sufletele, fiecare să Vă simţiţi 
FEMEIE în sensul deplin al cuvântului. Să fiţi în-
totdeauna zânele ocrotitoare ale familiei și să 
rămâneţi, așa precum sunteţi: sănătoase, fru-
moase și tandre, curajoase și optimiste, inteli-
gente și înţelegătoare, verigile continuităţii VIEȚII 
pe pământ.

O femeie este fericită când iubește și este 
iubită, este Mamă, Fiică, Soră și Bunică

Blitz interviu, în contextul zilei de 8 martie, cu Silvia Stratulat, conferențiar 
universitar, șefa Departamentului Didactic și Management Academic
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Agenţia Naţională de Asigurare  
a Calităţii în Educaţie şi Cercetare –   

suport logistic în acreditarea 
internațională a Universității

USMF „Nicolae Testemițanu” a depășit  
14 universități la nivel global, conform 

Webometrics

Administrația Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”, de mai mulți ani, este 
preocupată de evaluarea și de acredita-
rea de către Federația Mondială pentru 
Educație Medicală, fapt prevăzut și în 
Strategia de dezvoltare a instituției 
pentru anii 2011-2020. În anul 2014, 
universitatea noastră a fost vizitată de 
președintele Federației Mondiale pentru 
Educație Medicală (FMEM) și de cel al 
Asociației Școlilor Medicale din Euro-
pa, care au apreciat pozitiv activita-
tea instituției în Raportul de evaluare:  
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” este un 
exemplu de bune practici pentru țările 
din regiune, atât din fosta Uniune Sovie-
tică, cât și din regiunea Mării Negre.

Începând cu anul 2013, Facultatea de 
Stomatologie a iniţiat procesul de evalua-
re externă, fiind acreditată provizoriu (în 
anul 2016) și complet (în 2018) de către 
Consiliul Dentar din Statul California, 
SUA. „Dacă în ultimii doi ani eforturile 
facultăţilor au fost concentrate în vede-
rea acreditării naţionale a programelor 
de studii, obiectivul prioritar pentru ur-
mătorii ani este de a iniţia o evaluare ex-
ternă în scopul acreditări internaţionale 
atât a instituţiei, cât și a programelor de 
studii”, a accentuat rectorul Ion Ababii 
la o întrunire oficială cu Andrei Chiciuc, 
președintele Agenţiei Naţionale de Asi-
gurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare 
(ANACEC). Oficialul instituţiei guverna-
mentale a vizitat universitatea noastră 
pentru a se documenta și a evalua stadiul 
de pregătire pentru iniţierea procedurilor 
de evaluare și de acreditare a instituţiei la 
nivel internaţional.

Președintele ANACEC a menţionat 
că, odată ce programele de studii ale 
USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt deja 
acreditate, poate fi iniţiată procedura 
de evaluare instituţională, iar o altă mo-
dalitate ar fi ca ANACEC să fie acreditată 
și autorizată de FMEM, ca, ulterior, să 
poată realiza acreditarea conform stan-
dardelor acestei organizaţii. În tot cazul, 
Agenţia este deschisă spre conlucrare, 
astfel ca studiile efectuate la Universi-
tate să fie recunoscute și în afara ţării”, 
a declarat Andrei Chiciuc. Cât privește 
acreditarea spitalelor, președintele a 
recomandat de a iniţia acest proces sub 
egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
care a elaborat un manual de acreditare 
în acest scop. 

Olga Cerneţchi, prim-prorector, pro-
rector pentru activitate didactică, a sub-
liniat că, până în anul 2016, Federaţia 
Mondială pentru Educaţie Medicală nu a 
avut abilităţi de evaluare și de acreditare 
a programelor de studii și a instituţiilor 
de învăţământ superior medical, pentru 
că aceasta nu intra în competenţa sa. În-
cepând cu anul 2016, organizaţia a iniţiat 
procesul de acreditare a instituţiilor. 
„Cunoaștem că în România, în cadrul 
unui program-pilot, au fost evaluate șase 
universităţi de către FMEM, conform 

standardului de bază - Învățământul su-
perior medical universitar”, a menţionat 
profesorul Olga Cerneţchi. Totodată, în 
această problemă, universitatea noas-
tră a fost consultată și de un expert din  
Kazahstan – membru al Federaţiei Mon-
diale pentru Educaţie Medicală. Ca rezul-
tat, a fost elaborat un raport de evaluare 
a Facultăţii de Medicină, în conformitate 
cu standardele FMEM. 

În context, Mihail Gavriliuc, pro-
rector pentru studenţi internaţionali, a 
remarcat că Federaţia Mondială pentru 
Educaţie Medicală oferă mai multe 
modalităţi de acreditare a instituţiilor 
de învăţământ superior medical, una 
dintre ele fiind acreditarea de către 
Agenţia Naţională, abilitată în acest sens. 
O asemenea experienţă au agenţiile din 

Kazahstan și din Georgia. De notat că și 
SUA au declarat că, din anul 2023, nu vor 
recunoaște diplomele universităţilor nea-
creditate la nivel internaţional și vor reco-
manda cetăţenilor lor să nu opteze pentru 
instituţiile respective. „Știam de acest 
fapt înainte de scandalul din Statul Israel, 
care a preferat să dea o lovitură mai 
multor ţări, fără să prevină. Au hotărât 
și au implementat decizia chiar din acest 
an, fără să ofere timp atât instituţiilor 
pentru a obţine acreditarea respectivă, 
cât și cetăţenilor israelieni. Acreditarea 
instituţiei de către FMEM va permite ca 
diplomele noastre să fie recunoscute și în 
Europa, iar acest aspect este important 
atât pentru studenţii internaţionali, cât și 
pentru cei autohtoni”, a accentuat profe-
sorul Gavriliuc.

Prorectorul pentru activitate 
știinţifică Gheorghe Rojnoveanu a sub- 
liniat că activitatea de cercetare a 
Universităţii a fost acreditată în 2016, 
iar certificatul expiră în anul 2021.  
Andrei Chiciuc a specificat că acredita-
rea instituţională va include și segmentul 
cercetării, deoarece nu este logic de a-l 
diviza de cel al educaţiei, iar în prezent se 
lucrează la indicatorii pentru comparti-
mentul respectiv.

Rectorul Ion Ababii i-a mulţumit 
președintelui ANACEC pentru vizita în-
treprinsă și disponibilitatea de a oferi 
suport logistic în iniţierea procesului de 
acreditare internaţională. Academicianul 
a dat asigurări că administraţia și mem-
brii comunităţii universitare vor între-
prinde toate acţiunile necesare pentru 
iniţierea procedurii de acreditare atât 
instituţională, cât și a programelor de 
studii de către Federaţia Mondială pentru 
Educaţie Medicală. Mai dificil va fi pe 
segmentul acreditării internaţionale a 
instituţiilor medico-sanitare publice, care 
servesc drept baze clinice pentru USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Crearea Spitalu-
lui Universitar, printr-o hotărâre de gu-
vern, ar facilita soluţionarea mai rapidă a 
acestei probleme. În acest sens, instituţia 
contează pe sprijinul autorităţilor statu-
lui și al Ministerului Sănătăţii, Muncii și 
Protecţiei Sociale.

Facultatea de Stomatologie 
a USMF „Nicolae Testemițanu” a 
inițiat un program internațional 
în stomatologie (International 
Dental Program - IDP) ca re-
zultat al acreditării complete 
de către Consiliul Dentar din  
California, SUA. 

Un grup de 33 de medici 
dentiști, cetăţeni și rezidenţi 
americani, au început, în data de 
14 ianuarie 2019, un curs de doi 

ani pentru a obţine licenţa de a 
profesa în Statul California, SUA. 
Medicii, originari din India, Core-
ea, Peru, Mexic, Pakistan, Iran, 
Irak, Salvador și Armenia, au ab-
solvit Stomatologia la o instituţie 
de învăţământ superior în ţara 
lor și majoritatea dintre ei au 
obţinut cetăţenie americană, ast-
fel, având dreptul legal la muncă. 
Însă pentru a activa ca medic sto-
matolog în California, ei trebuie 
să urmeze obligatoriu Programul 
Internaţional în Stomatologie în 
limba engleză.

„Consiliul Dentar din Califor-
nia a autorizat instituţia noastră 
să instruiască medici - cetăţeni 
și rezidenţi ai SUA, cu scopul 
de a obţine licenţă de activitate 
pe teritoriul Californiei”, a de-
clarat Sergiu Ciobanu, decanul 

Facultăţii de Stomatologie. La 
acest program poate participa 
orice medic dentist care vrea să 
activeze în Statul California, de-
oarece ei vor fi instruiţi în con-
formitate cu cerinţele și legislaţia 
acestei ţări. După doi ani de 
studii full-time - 7 ore zilnic, 17 
săptămâni în semestru, ei vor 
obţine un certificat de absolvire a 
studiilor postuniversitare prin se-
cundariat clinic în Stomatologie. 

Ulterior, fără a susţine diferenţe 
de curs, absolvenţii IDP vor avea 
de promovat un examen în Cali-
fornia.

Primele module de studii 
s-au referit la legislaţia america-
nă, etica în domeniul stomatolo-
giei și controlul infecţiei - prele-
geri ce au fost ţinute de un profe-
sor din SUA. Pe parcursul celor doi 
ani, cursurile incluse în programul 
respectiv vor fi ţinute atât de pro-
fesorii universităţii noastre, cât și 
de profesori americani.

Nora Deza, una dintre bene-
ficiarele acestui program, origina-
ră din Peru, a subliniat că Progra-
mul Internaţional în Stomatologie 
la USMF „Nicolae Testemiţanu” 
i-a oferit o oportunitate unică 
pentru obţinerea licenţei de ac-
tivitate în Statul California, unde 

locuiește de cinci ani. Până atunci 
a activat în ţara sa în calitate de 
medic stomatolog, iar programul 
universităţii noastre este atra-
ctiv prin faptul că instruirea se 
desfășoară în limba engleză. 

Viral Ikani, un medic cursant, 
originar din India, a studiat Sto-
matologia în ţara sa natală, deși 
locuiește în California de la vârsta 
de 4 ani. Aici a lucrat în calitate 
de asistent medical și igienist, 
deși are o experienţă în dome-
niu de 15 ani în India. Programul 
Internaţional în Stomatologie îi 
va permite să obţină licenţa pen-
tru a activa ca medic dentist în 
Statul California, SUA.

În opinia profesorului Luis 
Dominicis, președintele Societăţii 
Stomatologilor din Los Angeles, 
predarea Stomatologiei la USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este iden-
tică cu cea din California, doar 
cu unele diferenţe în anumite 
cursuri specifice ţării sale, și anu-
me ce ţine de legislaţia ţării, a 
asigurărilor medicale ș.a., iar IDP 
este unul de succes și de înaltă 
eficacitate. „Calitatea studiilor 
și profesionalismul personalului 
știinţifico-didactic al Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemițanu este la nivel 
înalt, instituţia oferind condiţii 
optime de studii. Consiliul Dentar 
din California nu ar fi acreditat 
programul Stomatologie al aces-
tei universităţi, dacă ar fi sesizat 
anumite neconformităţi în activi-
tatea instituţiei sau în programe-
le de studii”, a remarcat profeso-
rul american.

Reamintim că Facultatea de 
Stomatologie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” a iniţiat procesul de 
acreditare încă din anul 2013, fi-
ind acreditată provizoriu de către 
Consiliul Dentar din California în 
anul 2016, iar în data de 16 mai 
2018 a obţinut acreditarea com-
pletă pentru următorii cinci ani.

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica 
Moldova se menține pe locul III în 
topul instituțiilor de învățământ 
superior din țară prezen-
te on-line, conform Ranking 
Web of Universities. Clasamen-
tul a fost realizat în luna ianu-
arie 2019 de Cybermetrics Lab 
– un grup de cercetători de la 
Consiliul Național Spaniol de 
Cercetare din Madrid.

La nivel mondial, univer-
sitatea noastră se află pe locul 
7157, urcând 14 poziţii com-
parativ cu luna iulie 2018. Cea 
mai înaltă performanţă a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” se atestă 
la capitolul Prezență, reușind să 
depășească 4887 de instituţii de 
învăţământ superior, situându-
se, astfel, pe locul 692. La nivel 
european, Universitatea se pla-
sează pe locul 1892.

Clasamentul Ranking Web of 
Universities, din ianuarie 2019, 
a fost elaborat în baza evaluării 
a circa 27 de mii de universităţi 
din întreaga lume, inclusiv 26 din  
Republica Moldova. Acesta se re-
alizează din anul 2004 și are drept 
scop de a demonstra vizibilitatea 
instituţiilor academice și a celor 
de cercetare în reţeaua on-line și 
de a promova accesul deschis la 
publicaţiile știinţifice. În stabili-
rea topului s-a ţinut cont de con-

ţinutul și de calitatea informa-
ţiei postate pe site, numărul de 
link-uri la articole și de citări pe 
Google Academic, prezenţa arhi-
velor electronice și a repozitori-
ilor instituţionale, precum și ac-
cesibilitatea în mediul virtual al 

instituţiei la nivel internaţional.
Evaluarea a fost efectuată 

ţinându-se cont de criteriile:
50% – Vizibilitate: numărul 

total de legături externe pe care 
domeniul web al universităţii le 
primește de la terţe-părţi;

35% – Excelență: numărul 
de lucrări știinţifice calificate 
printre primele 10% cele mai 
citate ediţii la 26 de discipli-

ne, pentru intervalul de timp 
2012-2016 (bazat pe publicaţiile  
SCOPUS/Scimago);

10% – Deschidere: numă-
rul de citări ale cercetătorilor 
universităţii pe Google Scholar 
Citations;

5% – Prezența on-line: nu-
mărul total de pagini web ale 
instituţiei și vizibilitatea globală 
pe Internet.

USMF „Nicolae Testemiţanu” 
este surclasată, deocamdată, 
doar de Universitatea de Stat 
din Moldova și Universitatea 
Tehnică a Moldovei, care au un 
număr mai mare de facultăţi, 
specialităţi și studenţi.

Lansarea Programului Internațional 
în Stomatologie 
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Catedra de anesteziologie și reanima-
tologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” a organizat, în zilele de 28 
februarie și 1 martie 2019, conferința ști-
ințifică anuală cu genericul In memoriam 
profesor Valeriu Ghereg. La ediția curen-
tă au fost prezentate 19 rapoarte știin-
țifice ale studenților, medicilor-rezidenți 
și studenților-doctoranzi din Republica  
Moldova, România și Ucraina. 

Programul manifestării știinţifice a in-
clus și cursuri magistrale, ţinute de profesori 
cu renume: Gabriel Gurman (Israel), Nathan 
Wecksler (Israel), Ioana Grigoraș (România), 

Oleg Tarabrin (Ucraina) și dr. Evghenii  
Ciumacenco (Franţa).

În cadrul ceremoniei de inaugu-
rare a conferinţei, prorectorul pentru 
activitate știinţifică al USMF „Nicolae 
Testemiţanu” Gheorghe Rojnoveanu a relatat 
despre contribuţia profesorului Valeriu Ghereg 
la dezvoltarea specialităţii și a Catedrei de  
anesteziologie și reanimatologie care-i poartă 
numele. „Această frumoasă tradiţie, păstrată 
timp de 14 ani, reflectă tot ce a zidit regretatul 
profesor și ce a valorificat Școala pe care a lan-
sat-o. Ne dorim ca tinerii de la această speciali-
tate să cunoască istoria și să însușească tezaurul 
lăsat de profesorul Ghereg în acest domeniu. 
Cu fiecare ediţie, conferinţa ia amploare, iar va-
loarea acesteia este amplificată inclusiv de pre-
zenţa invitaţilor de onoare - specialiști notorii 
de talie internaţională”, a remarcat prorectorul  
Rojnoveanu. 

Profesorul universitar Ioana Grigoraș de la 
UMF „Gr. T. Popa” din Iași a exprimat admiraţie 
organizatorilor pentru menţinerea tradiţiei de 
a desfășura acest simpozion în memoria pro-
fesorului Valeriu Ghereg. „Îmi ridic, simbolic, 
pălăria în faţa Dumneavoastră, pentru cinstirea 
înaintașilor, a ceea ce au făcut ei și pentru ceea 
ce suntem noi astăzi. Este o misiune pe care cu 
toţii ar trebui să o avem în faţă și pe care puţini 

dintre noi își aduc aminte să o onoreze”, a con-
statat profesorul român. 

Profesorul Gabriel Gurman din Israel 
a subliniat caracterul unical al menţionatei 
conferinţe: „Să convoci studenţi din ultimul an 
de studii și medici-rezidenţi din primii ani să 
prezinte rapoarte este uimitor, pentru că este 
important ca tinerii să înveţe modalitatea de a 
prezenta comunicările”. 

Serghei Șandru, șeful Catedrei de anestezi-
ologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, a 
relatat câteva file din biografia regretatului pro-
fesor, subliniind că, pe parcursul celor 24 de ani 
de activitate în universitatea noastră, Domnia Sa 
a manifestat cele mai frumoase calităţi de ilus-

tru savant și anesteziolog-reanimatolog, iscusit 
pedagog și organizator al procesului de instruire 
și educaţie, optând pentru perfecţionarea conti-
nuă a cursurilor și a lucrărilor practice. 

Atitudinea deosebită faţă de obligaţiunile 
sale profesionale, experienţa bogată de viaţă și 
activitate, erudiţia și tactul pedagogic înnăscut 
i-au adus profesorului Valeriu Ghereg respectul 
și aprecierea prietenilor, colegilor, studenţilor, 
medicilor-rezidenţi și, în deosebi, a miilor de 
pacienţi, pe care i-a smuls din ghearele morții.

În persoana profesorului Valeriu Ghereg 
am pierdut și un mare patriot al neamului. Via-
ţa și activitatea profesorului este un exemplu 
demn de urmat pentru generaţiile tinere de 
studenţi, medici-rezidenţi, precum și pentru 
specialiștii în domeniu. Datoria noastră sacră 
este de a-i păstra vie memoria și de a continua 
acele frumoase tradiţii, la a căror fortificare a 
contribuit întreaga sa viaţă, curmată fulgerător 
la doar 52 de ani neîmpliniţi.

Conferinţa s-a încheiat cu premierea celor 
mai bune lucrări ale tinerilor cercetători în an-
esteziologie și terapie intensivă „In memoriam 
profesor Valeriu Ghereg”. De această dată, 
premiul oferit de familia regretatului profesor 
Ghereg a fost împărţit între Olga Gherasim 
(Republica Moldova), Delia Negrescu  (România) 
și Alexandr Suslov (Ucraina). 

Infecțiile nosocomiale (postoperatorii) 
sunt o problemă ce preocupă tot mai mult 
medicii chirurgi din Republica Moldova. 
Acestea persistă nu doar în secțiile chirurgi-
cale vechi, dar și în cele noi, recent amena-
jate, iar riscul dezvoltării unei complicații 
după o intervenție chirurgicală se menține. 
Declarația aparține profesorului universitar 
Vladimir Hotineanu, lansată în deschiderea 
Lecturilor de iarnă - eveniment științific 
anual ce abordează problemele chirurgiei 
din țara noastră. Cea de-a XV-a ediție a fo-
rumului s-a desfășurat cu genericul Particu-
laritățile moderne ale infecției chirurgicale. 
Metodologie didactică.

„Necesitatea abordării unei astfel de 
teme de către medicii chirurgi de toate 
specialităţile medicale este dictată de ma-
jorarea cazurilor de infecţii nosocomiale și 
necesitatea de a întreprinde măsuri pentru 
a le combate. În fiecare specialitate, fie 

De peste trei decenii, una dintre 
marile provocări cu care se confrun-
tă cercetătorii din sfera medicală, la 
nivel mondial, ține de diagnostica-
rea și tratarea bolilor rare – un capi-
tol vast, care cuprinde până la 8 mii 
de maladii, ce afectează peste 350 
de milioane de oameni de pe glob. 
Peste 95 la sută dintre aceste boli nu 
au tratament, studiile demonstrând 
că apariția lor este cauzată în pro-
porție de 80% de factorul genetic, 
iar 50% sunt predominante la copii.

Potrivit specialiștilor, există dife-
renţe foarte mari de la o boală rară 
la alta, ceea ce face dificilă stabilirea 
unei definiţii exacte. Unele boli se 
întâlnesc în cazuri unice comparativ 
cu altele, dar în Uniunea Europeană 
este considerată o maladie rară cea 
care afectează mai puţin de cinci 
persoane din 10000 (prevalenţa fiind 
de 1/2000). Declaraţia aparţine pro-
fesorului universitar Ninel Revenco, 
directorul Departamentului Pedia-
trie al USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
președintele Societăţii de Pediatrie 
din Republica Moldova, lansată în 
deschiderea conferinţei dedicate Zilei 
internaționale a Bolilor Rare 2019.

„Suntem mândri că reușim, 
pentru al treilea an consecutiv, să 
marcăm această zi. Problema boli-
lor rare este un obiectiv al Strategiei 

de dezvoltare a Institutului Mamei 
și Copilului (IMC). Actualmente, la 
evidenţa geneticienilor se află mai 
mulţi pacienţi cu diferite patologii 
ereditare, ce se înscriu în lista bolilor 
rare. În ultimii ani, graţie colaborării 
cu instituţii medicale internaţionale, 
beneficiem de echipament nou și 
performant, fapt ce ne permite să 
depistăm bolile rare în Republica  
Moldova. Cooperarea cu parteneri 
din Germania, România, Italia ne 
ajută să evoluăm în implementarea 
noilor metode de investigaţii în ca-
drul Institutului Mamei și Copilului 
și ne dă posibilitatea de a susţine 
proiectele în cercetarea bolilor rare”, 
a declarat Sergiu Gladun, directorul 
IMC. Potrivit conferenţiarului univer-
sitar, actualmente, Registrul naţional 
de boli rare include în jur de 100 de 
maladii, diagnosticate pe parcursul 
ultimilor 25 de ani. 

Conf. univ. Natalia Barbova, șefa 
Laboratorului de profilaxie și pato-
logii ereditare din cadrul Centrului 
Naţional de Statistică, Genetică și 
Reproducere Medicală, a explicat că 
în domeniul bolilor rare se atestă un 
deficit de cunoștinţe medicale și ști-
inţifice. O perioadă îndelungată, doc-
torii și cercetătorii știinţifici nu au fost 
informaţi suficient despre maladiile 
rare și nu exista o cercetare reală de 

sănătate publică privind acest dome-
niu.

Natalia Ușurelu, reprezentanta 
Centrului de Sănătate, Reproducere 
și Genetică Medicală din Chișinău, 
a subliniat că deși maladiile sunt rar 
întâlnite pacienţii sunt numeroși. La 
nivel european, peste 25 de milioa-
ne de oameni suferă de aceste boli, 
iar pe glob – 350 de milioane de oa-
meni cu boli rare. Cei mai predispuși 
sunt copiii nou-născuţi, care aparent 
sunt sănătoși, dar peste câteva zile de 
viaţă prezintă un metabolism scăzut, 
cu patologie acută inexplicabilă, în 
lipsa particularităţilor patologice în 
sarcină și la naștere. În prezent, nu 
există un tratament adecvat pentru 
aceste boli. În Moldova sunt sute de 
copii, dar și maturi, care suferă de 
maladii rare, precum fenilcetonuria, 
acidoria metilmalonică sau glicoge-
noza. Despre aceste boli se știe foar-
te puţin și, prin urmare, mulţi bolnavi 
ajung să trăiască o viaţă de coșmar, 
iar unii nici nu depășesc primul an de 
viaţă. Există totuși și cazuri unice, cu 
final fericit, când părinţii au posibili-
tatea să-i asigure copilului un regim 
alimentar special, fapt ce-i permite o 
dezvoltare normală.

În încheierea evenimentu-
lui, profesorul Ninel Revenco a 
menţionat: „Ar fi extrem de im-

portant ca IMC să dispună și de un 
centru de neuropsihiatrie pediatri-
că, pentru că are toate premisele: 
specialiști calificaţi atât în diagnosti-
care și screening, cât și în tratament și 
reabilitare medicală. Avem specialiști 
tineri, medici-rezidenţi, care vor să 
muncească în ţară”.

Conferinţa dedicată Zilei 
internaționale a Bolilor Rare 2019 
a fost anticipată de un flashmob cu 
genericul Implicare prin cercetarea 
Bolilor Rare!, desfășurat în aceeași zi, 
în faţa IMC. 

De asemenea, în data de 27 fe-
bruarie curent, Departamentul Pedia-
trie al USMF „Nicolae Testemiţanu” și 
Societatea de Pediatrie din Republica 
Moldova au organizat un workshop, 
la care au participat specialiști de ta-
lie mondială din Italia, care au expus 

concepte moderne în reabilitarea 
copiilor cu diverse afecţiuni neuropsi-
homotorii. Specialiștii dr. Bruno Sa-
les, dr. Leonardo Granchi, dr. Arriana 
Bello (U.O.C. Neuropsichiatria Infanti-
le) au împărtășit din experienţa Italiei 
în domeniul cercetării și tratamen-
tului bolilor rare. Prezente la eveni-
ment au fost și unele familii din ţara  
noastră ale căror copii suferă de o 
boală rară.

Ziua Bolilor Rare se desfășoară 
anual, în ultima zi de februarie, pen-
tru a sensibiliza opinia publică despre 
maladiile rare și pentru a îmbunătăţi 
accesul la tratament medical și a 
susţine persoanele bolnave și fami-
liile acestora. Acţiunea a fost lansată 
în 2008, la iniţiativa Organizaţiei Eu-
ropene pentru Boli Rare (EURORDIS).

Conferinţa anesteziologilor: 
In memoriam profesor Valeriu Ghereg Infecțiile nosocomiale –  

subiectul Lecturilor de iarnă, 2019

Ziua Bolilor Rare, marcată la Chișinău

chirurgie, fie oftalmologie sau otorinolarin-
gologie, chiar dacă dispunem de tehnologii 
moderne minim invazive, oricum nu suntem 
scutiţi de complicaţii provocate de infecţiile 
nosocomiale. De aceea, pe parcursul Lectu-
rilor vom identifica pașii ce trebuie urmaţi 
pentru a asigura un management corect 
și siguranţa pacientului. Mai mult de atât, 
transplantul de organe a devenit un fapt 
obișnuit în activitatea noastră chirurgicală, 
astfel încât problema infecţiilor trebuie să o 
avem permanent în vizor”, a accentuat pro-
fesorul Hotineanu.

La inaugurarea evenimentului a partici-
pat și rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
academicianul Ion Ababii, care a menţionat 
că aceste manifestări știinţifice au devenit o 

formă de educaţie medicală continuă pentru 
specialiștii în chirurgie. „Lecturile de iarnă 
reprezintă o frumoasă tradiţie de abordare 
a temelor actuale, de importanţă majoră 
pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale în 
ţara noastră. Aceste subiecte sensibile nece-
sită o elucidare profesionistă și ar fi util să 
fie continuate de tinerii specialiști, asistenţi, 
conferenţiari și profesori universitari”, a de-
clarat profesorul Ababii.

Academiciana Eva Gudumac a pus în 
discuţie aspectele infecţiilor nosocomiale 
la copii accentuând că, din cauza varietăţii 
acestora, se înregistrează multe nașteri pre-
mature, iar rata înaltă a mortalităţii la nivel 
mondial, inclusiv în Republica Moldova, este 
cauzată, de asemenea, de contactarea unor 
infecţii postoperatorii. 

Profesorul Evghenii Guţu, președintele 
Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” 
din Republica Moldova, a subliniat că acest 

gen de instruiri constituie o sarcină impor-
tantă pentru toţi medicii, deoarece medicina 
evoluează cu pași rapizi și ei trebuie să fie la 
curent cu toate noutăţile din acest domeniu. 
Referindu-se la subiectul abordat la actuala 
ediţie a Lecturilor, președintele a subliniat 
că acesta este riscul complicaţiilor postope-
ratorii ce generează atât insatisfacţia pacien-
tului, cât și a chirurgului, în egală măsură. 

Lecturile de iarnă 2019 a reunit peste 
400 de chirurgi din toată ţara, din domeniile: 
pediatrie, oncologie, urologie, oftalmologie, 
otorinolaringologie, cardiologie, neurochi-
rurgie și traumatologie. Evenimentul a fost 
organizat de catedrele de Chirurgie nr. 1 și 
nr. 2 în colaborare cu Asociaţia Chirurgilor 
„Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova. 
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Cooperare internațională

Experiența Republicii Populare Chineze 
în domeniul învățământului superior ar 
putea fi preluată și aplicată în Republica  
Moldova. De această părere este profeso-
rul universitar Emil Ceban, prorector pentru 
activitate clinică la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
care a făcut parte dintr-o delegație a țării 
noastre în China. Grupul din Republica 
Moldova, format din cinci persoane, a par-
ticipat, în luna noiembrie 2018, la un semi-
nar cu genericul Managementul învățămân-
tului superior în țările în curs de dezvoltare. 

Potrivit prorectorului Emil Ceban, siste-
mul de învăţământ superior chinez impre-
sionează printr-un număr total de 2500 de 
universităţi, cu un contingent total de circa 
40 de milioane de studenţi. Sunt instituţii 
mari, bine dotate și sofisticate din punct de 
vedere al tehnologiilor informaţionale, cu 
softuri de instruire complexe, bazate, prio-
ritar, pe industria construcţiilor (80%) și pe 
sistemele informaţionale (20%). 

 Principalul program de instruire al 
delegaţiilor universitare s-a desfășurat la Uni-
versitatea Normală din provincia Zhejiang, 
orașul Jinhua – o universitate cu tradiţii, fon-
dată în anul 1956, ce se regăsește în topul 
primelor 100 de universităţi din China. În 
componenţa acestei instituţii se află 18 co-
legii cu 17 programe postuniversitare, 161 
de programe de masterat și 45 de programe 
de doctorat, 31 de laboratoare știinţifice și 
o bibliotecă cu un fond de 3,7 milioane de 
cărţi. La universitate studiază 30 de mii de 
studenţi, dintre care trei mii internaţionali. 
Campusul studenţesc este amplasat pe un 
teritoriu de 300 de hectare de pământ și re-
prezintă un orășel integru cu infrastructură 
bine dezvoltată: drumuri asfaltate, transport 
public sub formă de motorete și biciclete, 
blocuri de locuit pentru profesori, panouri 
stradale electronice pe care se afișează date 
privind reușita academică a studenţilor, lo-
curi de agrement, parcuri, lacuri, plante exo-
tice ș.a.

Programul seminarului a fost unul vast 
și divers, incluzând prelegeri, lecţii practice, 
întâlniri cu profesori, excursii în cinci orașe, 
întâlniri cu echipele universităţilor și a școli-
lor, inclusiv cu una de profil medical, precum 
și cu studenţi din diasporă – o pereche de 
soţi originari din orașul Orhei. 

Prelegerile au inclus tradiţiile și cultura 
chineză, economia și cultura economică, în-
văţământul și reformele curriculare, experi-
enţa culturală, practica școlilor mondiale de 
pregătire universitară europeană și america-
nă în comparaţie cu cea chineză, tehnici și 
metode de predare în diferite școli, știinţa 
și inovaţiile, limba chineză, performanţele 
de evaluare în educaţie și internaţionaliza-
rea procesului de studii. În cadrul lecţiilor 
practice, participanţii la curs au vizitat cel 
mai mare oraș-mall din China, Muzeul satu-
lui chinez, alte muzee istorice și moderne și 
au avut parte de lecţii de sport și de dansuri 
chineze. 

„A fost o experienţă inedită și interesan-
tă pentru noi. Сhina ne-a impresionat prin 
mărimea sa teritorială, având o populaţie de 
1,4 miliarde de oameni, pe o suprafaţă de 
9,6 milioane km pătraţi și prin contrastele 
mari între tehnologii moderne și ritualuri în-
vechite. Este un popor extrem de muncitor, 
disciplinat atât la locul de muncă, cât și în 
viaţa cotidiană, absolut totul fiind în vizorul 
sistemelor de supraveghere video”, a accen-
tuat Emil Ceban. 

„În China toţi învaţă, de la mic la mare, 
conducându-se după principiul dacă înveți, 

ai șansa să devii om mare. Studenţii sunt 
stimulaţi de către stat să iniţieze o afacere 
chiar din primul an de facultate. Astfel, cei 
care studiază la profilul economic vin cu un 
plan de business, beneficiază de credite pen-
tru o perioadă de 5 ani, iar echipa manageri-
ală a universităţii îi ajută să-și dezvolte ideea. 
Ulterior, beneficiarii restituie statului și insti-
tuţiei de învăţământ un anumit procent din 
profitul obţinut. În fiecare zi, în China sunt 
iniţiate cca 60 de mii de afaceri, iar, anual, 
6-8 milioane de absolvenţi ai universităţilor 
se lansează în mediul de afaceri.

„Am avut ocazia să vedem și să anali-
zăm experienţa Chinei. Chinezii sunt un po-
por care se respectă, astfel încât istoria, cul-
tura și limba sunt obiecte de studiu obligato-
rii pentru toţi studenţii autohtoni și străini. 
Acest lucru trebuie să-l practicăm și noi – să 
motivăm studenţii internaţionali să studieze 
limba română”, consideră profesorul Ceban.

Totodată, am putea opta pentru des-
chiderea mai multor biblioteci, inclusiv în 
cămine, instalarea panourilor electronice, 
dezvoltarea unui sistem unic informaţional, 
accesibil în campusul studenţesc, lansarea 
unei reţele TV sau radiofonice în scopul efici-
entizării comunicării universitare.

„Internaţionalizarea sistemului de în-
văţământ superior este un motto aplicabil 
în toată lumea, iar prin exemplul Chinei, 
care optează pentru studenţi de pe conti-
nentul african, trebuie să ne orientăm spre 
extinderea ariei geografice a studenţilor in-
ternaţionali. Tot aici, am văzut că studenţii 

din diasporă participă plenar în activitatea 
universităţilor, ceea ce ar fi benefic și pentru 
noi – ca studenţii străini să fie antrenaţi în 
toate proiectele Universităţii, ale Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină atât 
pentru pentru promovarea instituţiei, cât și 
a ţărilor pe care le reprezintă”, a opinat pro-
rectorul. 

De asemenea, profesorul crede că este 
necesar de preluat exemplul centrelor de si-
mulare chineze în domeniul medicinei, care 
oferă mai multe activităţi practice pentru 
studenţii străini. Urmează să stabilim în ce 

mod viitorii medici vor deprinde dexterităţi 
gen renesecţia, renepuncţia, acordarea pri-
mului ajutor medical ș.a. „Acest lucru ar fa-
cilita alinierea la standardele internaţionale 
în domeniu”, a subliniat prorectorul Emil 
Ceban.

În China se atrage o atenţie deosebită 
medicinei tradiţionale. Acolo, totul ce este 
verde se consumă și este utilizat ca trata-
ment naturist al diferitor maladii. În acest 
sens, mizăm pe extinderea colaborării cu 
partenerii chinezi pe componenta farmace-
utică, având în vedere că avem Facultatea 
de Farmacie și Centrul Știinţific de Cultiva-
re a Plantelor Medicinale din satul Bardar. 
Contăm pe fortificarea parteneriatului cu 
Ambasada Republicii Populare Chineze în 
Republica Moldova și Camera de Comerţ 
și Industrie Moldova-China. Anterior, în 
cadrul acestui program guvernamental, au 
fost implementate două proiecte, și anume 
crearea Centrului de Medicină Tradiţională 
Chineză la Chișinău și a Centrului Universi-
tar de Reabilitare Medicală. Partea chineză 
a propus să efectueze studii clinice privind 
creșterea plantelor medicinale chineze în 
condiţiile climei moldovenești. În acest 
context, urmează să identificăm plantele 
comune ce cresc în Republica Moldova și 
în China și să extindem spectrul de indicaţii 
pentru tratamentul fitoterapeutic în boli-
le caracteristice zonei noastre. În special, 
acestea se referă la bolile de etiologie he-
patică, gastroduodenale, cauzate, prepon-
derent, de consecinţele utilizării în exces a 

îngrășămintelor chimice pe teritoriul ţării în 
perioada sovietică. De aceea am putea să le 
creștem la noi, să efectuăm studii clinice la 
Facultatea de Farmacie și să creăm o mică 
linie de producere a plantelor sub formă 
de ceaiuri, decocturi. Este un proiect ce nu 
necesită investiţii majore, iar Universitatea 
are un parteneriat durabil cu Ambasada 
Republicii Chineze în Republica Moldova și 
suntem gata să dezvoltăm relaţiile de cola-
borare.

Instituţia noastră a fost reprezentată la 
acest seminar și de Olga Tagadiuc, prorector 
pentru studii de doctorat, șefa Catedrei de 
biochimie și biochimie clinică, care a rămas 
plăcut impresionată de dotarea avansată a 
laboratoarelor și a sălilor de studii cu utilaj 
tehnic demonstrativ. „În timpul orelor de 
studii totul se filmează, iar în altă încăpere 
mentorul își face notiţe privind părţile bune 
și cele slabe, iar ulterior se discută în comun 
sau se dau indicaţii simultan”, a menţionat 
prorectorul.

Un alt exemplu din practica sistemului 
chinez de învăţământ superior se referă la 
oferirea posibilităţilor studenţilor în obţi-
nerea abilităţilor practice pe tot parcursul 
procesului de studii. Astfel, la un colegiu 
care pregătește mecanici auto, studenţilor li 
se pune la dispoziţie toate modelele de au-
tomobile existente în lume, pe care aceștia 
trebuie să le dezasambleze și să le reasam-
bleze, fapt ce le crează avantaje de formare 
a deprinderilor practice. Totodată, toate lo-
calităţile din China abundă în spaţii amena-
jate pentru lectură în librării și în biblioteci 
imense, pentru ca populaţia să citească cât 
mai mult. 

„Ar fi bine să preluăm structura, organi-
grama universităţilor chineze - o universita-
te polivalentă înglobează colegii, ce asigură 
învăţământul profesional tehnic, facultăţi ca 
universitate și instituţii de cercetare într-o 
structură condusă de aceeași administraţie. 
În acest mod, studenţii de la colegii benefici-
ază de profesori din cadrul universităţii și de 
o bază tehnico-materială avansată. Studenţii 
de la facultate utilizează utilajul instituţiilor 
de cercetare și se pot integra în anumite 
proiecte implementate de laboratoarele 
știinţifice. De asemenea, posibilităţile finan-
ciare sunt incomparabile cu ale noastre, in-
stituţiile de învăţământ superior beneficiind 
de fonduri din partea autorităţilor regionale 
și a Ministerului Educaţiei, iar pentru cerce-
tări se alocă fonduri suplimentare, în baza 
unui rating al universităţilor și în funcţie de 
aceasta instituţiile sunt stimulate financiar”, 
a adăugat Olga Tagadiuc.

Vizita delegației țării noastre a fost re-
alizată la inițiativa Ministerului Comerțului 
din China, Camerei de Comerț și Industrie în 
Republica Moldova și a Ambasadei Republicii 
Populare Chineze în R. Moldova, care a invi-
tat peste 50 de reprezentanți ai personalului 
administrativ din instituțiile de învățământ 
superior din Europa și din Africa.

Experiență chineză în managementul învățământului superior  

Reprezentanți ai Catedrei de reabilita-
re medicală, medicină fizică și terapie ma-
nuală a Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au par-
ticipat, în zilele de 28 februarie și 1 martie 
curent, la cea de-a XII-a conferință 
internațională România-Republica Moldo-
va Știința orto posturală în influența și con-
trolul patologiilor. 

În cadrul manifestării știinţifice au fost 
prezentate aspecte teoretice și practice ale 
medicinei fizice și de reabilitare din per-
spectiva specialiștilor din ambele ţări. În 
acest sens, asistenţii universitari ai USMF 
„Nicolae Testemiţanu” au prezentat rapoar-
tele: Managementul reabilitării medicale a 
persoanelor cu osteoartroza genunchiului în 
raport cu diferite patologii asociate (Anatol 
Vizdoagă); Principiile evaluării eficacității 
tratamentului fiziofuncțional la pacienții 
cu artrita reumatoidă (Victoria Chihai); Re-
cuperarea funcțională după artroplastia 
totală de șold: studiu de caz (Alisa Tăbîrţă); 
Funcționalitatea și reabilitarea medicală în 

contextul multimorbidității (Adrian Melnic).
Sesiunea practică a decurs cu genericul 

,,Integrarea sistemelor robotizate în recu-
perarea funcţională” cu demonstrarea sis-
temului Erigo și stimularea funcţionala pro-
prioceptivă, sistemul Vibramoov și terapia cu 
oscilaţii profunde.

Cea de-a doua zi a forumului a avut 
drept scop integrarea tinerilor specialiști în 
domeniul reabilitării medicale cu abordarea 
diferitor aspecte organizatorice și discuţii 
asupra comunicărilor medicilor-rezidenţi din 
anii II și III de studii, de la ambele instituţii.

La conferinţa știinţifico-practică au fost 
prezenţi cca 150 de participanţi, ţara noas-
tră fiind reprezentată de membri ai Catedrei 
de reabilitare medicală, medicină fizică și 
terapie manuală, medici-rezidenţi din anii 
I-III, precum și de reprezentanţi ai Societăţii 
Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medi-
cină Fizică din Republica Moldova. 

Evenimentul a fost organizat de către 
Departamentul Medicină Fizică și Reabili-
tare Medicală a Universităţii de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România 

și Catedra de reabilitare medicală, medicină 
fizică și terapie manuală a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. 

Menţionăm că instituţia noastră a iniţiat 
un acord de colaborare cu UMF „Gr. T. Popa” 
din Iași în domeniul reabilitării medicale. 
Periodic, în scopul fortificării cooperării 

interinstituţionale, părţile organizează eve-
nimente știinţifice de profil, sporind intere-
sul medicilor tineri. Ca rezultat, se stabilesc 
acţiuni concrete de dezvoltare a colaborării 
de viitor. Următoarea întrunire bilaterală va 
avea loc în iunie 2019, la Chișinău.

Știința orto posturală în influența și controlul patologiilor
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Extinderea colaborării în domeniul 
pneumoftiziologiei

Studenții de la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova 
vor avea mai multe posibilități de a-și 
dezvolta dexterități în examinarea gi-
necologică. Acest lucru a devenit posibil 
datorită unui lot de echipament modern 
sub formă de manechine pentru instruire 
în domeniul prevenirii cancerului de col 
uterin. Instrumentarul a fost procurat 
de către Fondul Națiunilor Unite pentru  
Populație în Republica Moldova 
(UNFPA), în baza contribuției financi-
are de peste 21.000 USD a Agenției de  
Cooperare Internațională pentru Dezvol-
tare a României (RoAid), în cadrul proiec-
tului „Prevenirea cancerului de col uterin 
2017-2020”.

Echipamentul a fost transmis, în data 
de 15 februarie 2019, Centrului Univer-
sitar de Simulare în Instruirea Medicală 
(CUSIM), Catedrei de medicină de familie, 
Catedrei de obstetrică, ginecologie și re-
producere umană și Catedrei de obstetri-
că și ginecologie din cadrul Universităţii. 

Olga Cerneţchi, prim-prorector, pro-
rector pentru activitate didactică, a ex-
primat recunoștinţă partenerilor de dez-
voltare, în numele administraţiei USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, pentru donaţia 
de manechine și simulatoare, în vederea 
formării deprinderilor practice în exa-
minarea ginecologică, inclusiv pentru 
prelevarea testului citologic. „În prezent, 
dispunem de mulaje similare pentru in-
struire, dar noul echipament este cu mult 
mai performant și va fi de real folos atât în 
procesul de instruire a studenţilor, cât și la 

perfecţionarea continuă a cadrelor medi-
cale”, a subliniat profesorul.

Potrivit lui Andrei Romancenco, di-
rectorul CUSIM, aceste manechine, ex-
trem de necesare pentru formarea abili-
tăţilor studenţilor, vor permite instruirea 
în domeniul screeningului cervical, iar 
mulajele și simulatoarele oferă posibili-

tatea de antrenare a viitorilor medici în 
examinarea ginecologică, prelevarea tes-
tului Papanicolau și altele. „Acest instru-
mentar de ultimă generaţie va completa 
colecţia existentă și va spori, cu siguranţă, 
calitatea instruirii”, a menţionat Andrei  
Romancenco.

„În calitate de partener al UNFPA  

Moldova în acest proiect, avem o 
satisfacţie deosebită pentru rezultatele 
contribuţiei noastre, de care sperăm să 
beneficieze cât mai multe femei. Acest 
proiect este parte a angajamentului pe 
care România îl are în cooperarea pen-
tru dezvoltare cu Republica Moldova, în 
diverse sectoare, inclusiv în facilitarea ac-

cesului la servicii de sănătate de calitate”, 
a declarat Cătălin Harnagea, directorul 
general RoAid.

La rândul său, Rita Columbia, repre-
zentanta UNFPA Moldova, a menţionat 
că „sprijinul oferit de RoAid complemen-
tează eforturile naţionale de prevenire 
a cancerului de col uterin, ce urmăresc 

îmbunătăţirea accesului și calităţii servi-
ciilor de screening cervical și de informa-
re a populaţiei, și suntem recunoscători 
partenerilor din România pentru că susţin 
cauza noastră”.

Printre beneficiari ai echipamentului 
mai sunt Centrul de Excelenţă în Medici-
nă și Farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de 
Educaţie Medicală Continuă a Personalu-
lui Medical și Farmaceutic cu Studii Medii, 
precum și colegiile de medicină și farma-
cie din Bălţi, Ungheni, Orhei și Cahul. De 
asemenea, Laboratorul citologic al Cen-
trului Republican de Diagnosticare Me-
dicală (CRDM) a beneficiat de microscoa-
pe de laborator și accesorii performante 
(obiective) pentru examinarea frotiurilor 
citologice. 

Potrivit Tatianei Cuzneţova, medic 
coordonator citopatolog în cadrul Labora-
torului citologic, CRDM, microscoapele și 
accesoriile de ultimă generaţie asigură cali-
tatea examinării citologice și precizia rezul-
tatelor. „Zilnic, în acest laborator sunt ana-
lizate câte 50-60 de teste citologice din în-
treaga republică”, a accentuat specialistul. 

Proiectul „Prevenirea cancerului de 
col uterin 2017-2020” este realizat de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei 
Sociale cu sprijinul UNFPA și al Agenţiei 
Elveţiene pentru Dezvoltare și Cooperare, 
în parteneriat cu Asociaţia Internaţională 
pentru Prevenirea Cancerului de Col Ute-
rin și RoAid, având scopul de a reduce 
cazurile de îmbolnăviri și rata mortalităţii 
provocate de această maladie. Anual, în 
ţara noastră se înregistrează circa 160 de 
cazuri de deces printre femei.

Universitatea de Medicină și Farmacie 
,,Gr. T. Popa” din Iași, România, și-a anunțat 
intenția de fortificare a relațiilor de coope-
rare cu Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 
Republica Moldova pentru promovarea 
parteneriatelor interuniversitare și pentru 
valorificarea acordurilor bilaterale. Acest 
fapt a fost anunțat în cadrul unei vizite a 
delegației române, efectuată, în data de 
25 ianuarie 2019, la Catedra de pneumo-
ftiziologie a universității noastre. 

Profesorul Traian Mihăescu, șeful Dis-
ciplinei pneumologie a UMF „Gr. T. Popa”, 
a accentuat că extinderea colaborării între 
instituţii va crește impactul asupra proce-
sului de învăţământ superior medical. În 
cadrul reuniunii, șeful catedrei, academici-
anul Constantin Iavorschi, a făcut o prezen-
tare amplă a procesului știinţifico-didactic 

desfășurat în cadrul Catedrei de pneumof-
tiziologie, iar omologul său român a ţinut 
un curs introductiv în ftiziologie pentru stu-
denţii Facultăţii de Medicină nr. 1. 

Conferenţiarul universitar Radu Crișan-
Dabija a fost interesat de managementul 
cazurilor de tuberculoză și a vizitat bazele 
clinice ale Catedrei de pneumoftiziologie. 

Totodată, s-a analizat ideea de iniţiere a 
unui parteneriat știinţifico-didactic cu Cen-
trul Universitar de Simulare în Instruirea 
Medicală în domeniul endoscopiei aparatu-
lui respirator. 

De asemenea, a fost discutată opor-
tunitatea realizării unei conferinţe inter-
disciplinare în domeniul pneumologiei cu 
genericul ,,Inspir Iași în Moldova” la USMF 
,,Nicolae Testemiţanu”, cu participarea 
experţilor internaţionali.

În data de 25 ianuarie, delegaţia română 
a participat la susţinerea publică a tezei de 
doctor în știinţe medicale a dlui Vasile Popa, 
Catedra de pneumoftiziologie, în calitate 
de referent oficial – prof. Traian Mihaescu 
și în calitate de membru - conf. Radu Crișan-
Dabija.

Menţionăm că Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” a semnat un acord de cola-
borare cu Universitatea de Medicină și Far-
macie „Gr. T. Popa” din Iași, în anul 2016, în 
vederea dezvoltării programelor de mobili-
tate pentru studenţi, rezidenţi și personalul 
știinţifico-didactic, corelării programelor de 
studii și realizării tezelor în cotutelă.

Excelența Sa Zdeněk Krejčí, Amba-
sadorul Republicii Cehe în Republica  
Moldova, a efectuat o vizită de documen-
tare la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în 
data de 31 ianuarie 2019. Diploma-
tul a avut o întrevedere cu rectorul 
Universității și cu alți reprezentanți ai 
administrației, cu scop de determina-
re a priorităților de cooperare dintre 
instituțiile de învățământ superior medi-
cal din Cehia și instituția noastră.

Republica Cehă va oferi suport 
în diverse proiecte medicale

Echipament modern de instruire în prevenirea cancerului de col uterin

Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a exprimat admiraţie  
Republicii Cehe, în contextul schimbărilor 
geopolitice și a subliniat faptul că această 
ţară impresionează prin istoria și cultura 
sa seculară. Academicianul a specificat: 
„Suntem conștienţi de faptul că trebuie 
să depunem eforturi majore și să ne 
asumăm toată responsabilitatea în pro-
movarea reformelor din sfera medicinei 
și a învăţământului medical superior din 
Republica Moldova, în vederea racordă-
rii domeniilor respective la standardele 
europene”. În acest sens, rectorul și-a ex-
primat recunoștinţa pentru deschiderea 
părţii cehe de a susţine programele de 

mobilitate academică pentru studenţi și 
medici-rezidenţi, organizarea schimbului 
de experienţă și a stagiilor în universităţi 
și clinici din Cehia, oferirea suportului în 
elaborarea proiectelor spitalelor regiona-
le, implementarea programelor de cerce-
tări știinţifice și transferul de informaţii și 
bune practici în aplicarea noilor tehnolo-
gii în medicină.

La rândul său, Ambasadorul Zdeněk 
Krejčí a confirmat faptul că Republica 
Moldova face parte din lista statelor in-

cluse în agenda de colaborare prioritară 
pentru ţara sa. Totodată, oficialul ceh a 
declarat că este în așteptarea unui plan 
de propuneri din partea USMF „Nicolae 
Testemiţanu” și că va acorda toată 
susţinerea pentru a le transmite struc-
turilor abilitate, de toate nivelurile, din 
Cehia.

Ulterior, Excelenţa Sa a avut o întruni-
re cu un grup de mediciniști, care au dia-
logat cu înaltul oficial, au adresat întrebări 
și au primit răspunsuri la ele. De aseme-
nea, ambasadorul a vizitat Clinica Univer-
sitară Stomatologică și Centrul Universitar 
de Simulare în Instruirea Medicală.
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Studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor dezvolta, pe par-
cursul unei luni și jumătate, proiecte interdisciplinare, în echipe de 
lucru care includ și colegi de la alte cinci instituții de învățământ su-
perior din țară. Activitatea a fost lansată în zilele de 22 și 23 februa-
rie curent, în cadrul Proiectului „Introducerea învățării bazate pe 
probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor 
de angajare ale studenților” (Introducing Problem Based Learning 
in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Em-
ployability (PBLMD)). 

Fiecare universitate participantă la proiect a delegat și câteva ca-
dre didactice care vor supraveghea activitatea tinerilor. Studenţii vor 
lucra în echipe interdisciplinare, vor identifica anumite probleme și 
vor investiga, găsind soluţii prin prisma celor 17 Obiective de Dezvol-
tare Durabilă adoptate de statele-membre ale Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. Studenţii și mentorii lor vor fi instruiţi de experţi de la Uni-
versitatea din Aalborg, Danemarca, în cadrul a șase sesiuni de lucru.

Pavel Gavriliuc, asistent universitar la Catedra de neurologie nr. 1 
din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, a specificat că echipele au 
formulat probleme, precum accesul la apă potabilă în zonele rurale, 
reciclarea deșeurilor, meritocraţia în funcţiile publice în Republica 
Moldova, impactul asupra incluziunii sociale a unor categorii de po-
pulaţie și altele. „Studenţii au elaborat draft-ul proiectelor asupra 
cărora trebuie să lucreze și programul de lucru, cu întâlniri on-line și 
tête-à-tête”, a adăugat mentorul.

Șașe universități din țară, participante la proiectul In-
troducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre 
consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale 
studenților (Introducing Problem Based Learning in Mol-
dova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and 
Employability (PBLMD)), și-au prezentat rapoartele de 
implementare. Experiența Universității de Stat de Medi-
cină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost prezentată 
de Angela Babuci, asistent universitar la Catedra de ana-
tomie a omului, prodecan la Facultatea de Medicină nr. 2. 

Potrivit dumneaei, noua metodă de instruire bazată 
pe probleme (PBL) sub formă de modul interdisciplinar 
Neuroștiințe a fost introdusă în anul 2018, pentru studenţii 
din anul III, specialitatea Sănătate publică, în semestrul VI 
de studii, Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, ceea ce a permis studenţilor să acumuleze 
patru credite de studiu. Liderul instituţional al proiectului 
este profesorul universitar Mihail Gavriliuc, prorector pen-
tru studenţi internaţionali, șef al Catedrei de neurologie 
nr. 1, cel al programului de studii este Victor Vovc, șef al 
Catedrei de fiziologie a omului și biofizică, iar al programu-
lui pedagogic - Igor Cemortan, prorector pentru calitate și 
evaluare academică, șef al Catedrei de biologie molecula-
ră și genetică umană. Logistica proiectului este asigurată 
de Departamentul Relaţii Externe și Integrare Europeană 
a Universităţii, iar mentorii europeni sunt Romeo Țurcanu, 
profesor universitar, coordonator al proiectului PBLMD și 
Diana Stentoft, conferenţiar universitar și director al Cen-
trului Educaţional în Domeniul Sănătăţii și PBL de la Univer-
sitatea din Aalborg, Danemarca.

Proiectul a început cu activităţi de informare în ceea 
ce presupune noţiunea de PBL. Staff-ul academic a fost 
antrenat în mobilităţi în afara ţării, ulterior, la rândul lor, 
au desfășurat workshopuri de informare pentru studenţi. 
De asemenea, au fost elaborate și diverse materiale 
promoţionale. 

„Valoarea participării universităţii noastre la acest 
proiect se regăsește în colaborarea internaţională și 
cunoștinţele obţinute în cadrul mobilităţilor desfășurate 
la universităţile din Aalborg, Plymouth, Stockholm și în va-
lorificarea instrumentelor pedagogice pentru proiectarea 
cursului, predare și examinare, precum și în modalitatea 
de integrare a conţinutului cursurilor în vederea realizării 
obiectivelor de dezvoltare durabilă a procesului de instrui-
re”, a menţionat prodecanul Angela Babuci.

Acest tip de învăţare are mai multe avantaje, precum: 
dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă, a abilităţilor 
de comunicare, a competenţelor de asimilare și integrare 
a cunoștinţelor, organizarea individuală a procesului de 
studii, cercetarea cazurilor complexe de studii, încuraja-
rea competitivităţii intelectuale, stimularea autonomiei în 
luarea deciziilor ș.a. Totodată, și pentru cadrele știinţifico-
didactice acest tip de instruire va contribui la integrarea 
cercetării în procesul didactic.

Programul de studii a fost aprobat de Senatul 
Universităţii (5 iunie 2017), ulterior de Ministerul Educaţiei, 
Culturii și Cercetării (20 iulie 2017), iar din februarie 2018 

a început instruirea propriu-zisă în baza metodologiei PBL. 
Au fost antrenaţi 28 de studenţi în patru grupe, limba de in-
struire fiind româna. Mediciniștii au lucrat în echipe, au for-
mulat întrebări, au elucidat cazuri, au scris câteva proiecte 
mici și au prezentat ideile colegilor. De asemenea, studenţii 
au participat la un workshop privind teoria, metodologia și 
designul cercetării, cum să utilizeze sursele bibliografice și 
să facă sinteză la cele învăţate.

 Anul trecut a fost finalizată prima etapă a proiectu-
lui. Conform foii de parcurs, noi am realizat, practic, tot ce 
ne-am propus, a menţionat Angela Babuci. La finele cursu-
lui am evaluat cunoștinţele studenţilor printr-un colocviu 
diferenţiat. Studenţii au prezentat proiectul realizat, care, 
pentru cursul de Neuroștiințe, a fost fișa de observaţie a 
pacientului.

„La final am anchetat studenţii pentru a obţine impre-
siile lor despre acest proiect. Astfel, 86 la sută dintre cei 
chestionaţi au apreciat cursul, ba chiar am primit sugestii 
de a continua și de a diversifica metodele pentru a fi și mai 
interesant. În concluzie, putem afirma că, calitatea studii-
lor nu depinde de locul unde te afli, ci de faptul cum sunt 
respectate standardele naţionale și internaţionale și modul 
profesionist de implementare”, a accentuat Angela Babuci. 

Reieșind din experienţa de succes în implementarea 
PBL în Neuroștiinţe, a fost elaborată o foaie de parcurs - un 
plan de acţiuni pentru elaborarea unui program nou pen-
tru specialitatea Optometrie.

Proiectul este implementat cu sprijinul Programului 
Erasmus+ al Uniunii Europene. În cadrul acestuia, șase 
instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova 
au proiectat și au implementat, începând cu 1 septembrie 
2017, programe-pilot PBLMD.

„Un stagiu de câteva luni, pe care l-am efectuat în 
Statele Unite ale Americii, mi-a schimbat viziunea asupra 
sistemului de sănătate publică. Americanii abordează acest 
domeniu nu doar sub aspect medical, dar și social și psi-
hologic. Acest mod a fost, la început, un pic straniu pentru 
mine, dar am înţeles că, fiind mult mai amplu, oferă po-
sibilitatea unor studii mai complexe. Acum, revenind în 
ţară, aș dori să aduc o atare abordare în sănătatea publi-
că”. Impresiile aparţin Elenei Gurghiș, medic-rezident în 
anul II, specialitatea Igienă, de la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care, în peri-
oada august - decembrie 2018, a beneficiat de un stagiu 
la Universitatea din Iowa City din statul cu același nume 
din SUA. La această universitate își fac studiile studenţi din 
peste 120 de ţări, din acest considerent este supranumit 
orășel universitar, care este animat atunci când studenţii 

vin la studii și pustiu, când aceștia pleacă în vacanţă.
Pe durata stagiului de mobilitate, tânăra a acumulat 

cunoștinţe atât teoretice, cât și practice, și a efectuat cer-
cetări în domeniul sănătăţii publice. Experienţa obţinută i-a 
oferit oportunitatea de a-și dezvolta noi viziuni în procesul 
de cercetare și de a-și consolida capacităţile de implemen-
tare a cunoștinţelor.

 Rezidenta a menţionat că, în general, sistemul ame-
rican de învăţământ este diferit. „Același modul de Epide-
miologie, pe care l-am studiat aici, este total diferit de cel 
american. Similare au fost doar două-trei lecţii, în rest, ei 
au alte viziuni”, a remarcat Elena Gurghiș.

Tânăra a rămas impresionată, în special, de cursul Pre-
venirea violenței și a traumatismelor - nou prin conţinut și 
organizare. „Eram câteva grupuri de studenţi și trebuia să 
identificăm factorii ce au provocat o problema (spre exem-
plu: ce influenţează producerea accidentelor rutiere) sau 
de a găsi soluţii în rezolvarea unei probleme. Spre final, 
toate variantele studenţilor erau discutate în detaliu cu 
profesorul”, a menţionat rezidenta.

Elena Gurghiș a venit cu un mesaj pentru studenţi și 
pentru colegii ei - medicii-rezidenţi - și, de fapt, pentru toţi 
cei care doresc să se dezvolte profesional: să se înscrie la 
stagii, burse, proiecte în străinătate, mai ales dacă cunosc 
o limbă străină. Această experiență în alte universități și 
țări oferă mai multă încredere în sine și în faptul că ai ales 
să devii ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna. Un singur regret 
am că nu am încercat să particip la astfel de proiecte pe 
când eram studentă.

Stagiul a fost efectuat în cadrul proiectului „iCREATE: 
Sporirea capacităţii de cercetare în Europa de Est”, imple-
mentat de USMF „Nicolae Testemiţanu” începând din anul 
2016 și cu o durată până în 2021. Proiectul este finanţat de 
Institutul Naţional de Sănătate, SUA, cu scopul de a instrui 
tineri cercetători din Republica Moldova, România, Armenia 
și Georgia, pentru a participa la activităţi de cercetare 
inovatoare în domeniul prevenţiei traumatismelor și a 
violenţei. 

Implementarea învățării bazate pe probleme  
la USMF  „Nicolae Testemițanu” – o experiență de succes

Studenţii vor dezvolta proiecte 
interdisciplinare reieşind  

din Obiectivele de Dezvoltare  
ale Mileniului

„Un stagiu în străinătate îți oferă mai multă încredere 
în forțele proprii și în alegerea corectă a profesiei”

Georgiana Rudi, studentă în anul IV la specialitatea Medicină 
preventivă, Facultatea de Medicină nr. 1, a comunicat că „s-a ve-
nit cu ideea și intenţia de a lărgi orizonturile noastre de cunoștinţe 
în domeniul învăţării bazate pe probleme. Este o experienţă nouă, 
pentru a putea ieși din limitele noastre de cunoaștere, este foarte 
captivant pentru că putem comunica cu alţi colegi de la alte facul-
tăţi. Avem posibilitatea de a învăţa să rezolvăm probleme, abordân-
du-le din mai multe puncte de vedere, nu doar în context medical, 
dar și tehnic, administrativ, managerial și al impactului în societate. 
Avem așteptări mari să ne dezvoltăm personal, să devenim medici 
buni – oameni care vor putea aborda și rezolva anumite probleme, 
vor găsi soluţii pentru diverse situaţii ce vor apărea în domeniul în 
care vom activa pe viitor”.

Și Alina Badrajan, studentă la aceeași specialitate, a apreciat 
oportunitatea de a participa la acest proiect, „datorită căruia ne 
propunem să cunoaștem persoane noi din alte universităţi, să ne 
manifestăm atitudinea și inteligenţa, să fim o echipă bună și să con-
lucrăm pentru a ajunge la un numitor comun. De asemenea, să știm 
să ne ajutăm, având fiecare mai multe capacităţi într-un domeniu 
anumit, noi ne unim ca să le aplicăm și să creăm ceva frumos, pen-
tru a obţine un rezultat pozitiv”, a remarcat medicinista.

Potrivit lui Romeo Țurcanu, profesor și coordonator al proiectu-
lui PBLMD din partea Universităţii din Aalborg, obiectivul proiectu-
lui constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul 
PBL – învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor și implementa-
rea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din Republica 
Moldova. „Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de 
predare-învăţare și de a remodela șase programe de studii, pe baza 
acestor metode, în cadrul celor șase universităţi din ţară, fiecare dintre 
instituţii alegând un program-pilot la nivel de licenţă. Studenţii ur-
mează să lucreze, timp de o lună și jumătate, asupra unui proiect 
interdisciplinar și interinstituţional, în vederea identificării unor pro-
bleme reale din Republica Moldova, cadrul cercetării fiind Obiecti-
vele de Dezvoltare ale Mileniului. Astfel, studenţii au posibilitaea să 
deprindă anumite abilităţi în funcţie de cerinţele pieţei de muncă, 
în contextul în care pentru angajatori nu este suficient ca absolvenţii 
universităţilor să aibă doar cunoștinţe, dar și capacităţi de a gândi 
și de a soluţiona probleme în afara zonei lor de confort. Proiectul 
prevede și un compartiment de mobilitate pentru studenţi și cadre 
didactice din Republica Moldova, în cadrul instituţiilor partenere din 
Uniunea Europeană”, a precizat Romeo Țurcanu.

Acest proiect interuniversitar se va încheia la 12 aprilie 2019, 
când participanţii vor prezenta concluziile evaluatorilor și a practi-
cienilor.

Instituţiile beneficiare ale proiectului PBLMD sunt: USMF  
„Nicolae Testemiţanu, Universitatea de Stat din Moldova, Universi-
tatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Mol-
dova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Universitatea 
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Proiectul este implementat cu sprijinul Programului Erasmus+ 
al UE și este susţinut de patru parteneri europeni: Universitatea 
Aalborg din Danemarca, Royal Institute of Technology din Suedia, 
Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie și Universitatea 
Siegen din Germania.
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Scopul concursului este de a promo-
va personalitatea Medicului, stimulând și 
valorificând potenţialul creativ al copiilor. 

Invităm copiii să îmbine cromatica 
imaginilor cu fantezia debordantă  într-un 
desen, o pictură sau un colaj, în care să 
redea momente memorabile ca rezultat 
al unei vizite la doctor sau al unei șederi 
într-un spital sau, pur și simplu, să dea 
frâu liber imaginaţiei. În acest sens, îi 
îndemnăm să realizeze un desen într-o 
manieră individuală și originală, pe un 
suport de hârtie sau pânză, format A4. 
Tehnica aplicată este la alegere: creion, 
cariocă, acuarelă, guașă etc. În dreapta 
paginii, în partea de jos, se va indica: ti-
tlul creaţiei, datele personale ale partici-
pantului (prenume și nume, liceul/școa-
la și clasa), iar pe verso - informaţiile de 
contact: numărul de telefon sau adresa 
de e-mail.

Lucrările se vor expedia până în 
data de 30 aprilie 2019, prin interme-
diul oficiului poștal, la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
165, Chișinău, MD-2004, cu menţiunea: 
Concursul de desene „Medicul - prin 
ochii unui copil”. 

 Desenele pot fi prezentate și perso-
nal, copiii fiind însoţiţi de un adult, la se-

Dragi studenți,
Departamentul Comunicare și Relații 

Publice al USMF „Nicolae Testemițanu” re-
lansează concursul „Fii TU promotorul Alma 
Mater” pentru selectarea studenților de la 
fiecare specialitate cu scopul de a realiza 
spoturi video de promovare a profesiei de 
medic, stomatolog, farmacist, asistent me-
dical și optometrist. 

Participanţii la concurs trebuie să scrie 
un discurs prin care să promoveze cât mai 
atractiv specialitatea pe care au ales-o. Me-
sajul trebuie să se încadreze în maximum 
două minute, să fie cât mai atractiv și să 
fie accesibil ca limbaj pentru publicul larg. 

Fii TU promotorul Alma Mater! 
De asemenea, este necesar ca studenţii să 
deţină abilităţi de a se exprima liber în faţa 
camerei de luat vederi.

Textele vor fi expediate la adresa  
relatiipublice@usmf.md, până în data de  
30 aprilie 2019. Participanţii vor indica spe-
cialitatea, anul de studii, grupa și un număr 
de telefon. 

Autorii celor mai bune texte vor fi 
invitaţi pentru realizarea înregistrărilor vi-
deo. Finaliștii vor primi statut de ambasa-
dor al USMF „Nicolae Testemiţanu” și vor fi 
menţionaţi cu diplome. Toţi participanţii la 
concurs vor primi certificate și produse cu 
marca instituţiei. 

Fii TU promotorul Alma Mater!

Este elev(ă) și percepe lumea în cu-
lori? Consideră că oamenii în halate albe 
au rolul unor supereroi sau, dimpotrivă, îi 
inspiră frică? Sau poate visează să devină 
medic? 

Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Re-
publica Moldova a lansat, în data de 22 
februarie 2019, concursul de desene cu 
genericul „Medicul - prin ochii unui copil”, 
destinat elevilor claselor I-XII din instituți-
ile de învățământ din țară. 

diul USMF „Nicolae Testemiţanu”, Blocul 
didactic central, etajul I, biroul 117.

Concursul va fi organizat pentru trei 
categorii de vârstă, fiecare a câte trei lo-
curi premiante:

1. Învăţământul primar (clasele I-IV);
2. Învăţământul gimnazial (clasele   

        V-IX);
3. Învăţământul liceal (clasele X-XII).
Lucrările vor fi apreciate de un ju-

riu, iar cele nouă premii vor fi oferite 
câștigătorilor de Ziua Ușilor Deschise, 

organizată, tradiţional, în luna mai. Toţi 
participanţii la concurs vor fi menţionaţi 
cu certificate de participare, iar 
premianţii vor fi apreciaţi cu diplome, 
cărţi și produse marca USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.

Toate operele elevilor vor fi expuse 
în cadrul unei expoziţii tematice, care 
va fi vernisată în Blocul didactic cen-
tral al USMF „Nicolae Testemiţanu” de 
Ziua Ușilor Deschise, inspirând bucurie 
mediciniștilor, personalului știinţifico-
didactic și salariaţilor Universităţii,   
precum și potenţialilor candidaţi la studii. 
Expoziţia va crea emoţii pozitive inclusiv 
de Ziua Lucrătorului Medical și a Farma-
cistului și se va încheia odată cu finali-
zarea procesului de admitere (august 
2019).

Totodată, va fi creată și o galerie on-
line a lucrărilor, care va fi plasată atât pe 
site-ul Universităţii (www.usmf.md), cât 
și pe pagina oficială de Facebook (https://
www.facebook.com/usmf.md/). 

Cele mai interesante și ingenioase 
desene vor fi selectate ca material ilustra-
tiv pentru diverse proiecte: bannere, feli-
citări ș.a. În toate cazurile, va fi respectat 
dreptul de proprietate intelectuală, indi-
cându-se numele și prenumele autorului 
și instituţia de învăţământ.

Concurs de desene 
Medicul – prin ochii unui copil

Acţiunea vine în susţinerea micilor 
pacienţi internaţi în spital. În acest context, Vă 
îndemnăm să dăruiţi o carte unui copil, care 
are nevoie de încredere și siguranţă că se va 
însănătoși mai rapid din simpla idee de a avea 
un prieten - o carte - care l-ar însoţi oriunde 
s-ar afla și îl va motiva să se apropie cu mai 
mult interes și dragoste pentru lectură. 

Sunt binevenite cărţile cu povești, pove-
stiri, poezii, romane, enciclopedii, dicţionare 
ilustrative, cărţi pentru dezvoltare personală 
sau cele de colorat, destinate copiilor de 
diferite vârste. De asemenea, aţi putea veni 
cu o dedicaţie specială, în scris, pentru copi-
lul care va deschide cartea. Acest lucru le va 
ajuta micuţilor să-şi dezvolte spiritul și să le 
stimuleze optimismul, îi va încuraja să creadă 
în vise, să privească viaţa în culori vii și să se 
simtă eroi și învingători, regăsindu-se în per-
sonajele din povești.

De aceste donaţii se vor bucura copiii 

internaţi în Spitalul Clinic Municipal nr. 1 din 
Chișinău, în data de 5 aprilie 2019, în ajun 
de Ziua Mondială a Sănătăţii. În această zi, 
mediciniștii vor distribui câte o carte fiecărui 
copil și vor organiza Ora lecturii în câteva 
secţii ale spitalului.

Deoarece cărţile pot fi o sursă de infecţie, 
Vă rugăm să donaţi doar cărţi noi sau în stare 
foarte bună. Acestea vor fi colectate la De-
partamentul Comunicare și Relaţii Publice, 
Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare 
și Sfânt, 165), bir. 117, și la sediul Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină. De 
asemenea, în acest scop caritabil, se pot face 
donaţii financiare. Din sursele colectate vor fi 
achiziţionate cărţi și creioane colorate.

Acţiunea, ajunsă la ediţia a IV-a, este 
organizată de Departamentul Comuni-
care și Relaţii Publice al USMF „Nicolae 
Testemiţanu” în parteneriat cu Asociaţia 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină.

Campania „Împarte o carte, 
împarte sănătate!”

La începutul lunii martie 2019, a fost 
lansat noul site al Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
în versiunea română. În prezent, se mai 
efectuează lucrări tehnice în scopul asigurării 
bunei funcționări a acestuia. Versiunea 
precedentă a portalului universitar este 
accesibilă în meniul de sus - Site-ul vechi.

În scopul implementării și bunei 
funcţionări a noului site, a fost emis Ordi-
nul rectorului nr. 325 din 20.08.2018, care 
stipulează că șefii subdiviziunilor universita-
re vor desemna o persoană pentru adminis-
trarea subsite-urilor. 

Persoanele responsabile de administra-
rea subsite-urilor, care au fost instruite, tre-
buie să dezvolte structura și să actualizeze 
informaţia în limba română. Cei care încă nu 
au fost instruiţi vor fi informaţi, suplimen-

tar, despre organizarea trainingului în acest 
scop.

Departamentul Comunicare și Relaţii 
Publice este responsabil de gestionarea 
paginii principale a site-ului Universităţii. 
Toate propunerile de modificare a structu-
rii site-ului sau de creare a noilor subsite-
uri vor fi înaintate printr-un mesaj la ad-
resa relatiipublice@usmf.md. Totodată, în 
scopul îmbunătăţirii și dezvoltării continue 
a site-ului universitar, se va colecta feed-
back de la utilizatori.

Departamentul Tehnologia Informaţiei 
și Comunicaţiilor a desemnat o persoană 
responsabilă pentru asigurarea tehnică și 
administrarea site-ului. Pentru întrebări, 
neconformităţi și consultaţii, vă puteţi adresa 
la Alexandru Maţcan, tehnician,  
alexandru.matcan@usmf.md, tel. 022 205 117.

Lansarea noului site  
al Universității

Se știe cât de mult iubesc copiii cadourile și surprizele, iar o carte este, pentru mulți dintre 
 ei, unul dintre cele mai preferate și așteptate daruri. Aveți o carte ce v-a impresionat şi 
ați vrea să împărtășiți şi altora impresiile și învățăturile ei, atunci participaţi la campania 
„Împarte o carte, împarte sănătate!”, organizată de Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 1 martie-1 aprilie 2019. 
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Studenții în acțiune

Studenții Universității 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu” 
au devenit, și în acest an, în-
vingătorii concursului gastro-
nomic „Накорми голодного 
студента”, organizat de 
publicația „Комсомольская 
правда”. Concursul s-a 
desfășurat în data de 25 ia-
nuarie curent, de ziua Sfintei 
Mc. Tatiana – ocrotitoa-
rea studenților, și a întrunit 
echipe de la trei universități 
din capitală: USMF „Nicolae 
Testemițanu”, Universitatea 
de Stat din Moldova (USM) și 
Academia de Studii Economi-
ce din Moldova (ASEM).

Universitatea noas-
tră a fost reprezentată de 
studenţii Facultăţii de Sto-
matologie, din anii I și II de 
studii, care și-au denumit 
echipa Avatar Bucătar, por-
nind de la culoarea tricou-
rilor lor – albastru: Daniela 
Borș (căpitanul echipei),  
Natalia Nederiţa, Alexandru 
Bărbieru și Ghenadie Ababii. 
Mediciniștii au fost susţinuţi 
de o echipă unită de suporteri 
– colegii lor de facultate.

Ediţia curentă a fost de-
dicată bucătăriei naţionale 
și tradiţiilor moldovenești, 
iar participanţii au trebuit să 
prepare, în timp record, cinci 
platouri similare de bucate. 
Echipelor li s-au oferit produ-
se proaspete, simple și iefti-
ne, accesibile unui buget de 
student.

Primul fel de bucate 
mediciniștii l-au numit Para-

disul culorilor - un asortiment 
din legume proaspete – ceea 
ce au considerat ei că este o 
bună sursă de vitaminizare, 
mai ales în perioada rece a 
anului. 

La cea de-a doua probă, 
participanţii au trebuit să cre-
eze un sandvici, dar într-o for-
mă cât mai originală și inge-
nioasă. Studenţii stomatologi 
și-au intitulat opera Corabia 

sărată, întrucât ingrediente-
le de bază au fost castraveţii 
muraţi. 

Noutatea actualei ediţii 
a concursului a fost că, la 
cea de-a 3-a probă, au ri-
valizat căpitanii echipelor 
studenţești și profesorii lor. 
Echipa studenţilor a creat cea 
mai originală compoziţie, nu-
mind-o Casa moldoveanului 
și, respectiv, a devansat-o pe 
cea a profesorilor.

Președintele Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în 
Medicină, membru al juriului 

Gheorghe Buruiană  și-a ex-
primat admiraţia pentru echi-
pa mediciniștilor, care a re-
confirmat competenţa, inge-
niozitatea și disponibilitatea 
lor atât de a fi primii la carte, 
prin studii calitative, profun-
de și prestigioase, cât și de a 
se angaja în activităţi extra-
curriculare. Avatarii bucătari, 
în ziua respeczivă, au susţinut 
ultimul examen din sesiunea 

de iarnă, iar concursul l-au 
calificat drept o încununare și 
răsplată pentru eforturile lor 
din prima jumătate de an de 
studii.

Concursul „Накорми 
голодного студента” s-a 
desfășurat în cadrul unui 
parteneriat public-privat și 
a devenit o tradiţie anua-
lă în rândul studenţilor. De 
notat că, participând la cele 
șase ediţii ale evenimentului, 
mediciniștii au câștigat locul 
întâi de patru ori. Felicitări!

Necesitatea prevenirii cancerului de col 
uterin este cu atât mai mare cu cât statisti-
cile demonstrează că la fiecare 18 minute 
se înregistrează o altă victimă a acestei ma-
ladii. În acest context, în data de 15 februa-
rie 2019, douăzeci de studenți de la Uni-
versitatea de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 
au organizat un flashmob de sensibilizare 
a populației, cu scopul de a spori gradul de 
conștientizare a importanței metodelor de 
prevenire și de diagnosticare precoce a can-
cerului de col uterin.

În cadrul evenimentului, studenţii au dan-
sat pentru a capta atenţia publicului și pentru 

Șapte studenți ai Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova au devenit bursierii 
programului Burse pentru viitorul tău!, ediția 
a V-a. Șase dintre câștigători sunt studenți la 
Facultatea de Medicină nr. 1: Xenia Șeremet, 
Aurelia Buciumaș, Dan Rotaru, anul I; Ștefan 
Crețu, anul III; Heba Verebcean, Marin  
Foteniuc, anul II, și Maria Mogâldea, studen-
tă în anul II la Facultatea de Stomatologie.

La ediţia curentă a programului au par-
ticipat 119 studenţi din anii I-III de studii de 
la diferite instituţii de învăţământ superior 
din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor de 
către Comisia de experţi independenţi, au 
fost selectaţi 30 de finaliști, care vor benefi-
cia de burse a câte 10 000 de lei, pentru stu-
denţii înmatriculaţi în anul I de studiu și pen-
tru studenţii bursieri ai ediţiei precedente, 
promovaţi în anul II sau III de studii, care au 
participat pentru reînnoirea burselor. Premii-
le au fost acordate în bază de concurs, având 
menirea să acopere necesităţile ce ţin de efec-

Mediciniștii, din nou, câștigători  
ai unui concurs gastronomic

Un student de la Medicină antrenat 
în cursa de salvare a vieții unui copil

Cancerul de col uterin  
poate fi prevenit

Învingătorii programului  
„Burse pentru viitorul tău”, 2018

tuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de 
cazare, masă, rechizite de studiu ș.a.).

Programul are drept scop susţinerea tine-
rilor care provin din familii social-vulnerabile 
din Moldova, pentru a facilita accesul lor la 
educaţie în instituţiile de învăţământ superior 
din ţară. Burse pentru Viitorul Tău! a fost lan-
sat în anul 2014 și este realizat de Centrul de 
Informaţii Universitare în cadrul unui partene-
riat public privat.

Acţiunea s-a desfășurat la Aeroportul 
Internaţional Chișinău, la o oră de vârf. Flash- 
mobul a fost organizat în contextul Lunaru-
lui de prevenire a cancerului de col uterin, 
ce se desfășoară în perioada 4 februarie- 
4 martie curent și are drept scop atenţionarea 
populaţiei cu privire la amploarea pe care o ia 
această maladie în rândul femeilor.

Evenimentul a fost organizat de USMF 
„Nicolae Testemiţanu” în colaborare cu 
Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medi-
cină, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei 
Sociale, Agenţia Naţională pentru Sănătate Pu-
blică, Asociaţia Obștească „Viaţa fără cancer” 
și alţi parteneri publici și privaţi.

a transmite mesajul: „Cancerul de col uterin 
poate fi prevenit”. Ulterior, aceștia au distri-
buit materiale informative și au discutat cu 
femeile despre această problemă de sănătate, 
pentru a le informa și a le responsabiliza pri-
vind efectuarea vaccinării și a screeningului de 
col uterin, măsuri ce pot reduce semnificativ 
riscul apariţiei acestei forme severe de cancer.

Mediciniștii au îndemnat femeile să pună 
în prim-plan sănătatea lor și să efectueze 
un control sistematic la medicul ginecolog.  
Screeningul de col uterin reprezintă cea mai 
bună metodă de prevenţie. În Moldova, toa-
te femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de 
ani trebuie să efectueze testul Papanicolau o 
dată la trei ani. Procedura este gratuită chiar 
și pentru persoanele care nu deţin asigurare 
medicală, acestea trebuie doar să se adreseze 
la medicul de familie.

Potrivit Marianei Brunchi, studentă în 
anul V la Facultatea de Medicină nr. 1, la 
această acţiune au participat studenţi din anii 
de studii I-V, de la toate specialităţile – medi-
cină, farmacie, medicină preventivă și stoma-
tologie. La flashmob s-au alăturat și studenţi 
internaţionali, și anume șase tinere originare 
din India.

Cancerul de col uterin este cauzat de anu-
mite tipuri de Virus Papilloma Uman (HPV). În 
general, virusul genital HPV se transmite prin 
contact sexual. Prezervativele nu sunt o metodă 
eficientă în prevenirea HPV, deoarece se poate 
transmite și prin contact cu pielea. HPV poate 
provoca apariția celulelor anormale la nivelul 
colului uterin, celule care pot dezvolta și cauza 
apariția cancerului de col uterin. Screeningul 
cervical este singura metodă de depistare a ce-
lulelor anormale în stadii incipiente, atunci când 
ele pot fi îndepărtate ușor, prevenind astfel 
apariția cancerului.

Testul HPV se efectuează cu scopul de a de-
pista infecția cu Virusul Papilloma Uman. Dintre 
100 de tipuri de HPV, 15 pot determina apariția 
cancerului de col uterin. În Moldova, testul HPV 
nu se recomandă femeilor sub vârsta de 25 de 
ani.

În prezent, există vaccin care protejează fe-
meile de două tipuri frecvente de Virus Papillo-
ma Uman: HPV 16 și HPV 18, care determină 
circa ⅔ din toate cancerele de col uterin și rezul-
tatele anormale ale testului Papanicolau. Chiar 
dacă femeia a fost vaccinată, screeningul cer-
vical trebuie efectuat. Combinate, screeningul 
și vaccinarea constituie cea mai eficientă 
protecție împotriva cancerului de col uterin.

 

Un medicinist a parcurs 
200 de kilometri (o distanţă-
record pentru el) pentru o ca-
uză nobilă, în cadrul ultrama-
ratonului Rubicon, ce a avut 
loc în perioada 1-3 februarie 
curent. În acest mod, și-a pro-
pus să ajute o fetiţă de doar 
patru ani și jumătate, care 
are nevoie de o intervenţie 
chirurgicală urgentă pentru a 
învinge o boală ce îi provoacă 
o durere zilnică insuportabilă. 

Iurie Noroc, student în 
anul VI la Facultatea de Me-
dicină nr. 1 a Universităţii de 
Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”, 
vicepreședinte al Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în 
Medicină, este pasionat de 
sport, astfel încât, participă 
permanent la competiţii spor-
tive naţionale de fotbal, volei 
și atletică ușoară. „Ideea de a 
mă implica în acţiuni de ca-
ritate vine încă de pe timpul 
când eram elev. Anterior, am 
participat la semi-maratonul 
Mondial din București, urmat 
de alte patru semi-maratoane 
și de maratonul de 42 de km 
din luna martie 2018, organi-
zat la Treviso, comunitate în 
regiunea Veneto, Italia. Toate 

competiţiile au avut obiectiv 
sportiv și umanitar – cel de a 
aduna fonduri de caritate. În 
anul curent am mers la Insti-
tutul Oncologic din Chișinău și 
am aflat despre această fetiţă, 
care provine dintr-o familie cu 
o situaţie materială precară. 
Patricia Zabulica a fost dia-
gnosticată cu neuroblastom 
retroperitonial – un tip rar 
de cancer ce afectează copiii, 
maladie ce nu o lasă să sim-

tă bucuriile copilăriei la fel ca 
micuţii de seama sa. Atunci 
mi-am promis că voi face totul 
pentru a o vedea zâmbind”, a 
declarat studentul. 

Iurie Noroc spune că, 
deși participarea la cursă a 
reprezentat o încercare di-
ficilă pentru el din cauza 
timpului nefavorabil, a unor 
trasee anevoioase, pe alo-
curi impracticabile, precum 
și a unei entorse la picior, a 
fost încurajat de gândul de a 
ajuta, cu orice preţ, această 
fetiţă minunată. „În timp ce 
alergam, primeam live mesa-
je de susţinere de la studenţi, 
rude, prieteni, iar la un mo-
ment dat mi-a scris Patricia, 
care mi-a mulţumit din suflet 
și m-a îndemnat să am curaj. 

Acel moment m-a marcat 
mult, iar la finalul cursei am 
simţit că lăcrimez de bucurie. 
Sunt momente în viaţă care te 
schimbă pentru totdeauna, 
fără să-ţi dai seama. Suntem o 
lume mică, dar avem O INIMĂ 
mare”, a subliniat tânărul, vă-
dit emoţionat.

Participarea la Rubicon 
a lui Iurie Noroc a fost susţi-
nută de Asociaţia Studenţilor 
și Rezidenţilor în Medicină 
și de Comitetul sindical al 
angajaţilor USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, care și-a asu-
mat cheltuielile pentru taxa 
de înscriere în cursă. Iurie 
intenţionează să atragă și alţi 
mediciniști să participe la 
competiţii de acest gen, astfel 
promovând mesaje de cari-
tate în tandem cu imaginea 
Universităţii. 

Prin acţiunea sa, viito-
rul medic a încercat să sen-
sibilizeze mai mulţi oameni 
să doneze din puţinul pe 
care îl au pentru a salva via-
ţa fetiţei. Pentru a o opera 
pe Patricia este nevoie de o 
10 000 de euro. Intervenţia 
va fi efectuată într-un spital 
Moscova. De la lansarea ac-
ţiunii de caritate, mai multe 
persoane au venit cu donaţii,  
fiind acumulaţi peste 2000 de 
euro, dar această sumă este 
prea mică pentru ca părinţii 
Patriciei să facă faţă cheltu-
ielilor majore legate de trata-
ment și reabilitare ulterioară. 

Doritorii de a oferi o 
mână de ajutor micuţei pot 
transfera bani pe contul ban-
car:

 Zabulica Diana – titular 
MOLDINCONBANK
Numărul cardului: 

4028 1100 7936 3062
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Rectorul Universității de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova, prof. univ. Ion 
Ababii, la 11 februarie curent, a conturat 
pe răbojul anilor acumulați cifra 75. 

Graţie multiplelor sale talente, 
competenţei manageriale, experienţei 
vaste, profesorul Ion Ababii a devenit o 
personalitate marcantă atât în dome-
niul medicinei, cât și în viaţa publică din  
Republica Moldova. Funcţiile importante 
și titlurile știinţifico-didactice de doctor 
habilitat în știinţe medicale, profesor uni-
versitar, șef catedră, rector, academician, 
ministru al sănătăţii, denotă încrederea și 
gratitudinea din partea comunităţii uni-
versitare, a celei știinţifice și medicale, 
precum și a instituţiilor statului.

 Rectorul Ion Ababii și-a dedicat viaţa 
și activitatea Almei Mater mai mult de 
un sfert de secol. În acest răstimp, fiind 
adept al metodelor moderne de predare 
și instruire, a reușit să transforme univer-
sitatea noastră în una dintre cele mai pre-
stigioase din ţară și cu un nume notoriu 
în străinătate. Fiind un continuator înflă-
cărat al valorilor și tradiţiilor universitare, 
a contribuit la dezvoltarea și moderniza-
rea învăţământului superior medical, a 
știinţelor medicale și a sistemului naţional 
de sănătate.

Totul pentru binele oamenilor și pros-
perarea Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 
Republica Moldova – aceasta este nobila 
misiune pe care o exercită Domnia Sa, zi 
de zi. 

Pe parcursul activităţii sale, rectorul 
Ion Ababii a reușit să alinieze învăţămân-
tul superior medical autohton la standar-
dele naţionale și internaţionale,  dezvol-
tând în permanenţă direcţiile prioritare 
ale universităţii, cum ar fi cercetarea și 
inovarea în domeniul medicinei și farma-
ciei, activitatea clinică. 

Problemele prioritare în activitatea 
Domniei Sale sunt calitatea serviciilor 
educaţionale și internaţionalizarea proce-
sului de studii. Academicianul Ababii ple-
dează pentru un sistem naţional de sănă-
tate prosper, elaborând și implementând 
noi concepţii de instruire universitară și 
postuniversitară continuă a specialiștilor 
în domeniul medicinei și farmaciei în  
Republica Moldova. Un accent aparte rec-
torul pune pe cunoașterea limbilor străine 
de către angajaţi, în special de către 
personalul știinţifico-didactic. Din 1996, 
este iniţiat procesul educaţional în limba 
engleză, iar doi ani mai târziu își începe 
existenţa Filiera Francofonă. Din 2002, 
instruirea mediciniștilor se desfășoară în 
patru limbi: română, rusă, engleză și fran-
ceză.

Începând cu 2009, Universitatea im-
plementează Sistemul de Management 
al Calităţii conform standardului ISO 
9001:2008 și obţine, în premieră, Certifi-
catul de calitate, ulterior confirmat anual. 
USMF „Nicolae Testemiţanu” este prima 
instituţie de învăţământ superior din ţară 
certificată conform standardului de calita-
te ISO 9001:2015, începând cu 2016.

Rectorul Ion Ababii este promotorul 
implementării metodelor moderne de 
instruire și de evaluare a cunoștinţelor. 
Astfel, în 2016, a fost instituit Centrul de 
Evaluare Academică, pentru testarea cu-
noștinţelor teoretice ale studenţilor din 
anii I-III prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale moderne. Această meto-
dă de evaluare a cunoștinţelor asigură un 
grad înalt de obiectivitate și transparenţă. 
De asemenea, a fost introdus stagiul prac-
tic al studenţilor în instituţiile medicale, 
începând cu anul I de studii. 

 Graţie renumelui universităţii noastre 
pe plan internaţional, a crescut semnifica-
tiv numărul tinerilor din alte ţări, care do-

Legendă vie a medicinei autohtone  
- rectorul Ion ABABII la 75 de ani -  

resc să-și facă studiile medicale superioa-
re la instituţia noastră. În acest context, la 
iniţiativa președintelui Senatului Ion Aba-
bii a fost luată decizia privind crearea unei 
facultăţi cu instruirea în limba engleză a 
studenţilor internaţionali, fapt ce a sporit 
vizibilitatea USMF „Nicolae Testemiţanu” 
la nivel mondial.

Reieșind din obiectivele Strategiei de 
dezvoltare a USMF „Nicolae Testemiţanu” 
pentru anii 2011-2020, rectorul este 
preocupat de evaluarea și acreditarea 
internaţională a instituţiei și a programe-
lor de studii de către Federaţia Mondială 
pentru Educaţie Medicală, procesul fiind 
deja în derulare, precum și de crearea 
Spitalului Universitar, care va servi ca bază 
clinică fundamentală pentru formarea  
viitorilor medici.

O altă prioritate în activitatea dom-
nului rector Ion Ababii este asigurarea 
informaţională a proceselor de instruire, 
cercetare, formare și educare pe parcursul 
întregii vieţi a medicilor și a farmaciștilor. 
Realizarea acestor puncte strategice are 
loc prin susţinerea de către domnul rector 
a activităţii Bibliotecii Știinţifice Medicale, 
a acestui centru modern de informare și 
documentare de profil medical și farmace-
utic, cu un impact direct asupra calităţii ser-
viciilor educaţionale, rezultatelor știinţifice 
și a asistenţei medicale prestate. 

Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” repre-
zintă un partener fidel în colaborarea 
internaţională cu cele 90 de universităţi, 
centre și instituţii medicale din alte ţări. 
Rectorul Ion Ababii este un susţinător al 
mobilităţilor academice pentru studenţi, 
medici-rezidenţi și profesori, în vederea 
acumulării experienţei avansate în dome-
niu în instituţiile de profil din ţările dez-
voltate economic. Cunoscând necesităţile 
sistemului de sănătate din ţară, Domnia Sa 

pledează pentru pregătirea specialiștilor 
în centre universitare internaţionale, în 
domenii medicale stringente, cum ar fi 
cardiologia intervenţională, radiologia și 
medicina nucleară. Personalul didactic, 
știinţific și știinţifico-didactic este moti-
vat pentru a desfășura stagii profesionale 
peste hotare.

Eminentul academician Ion Ababii  
acordă o atenţie sporită calităţii cercetări-
lor știinţifice și realizării acestora în cotute-
lă. Astfel, în 2015, a fost organizată Școala 
doctorală în domeniul știinţelor medicale 
a Consorţiului instituţiilor organizatoare 
de doctorat, având o direcţie importan-
tă în organizarea și desfășurarea eveni-
mentelor știinţifice: congrese naţionale și 
internaţionale, conferinţe și simpozioane. 
Tot în susţinerea cercetărilor știinţifice, în 
promovarea autorilor acestora, a fost fon-
dată ediţia universitară „Revista de știinţe 
ale sănătăţii din Moldova”. Pe parcursul 
anilor 1995-2018, în cadrul Universităţii 
au fost susţinute 802 teze, inclusiv 688  de 

doctor în știinţe medicale și 114 de doctor 
habilitat în știinţe medicale. Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” a aderat în 2014 la Carta Eu-
ropeană a Cercetătorilor și Codul de Con-
duită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

Administratorul Ion Ababii în 
permanenţă pune accentul pe valorifica-
rea personalităţii și pe responsabilizare 
în activitatea fiecărui salariat. Rectorul 
susţine majorarea salarială a angajaţilor. 
La propunerea dumnealui, a fost institu-
it postul de profesor-consultant pentru 
cadrele știinţifico-didactice cu vârstă îna-
intată, care au ce împărtăși cu tinerii me-
dici. Un proiect grandios, graţie meritelor 
domnului rector Ion Ababii, este Aleea 
savanților și medicilor iluștri - un complex 
sculptural, unde se află busturile celor 
mai marcante personalităţi ale medicinei 
și farmaciei autohtone, care au contribuit 
la dezvoltarea și prosperarea Universităţii 
și a sistemului naţional de sănătate.

Perioada mandatului domnului rector 
Ion Ababii se caracterizează  prin schim-
bări majore și în infrastructura instituţiei 
cu extinderea considerabilă a patrimo-
niului universităţii. Astfel, pentru dezvol-
tarea abilităţilor practice și de cercetare 
ale cadrelor medicale și farmaceutice, pe 
lângă Universitate au fost instituite: Cli-
nica Universitară de Asistenţă Medicală 
Primară; Clinica Stomatologică Universi-
tară; Centrul Stomatologic Universitar; 
Farmacia Universitară (astăzi Centrul Far-
maceutic Universitar „Vasile Procopișin”); 
Centrul Știinţific de Cultivare a Plantelor 
Medicinale; Centrul de Medicină Tradi-
ţională Chineză; Centrul Universitar de 
Simulare în Instruirea Medicală (unicul 
centru performant din regiunea Europei 
de Est); Centrul Universitar de Reabilitare 
Medicală; Complexul Sportiv Universitar; 
Centrul de Consiliere Psihologică și Ghida-

re în Carieră (în susţinerea studenţilor și 
angajaţilor pentru o  integrare  academică 
reușită).

O direcţie prioritară pentru recto-
rul Ion Ababii este renovarea și asigura-
rea  condiţiilor bune de studii și trai în blo-
curile didactice, în căminele studenţești 
și în alte edificii, amenajarea terenurilor 
sportive și a zonelor de agrement în cam-
pusul studenţesc.

Pentru activitate prodigioasă în for-
marea medicilor și farmaciștilor, în 2005, 
USMF „Nicolae Testemiţanu a fost apreci-
ată și decorată cu Ordinul Gloria Muncii, 
iar în octombrie 2015 i s-a conferit cea 
mai înaltă distincţie de stat – Ordinul  
Republicii. 

Activitatea remarcabilă a rectorului 
Ion Ababii a fost apreciată înalt prin nume-
roase distincţii, printre care: Ordinul „Pri-
etenia Popoarelor”, „Ordinul Republicii”, 
titlul onorific „Om Emerit”, Medalia de Aur 
„Albert Schweitzer”, distincţia inter-
naţională „Socrate”, „The Hame in Science” 
(Oxford), titlul Doctor Honoris Cau-
sa conferit de universităţi de profil din  
România, Ucraina, Austria ș.a. Domnia Sa 
este Laureat al Premiului Naţional pentru 
performanţe în știinţă, iar, recent, a fost 
decorat de Președinţie cu Ordinul „Bog-
dan Întemeietorul” pentru merite deose-
bite în afirmarea și dezvoltarea statalităţii 
Republicii Moldova, pentru contribuţie 
substanţială la instaurarea coeziunii și con-
cordiei în societate și pentru activitate in-
tensă întru promovarea valorilor general-
umane.

Performanţa şi calitatea academică a unei universităţi constituie re-
flectarea iniţiativei şi a dedicării unei echipe conduse de un lider competent 
şi exigent, cu o viziune amplă şi permanent ancorată la progresele ştiinţei. 
Ne mândrim pentru realizările remarcabile ale domnului rector Ion Ababii. 
Îi rămânem fideli şi îl vom susţine în continuare în activitatea de implemen-
tare a standardelor de excelenţă în educaţia, cercetarea şi practica medica-
lă, precum şi în toate proiectele iniţiate de dumnealui, în vederea dezvoltării 
instituţionale şi consolidării imaginii Universităţii.

Exprimăm alese sentimente de apreciere şi recunoştinţă pentru devota-
mentul pe care îl are Domnia Sa faţă de Alma Mater, pentru credinţa în valo-
rile ei, pentru grija şi atenţia faţă de angajaţi şi, mai ales, pentru contribuţia 
în reformarea învăţământului superior medical, dezvoltarea standardelor 
educaţionale după modele internaţionale, modernizarea tuturor proceselor 
instituţionale ş.a.

Adresăm sincere felicitări domnului rector Ion Ababii cu prilejul onora-
bilului jubileu, dorindu-i multă sănătate, energie creatoare, voinţă şi putere 
în realizarea proiectelor grandioase, bucurii şi împliniri alături de oamenii 
dragi.

La Mulţi ani!
 Consiliul de administraţie 

al USMF „Nicolae Testemiţanu” 
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Lauri merituoși

Dr. Camelia Cristina Diaconu, șef de 
lucrări la Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” din București, 
România, a devenit Visiting Professor 
al Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din  
Republica Moldova. Titlul onorific i-a 
fost conferit de către rectorul Ion Ababii, 
în data de 16 ianuarie 2019, printr-o de-
cizie a Senatului universitar.

Potrivit academicianului Ababii, doc-
torul Camelia Cristina Diaconu este un 
„mare prieten al comunităţii medicale din 

Tot mai frecvent, tinerii cercetători 
ai Universității de Stat de Medicină și  
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din  
Republica Moldova sunt apreciați pentru 
rezultate remarcabile în activitatea de cer-
cetare, iar Alma Mater se mândrește cu ei. 
Astfel, pe podiumul performerilor concur-
sului Premiul municipal pentru tineret în 
domeniile: literatură, artă, știință, tehnică 
și activism civic, ediția 2018, a urcat și Tatia-
na Manceva, cercetător științific, stagiar în 
medicină, studentă-doctorand în anul II la 
Școala doctorală în domeniul științelor me-
dicale și masterandă, anul II, la Școala de 
Management în Sănătate Publică a USMF 
„Nicolae Testemițanu”. Tânăra a participat 
la concurs cu ciclul de lucrări „Prevenirea 
intoxicațiilor acute cu produse chimice la 
copiii din Republica Moldova, în perioada 
2017-2018". 

În cadrul ceremoniei de decernare a 
premiilor, organizate în data de 16 ianua-
rie 2019, Tatianei Manceva i-a fost înmâ-
nate medalia și diploma de confirmare 
a titlului în domeniul știinţei și un pre-
miu bănesc din partea Direcţiei generale 
educaţie, tineret și sport a Consiliului mu-
nicipal Chișinău.

Aurelia Hanganu, secretar general 
știinţific al Academiei de Știinţe a Moldovei 
și secretar al Comisiei de expertizare a do-
sarelor, a menţionat că activitatea Comisi-
ei a fost destul de dificilă, deoarece toate 
cele 23 de dosare înscrise în competiţie 
demonstrau excelenţă. Criteriile de se-
lectare au ţinut de prezenţa lucrărilor 
publicate în reviste știinţifice naţionale 
și internaţionale, demonstrarea partici-
părilor la diverse evenimente știinţifice și 
promovarea implementării rezultatelor în 
societate.

Concursul Premiul municipal pentru 
tineret are drept scop remarcarea reali-

Academicianul Ion Ababii, recto-
rul Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost 
decorat cu Ordinul Bogdan Întemeieto-
rul – una dintre distincțiile Președinției  
Republicii Moldova.

Decoraţia de stat a fost conferită la 
începutul acestui an, printr-un decret 
prezidenţial, pentru merite deosebite în 
afirmarea și dezvoltarea statalităţii ţării 
noastre, pentru contribuţie substanţială 
la instaurarea coeziunii și concordiei în 
societate și pentru activitate intensă întru 
promovarea valorilor general-umane. 

În numele comunităţii universitare, 
aducem sincere felicitări domnului rector 
Ion Ababii pentru această apreciere, ceea 
ce este o nouă confirmare a devotamen-
tului, a profesionalismului, a onestităţii, a 
responsabilităţii și a excelenţei Domniei 
Sale atât în domeniul învăţământului su-
perior, al știinţelor și al practicii medicale, 
cât și în viaţa publică.

Distinse Domnule Rector, Vă expri-
măm înaltă recunoștinţă pentru întreaga 
activitate desfășurată, dorindu-Vă multă 
sănătate, noi forţe și energie creatoare, 

Senatul Universității de Stat de  
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova 
a decis conferirea titlului onorific de Associ-
ate Professor Ruxandrei Maria Ionescu, pro-
rector al Universității de Medicină și Farma-
cie „Carol Davila” din București, România, 
profesor universitar, specialist cu renume în 
medicină internă și reumatologie. Evenimen-
tul a avut loc în data de 7 februarie 2019. 

Rectorul Ion Ababii decorat  
cu Ordinul „Bogdan Întemeietorul”

liniște sufletească, proiecte grandioase și 
realizări remarcabile în continuare!

În ierarhia ordinelor Republicii  
Moldova, Ordinul Bogdan Întemeietorul 
este al treilea după Ordinul Republicii 
și Ordinul Ştefan cel Mare și înainte de  
Ordinul de Onoare.

De notat că, pe parcursul activităţii, 
rodul muncii academicianului Ion Ababii 
a fost înalt apreciat cu mai multe distincţii 
de stat, devenind cavaler al Ordinului 
„Prietenia Popoarelor” și al „Ordinului  
Republicii”, deţinător al titlului onorific „Om 
Emerit” al Republicii Moldova ș.a.

Ruxandra Maria Ionescu – 
Associate Professor 

ment, va face parte din personalul știinţifi-
co-didactic al USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
„Știu cât de mult vă dedicaţi pentru binele 
Universităţii și cel al studenţilor - produsul 
finit -  și sunt mândră să fac parte din aceas-
tă echipă. Sunt numeroși medici, nativi din  
Republica Moldova, care profesează în  
România și în alte ţări și care vă fac cinste, 
iar faptul că aţi reușit să împrăștiaţi în toată 
Europa astfel de somităţi este un lucru deo-

Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, a subliniat, în cadrul ceremoni-
ei festive, contribuţia profesorului Ruxandra 
Maria Ionescu în domeniul medicinei atât pen-
tru Republica Moldova, cât și pentru Universi-
tate. „Vă suntem recunoscători pentru aportul 
adus instituţiei noastre - cu mare responsabi-
litate, dragoste și dăruire - pentru activităţile 
realizate împreună cu colegii noștri și sprijinul 
acordat în domeniile medicină internă și reu-
matologie”, a remarcat academicianul. 

La rândul său, profesorul Ruxandra  
Maria Ionescu s-a declarat onorată pentru 
titlul conferit, accentuând că, din acel mo-

sebit. Avem activităţi și publicaţii comune, iar 
împreună vom reuși să dezvoltăm o reuma-
tologie cât mai bună”, a adăugat profesorul 
român. 

Ruxandra Maria Ionescu este șef de 
secție la Clinica de Medicină Internă și 
Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic  
„Sf. Maria” din București. Din anul 1994, 
conduce Catedra de reumatologie din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”, București. Este președintele Socie-
tății Române de Reumatologie și secretar 
general al Ligii Europene contra Reumatis-
mului (EULAR). 

credere pentru extinderea colaborării de 
mai departe. Cu această ocazie, profe-
sorul român a donat un lot de carte din 
colecţia personală și a colegilor săi de 
la UMF „Carol Davila” pentru Biblioteca 
Știinţifică Medicală. „Aștept, cu mare bu-
curie, lucrările studenţilor-doctoranzi de 
la USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru 
a le publica în revista „Arhivele uniunii 
medicale balcanice”, fiind redactor-șef al 
acesteia. Publicaţia știinţifică, care e una 
renumită, este indexată în multe baze 
de date internaţionale și, începând cu 

zărilor, performanţelor, contribuţiilor, lu-
crărilor tinerilor cercetători, a măsurilor 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate, 
inclusiv a calităţii vieţii pentru tineret. 
Concursul, ajuns la a XXI-a ediţie, este 
organizat de Direcţia generală educaţie, 
tineret și sport, sub egida Primăriei mu-
nicipiului Chișinău.

 Aducem felicitări laureatei Tatiana 
Manceva și îi dorim ca această aprecie-
re să-i insufle și mai multă încredere în 
forţele proprii, în descoperirea tainelor 
știinţei, pentru că are potenţial și deter-
minare. Succese și noi împliniri!

Camelia Diaconu – Visiting 
Professor al universității noastre

Laureată a Premiului municipal 
pentru tineret

acest an, are factorul de impact 1,12”, a 
menţionat Camelia Diaconu. Totodată, 
profesorul român și-a exprimat recunoș-
tinţa pentru oportunitatea de a colabora 
cu membrii Catedrei de urgenţe medicale 
a universităţii noastre la elaborarea ma-
nualului de medicină de urgenţă.

Camelia Diaconu este secretar ge-
neral al Uniunii Medicale Balcanice, doc-
tor în științe medicale, șef de lucrări la  
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, București, România. În ca-
litate de secretar general al Uniunii Medi-
cale Balcanice a avut un rol important în 
includerea Republicii Moldova în calitate 
de membru al acestei prestigioase societăți 
profesionale și în organizarea conferințelor 
și congreselor UMB în țara noastră.

De notat că titlul onorific Visiting 
Professor îi obligă pe deţinători să ţină 
prelegeri de specialitate pentru studenţi, 
medici-rezidenţi și tineri specialiști.

ţara noastră și al Universităţii în mod spe-
cial, pentru că a contribuit esenţial la dez-
voltarea procesului de instruire medicală 
la nivel universitar și postuniversitar. În 
general, colaborarea cu partenerii români 
ne-a permis să aducem schimbări majore 
în sistem, cea mai importantă fiind desfă-
șurarea studiilor în limba română, asigu-
rându-ne cu carte medicală românească 
și reviste știinţifice de profil. În particular, 
dr. Camelia Diaconu, deţinând statutul 
de secretar general al Uniunii Medicale 
Balcanice (UMB), a facilitat participarea 
specialiștilor noștri la diverse activităţi și 
proiecte regionale”. În context, profeso-
rul Ababii a exprimat recunoștinţă întregii 
echipe a UMF „Carol Davila” pentru su-
portul acordat pe parcursul anilor.

Dr. Camelia Diaconu s-a declarat 
onorată pentru gestul Senatului univer-
sitar și a subliniat că vede în instituţia 
noastră un partener fidel, demn de în-
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În prima zi a anului curent, academici-
anul Constantin Ţîbîrnă ar fi împlinit 90 de 
ani. Constantin Ţîbîrnă a fost un om-legendă, 
un fenomen al culturii medicale naționale,  
făcând parte din prima promoție de medici 
autohtoni, cunoscută în istoria medicinei 
drept „promoția de aur”, ai cărei absolvenți 
au pus temelia sistemului de sănătate din 
Moldova. Meritele incontestabile ale Dom-
niei Sale ca pedagog, cercetător și chirurg 
iscusit constituie un patrimoniu inestimabil al 
medicinei naționale.

La 21 ianuarie 2019, s-a stins 
din viață profesorul universitar, 
doctorul habilitat în științe medi-
cale, Victor Jița. Este o pierdere 
irecuperabilă pentru comunitatea 
Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova, deoarece 
a plecat în lumea celor drepți unul 
dintre pilonii învățământului supe-
rior medical autohton.

Victor Jiţa s-a născut la 14 de-
cembrie 1928, în satul Măcăreuca, 
judeţul Soroca. După absolvirea In-
stitutului de Stat de Medicină din 
Chișinău, debutează ca asistent la 
Catedra de anatomie. 

Se știe, unitatea de măsură 
a vieţii unui om nu sunt anii trăiţi, 
ci conţinutul lor, faptele săvârșite, 
generozitatea faţă de semeni. 
Profesorul Jiţa s-a evidenţiat prin 
competenţă, exigenţă, talent și te-
nacitate, care i-au fost și atuurile 
unui manager iscusit, specialist con-
sacrat, savant notoriu. Graţie aces-
tor calităţi, a deţinut, pe parcursul 
mai multor decenii, funcţia de șef 
al Catedrei de histologie, citologie 
și embriologie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, participând activ la 
perfecţionarea continuă a procesu-
lui didactic prin actualizarea progra-
melor de studii și aplicarea metode-
lor avansate de instruire. 

Savantul Victor Jiţa a fost pri-
mul dintre anatomiștii din Republica 
Moldova, care a abordat, în teza sa 
de doctor habilitat, inervația vaselor 
sangvine ale creierului, evidențierea 
zonelor aglomerate de terminații 
nervoase, așa-zise „reflexogene”. 
Dinamismul în activitate, profunzi-
mea și perseverenţa în munca de 
cercetare, dorinţa de a contribui cât 
mai mult la prosperarea instituţiei 
i-au asigurat succesul și ascensiunea 
în plan știinţific și didactic. A studiat 
procesele de instruire medicală și 
metodele de predare în multe cen-
tre știinţifice din România, Cehia, 
Georgia, Ucraina, Rusia. Datorită 
spiritului de iniţiativă și organiza-
toric al profesorului Victor Jiţa, la 
Chișinău au fost desfășurate sim-
pozioane știinţifice internaţionale, 
consacrate studierii sistemului ner-
vos periferic. Pe parcursul mai mul-

tor decenii, paralel cu activitatea în 
cadrul catedrei, a îndeplinit și alte 
funcţii importante: șef al Societăţii 
Știinţifice a Anatomiștilor, Histolo-
gilor și Embriologilor din Republica 
Moldova, membru al Societăţii 
internaţionale de profil, membru 
al Comitetului pentru Premiile de 
Stat ale Republicii Moldova în do-
meniile știinţei și tehnicii, membru 
al Consiliului știinţific al Ministerului 
Sănătăţii.

Îndelungată și plină de sens i-a 
fost viaţa și activitatea acestui om  
loial Almei Mater, căreia, mai mult 
de 70 de ani, și-a dedicat sufletul, 
truda și dăruirea de sine, contribu-
ind la modernizarea acestui templu 
al învăţământului superior medical 
și al știinţelor medicale.

Regretatul profesor Victor Jiţa 
a fost parte din generaţia de aur 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Pentru merite deosebite în activi-
tate, i-a fost conferit titlul onorific 
de Om Emerit și Lucrător Emerit al 
Învățământului din RSSM.

Sincer și deschis în relaţiile cu 
oamenii, devotat, în totalitate, ca-
uzei de pedagog, savant și medic, 
profesorul universitar Victor Jiţa s-a 
bucurat de înaltă apreciere și de res-
pect din partea studenţilor și a dis-
cipolilor săi. A fost un Om de Știinţă 
și de Omenie, Om al Cuvântului, Om 
al Muncii și al Datoriei.

Amintirea luminoasă a regre-
tatului profesor Victor Jiţa va ră-
mâne veșnic vie în memoria celor 
apropiaţi, a colegilor și a tuturor 
celor care l-au cunoscut și l-au apre-
ciat.

Academicianul Constantin Ţîbîrnă –  patriarh al chirurgiei naționale
S-a născut la 1 ianuarie 1929, în satul 

Sângereii Vechi (astăzi or. Sângerei), judeţul 
Bălţi, într-o familie de ţărani. 

În anul 1938 s-a înscris la Liceul „Ion 
Creangă” din orașul Bălţi, pe care l-a absol-
vit cu menţiune în 1945. În același an, a fost 
înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (ISMC), iar după prima sesiune, 
susţinută excelent, obţine Bursa Guvernului 
„I. V. Stalin”.

În anul 1950 absolvă Institutul cu di-
plomă de excelenţă și începe activitatea 
profesională în calitate de medic ordinator 
chirurg la Spitalul Raional Sângerei. În ace-
lași an, este admis în secundariat clinic la 
Catedra de chirurgie generală a ISMC. Fiind 
un tânăr ambiţios și consacrat chirurgiei, 
șeful catedrei, renumitul profesor Alexei 
Lvov, îi propune funcţia de asistent univer-
sitar (1953). Un an mai târziu, activează prin 
cumul în calitate de prodecan al Facultăţii de 
Medicină Generală. Fiind un bun organizator 
și foarte responsabil, în 1955 este numit de-
can al Facultăţii de Pediatrie, iar în perioada 
1959-1964 - decan al Facultăţii de Medicină 
Generală. 

Tânărul chirurg Constantin Țîbîrnă 
câștigă tot mai mult respectul comunităţii 
medicale, precum și al pacienţilor. În anul 
1956 susţine teza de doctor în știinţe me-
dicale, iar în 1966 - cea de doctor habilitat, 

Profesorul Victor Jița – unul dintre 
pilonii învăţământului medical

abordând tema „Profilaxia și tratamentul 
afecţiunilor purulente pulmonare”. În 1959 
devine conferenţiar, iar, începând cu anul 
1962, conduce Catedra de chirurgie timp 
de 37 de ani. În anul 1967 obţine titlul 
știinţifico-didactic de profesor. 

Activitatea știinţifică și didactică a fost 
îmbinată cu practica chirurgicală la masa 
de operaţie. Constantin Țîbîrnă a fost preo-
cupat de chirurgia chistului hidatic-hepatic, 
pulmonar și poliorganic, de chirurgia ficatu-
lui și a căilor biliare, inclusiv de problemele 
legate de ciroza hepatică. Iscusitul chirurg 
s-a aflat zilnic în sala de operaţie, salvând mii 
de vieţi omenești.

A publicat peste 400 de lucrări știinţi-
fice, inclusiv 17 monografii. A elaborat și 
a brevetat metode originale de diagnos-
tic și de tratament. A coordonat scrierea și 
susţinerea a 30 de teze de doctor și a 8 teze 
de doctor habilitat în știinţe medicale.

În anul 1977 profesorul Țîbîrnă a fost 
ales deputat în Sovietul Suprem al RSSM, iar 
în 1978 este distins cu titlul onorific de „Om 
Emerit”. Peste doi ani i se conferă un alt titlu 
înalt - cel de Laureat al Premiului de Stat al 
RSSM. 

Profesorul Constantin Țîbîrnă, pe 
lângă activităţile de bază în clinică și la 
catedră, a fost antrenat în numeroase 
funcţii obștești, inclusiv cea de președin-

te al Societăţii Chirurgilor din Moldova, 
pe care a deţinut-o cca 20 de ani. O peri-
oadă îndelungată a fost specialist princi-
pal în chirurgie al Ministerului Sănătăţii. 
Timp de două decenii, a exercitat funcţia 
de președinte al Consiliului știinţific și al  
Grupului de experţi al Ministerului Sănătăţii, 
desfășurând o amplă activitate în cadrul Co-
misiei superioare de atestare. 

Pentru merite deosebite în activitatea 
știinţifică și profesională, în anul 2000, pro-
fesorul Țîbîrnă a fost distins cu înaltul titlu 
de membru de onoare al Academiei de 
Știinţe a Moldovei, iar pe parcursul vieţii a 
fost menţionat cu numeroase distincţii de 
stat, inclusiv cu „Ordinul Republicii”.

Academicianul Constantin Țîbîrnă 
a demonstrat un înalt potenţial intelec-
tual, o erudiţie profesională înnăscută 
și un sacrificiu enorm în toate domenii-
le de activitate în care s-a manifestat. În 
semn de recunoștinţă, baza clinică a Ca-
tedrei de chirurgie nr. 2 din cadrul Spita-
lului Clinic Municipal „Sf. Treime” îi poar-
tă astăzi numele, iar pe Aleea savanţilor 
și medicilor iluștri a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” se înalţă și bustul renumitului 
chirurg.

Constantin Țîbîrnă a trecut în neființă la 
7 octombrie 2010.

Adrian Cotelea a văzut lumi-
na zilei la 29 iulie 1964, într-o fa-
milie de funcţionari din satul Co-
dreanca, raionul Strășeni. Primii 
pași în lumea cunoștinţelor i-a fă-
cut în Școala din satul Onești, iar 
după absolvire, în 1989, a devenit 
student la Colegiul de Medicină 
din Orhei. Ulterior și-a satisfăcut 
serviciul militar în calitate de fel-
cer, în orașul Sevastopol, Ucraina.

După demobilizare, Adrian 
Cotelea a fost admis la Institutul 
de Stat de Medicină din Chișinău, 
Facultatea de Medicină Preven-
tivă, pe care a absolvit-o în anul 
1991, la specialitatea medic igie-
nist-epidemiolog.

 Pe parcursul anilor de 
studenţie, a reușit să îmbine 
învăţătura exemplară cu activita-
tea practică, lucrând ca felcer la 
Institutul Oncologic din capitală. 
După absolvirea facultăţii a fost 
repartizat în calitate de asistent 
la Catedra de epidemiologie, 
unde, peste un an, a luat cu suc-
ces admiterea în doctorat. 

În 1999 susţine cu brio teza 
de doctor în știinţe medicale. La 
1 septembrie al aceluiași an, tâ-
nărul specialist este eliberat din 
funcţia de asistent în legătură 
cu înrolarea în rândurile Arma-
tei Naţionale, în conformitate 
cu ordinul comisarului Centrului 
Militar Municipal Chișinău, și 
numit în funcţia de șef al Secţiei 
epidemiologie a Departamen-
tului Medical-Profilactic. Cu o 
vastă  experienţă practică, în 
anul 2002, Adrian Cotelea revine 
la Alma Mater,  fiind angajat ca 
lector superior și șef de studii la 
Catedra de epidemiologie. Un an 
mai târziu, este numit inspector 
al Secţiei studii (sectorul de prac-
tică și stagiu clinic).

În 2004, prin concurs, Adrian 
Cotelea a fost angajat în funcţia 

de conferenţiar universitar. În 
legătură cu realizarea instruirii 
studenţilor la specialitatea Sănă-
tate publică și în scopul asigurării 
și modernizării calităţii procesu-
lui didactic la specialitatea dată, 
în anul 2006 este desemnat spe-
cialist coordonator.

În 2007, pentru activita-
te prodigioasă în educaţie și 
cercetare, Adrian Cotelea s-a 
învrednicit de titlul știinţifico-
didactic de conferenţiar univer-
sitar. Este bine cunoscută ac-
tivitatea instructiv-metodică a 
conferenţiarului Adrian Cotelea 
în calitate de experimentat pe-
dagog și educator în: 

-	pregătirea sistematică 
pentru cursuri și lecţii practice;

-	 însușirea noilor metode 
și forme de instruire, de evalua-
re a cunoștinţelor și a abilităţilor 
practice, inclusiv prin interme-
diul tehnologiilor informaţiona-
le;

-	elaborarea materialului 
ilustrativ-didactic și a testelor, a 
planurilor de studii la specialita-
tea Sănătate Publică și a progra-
melor stagiului practic pentru 
Medicină și Sănătate Publică, 
a programei de instruire prin 
rezidenţiat la Epidemiologie și 
a Standardului curricular, con-
tribuind la creșterea măiestriei 
profesionale și obţinerea autori-
tăţii binemeritate în colectivul de 
profesori, studenţi și medici-rezi-
denţi. 

Activitatea didactică a îm-
binat-o armonios cu cea de cer-
cetător, pe care a îndrăgit-o încă 
din anii de studenţie. Este auto-
rul a cca 100 de lucrări știinţifice 
și știinţifico-didactice, inclusiv 
manuale, compendii și îndru-
mări metodice. Rezultatele cer-
cetărilor sale au fost prezentate 
la numeroase forumuri știinţifice 

în ţară și peste hotare, găsindu-și 
aplicarea în activitatea pedagogi-
că și cea practică.

Conferenţiarul universitar 
Adrian Cotelea a fost medic igi-
enist-epidemiolog de categorie 
superioară, care a utilizat meto-
de contemporane de prevenire a 
epidemiilor.

Pe parcursul anilor de ac-
tivitate rodnică, conf. Adrian  
Cotelea a îmbinat armonios lu-
crul didactic, știinţific, practic și 
organizatoric cu participarea ac-
tivă în viaţa extracurriculară. Cu 
multă dăruire de sine și respon-
sabilitate, a îndeplinit obligaţiile 
de consultant în Secţia de epide-
miologie a infecţiilor intestinale 
a Centrului de Medicină Pre-
ventivă din municipiul Chișinău, 
a participat la lucrările diferitor 
seminare naţionale, inclusiv la 
Seminarul naţional de prioriti-
zare a bolilor infecţioase pentru 
supravegherea epidemiologică, a 
fost membru în mai multe comi-
sii ale Ministerului Sănătăţii și ale 
Universităţii, contribuind sub-
stanţial la dezvoltarea și perfecţi-
onarea continuă a serviciului și  a 
sistemului naţional de sănătate.

Noi l-am cunoscut pe 
conferenţiarul Adrian Cotelea 
nu doar în calitate de cadru di-
dactic, cercetător și bun organi-
zator, care, mai presus de toate, 
a muncit asiduu și cu dăruire de 
sine, zi de zi, pe parcursul anilor, 
dar și ca o personalitate energi-
că, bună la suflet și integră, un 
adevărat patriot al neamului și 
al ţării.

Zbor lin, suflet blând,
 Adrian Cotelea

La 29 ianuarie 2019, s-a stins prematur din viață Adrian 
Cotelea  – doctor în științe medicale, conferențiar universitar la 
Catedra de epidemiologie a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, un bun coleg și prieten.
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Diverse

Pentru prima dată în Republica 
Moldova, o echipă de chirurgi - 
membri ai Catedrei de chirurgie 
oro-maxilo-facială și implantologie 
orală „Arsenie Guțan” a Universită-
ții de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu” - au efectuat 
o intervenție de protezare individua-
lizată în zona cranio-facială unui paci-
ent, utilizând chirurgia static-virtuală 
asistată.

Operaţia a fost realizată la Institu-
tul de Medicină Urgentă din Chișinău, 
în prima jumătate a anului 2018, de 
către chirurgul Ilie Suharschi, neuro-
chirurgul Dorin Bolduma, șeful Secţiei 
de oftalmologie Rodica Șevciuc, șeful 
Secţiei de chirurgie oro-maxilo-facială 
Mihai Cebotari, medicii-rezidenţi Ana 
Gavril și Elena Eni, sub conducerea 
șefului Departamentului de Neuro-
chirurgie Iulian Glavan, a șefului Cate-
drei de chirurgie oro-maxilo-facială și 
implantologie orală „Arsenie Guţan” 
Nicolae Chele și a profesorilor univer-
sitari Dumitru Șcerbatiuc și Valentin 
 Topalo. 

Ilie Suharschi, conferenţiar univer-
sitar la Catedra de chirurgie oro-maxilo-
facială și implantologie orală „Arsenie 

Guţan”, a specificat că pacientul, care 
prezenta un defect osos post traumatic 
al osului frontal, zigomatic și al orbitei, 
a fost supus unei prime intervenţii chi-
rurgicale, în regim de urgenţă. Ca rezul-
tat, viaţa bărbatului, în vârstă de 28 de 
ani, a fost salvată. Ulterior, în baza da-
telor tomografiei computerizate, a fost 
planificat modelul virtual al suprafeţei 
scheletului osos și realizat designul pro-
tezei din titan, în baza părţii neafectate, 
ce prevedea orificii pentru suspenda-
rea mușchilor faciali și a conţinutului 
orbitei. Medicii chirurgi au efectuat 

intervenţia de reconstrucţie, înlăturând 
defectul prin utilizarea chirurgiei static-
virtuală, asistată cu metode CAD/CAM. 
Această metodă permite reabilitarea 
funcţională și estetică a pacienţilor cu 
defecte osoase în zona cranio-maxilo-
facială, în special cu defecte complexe 
din punctul de vedere al formei geome-
trice și a zonelor cu inserţii musculare 
ale mușchilor faciali.

Pacientul a avut o evoluţie post-
operatorie fără complicaţii, iar peste 
12 luni implantul s-a integrat perfect 
în organism, fără vreun semn de res-
pingere. Totodată, în perioada de 
recuperare, acesta s-a aflat sub su-
pravegherea medicilor atât pentru 
monitorizarea stării de sănătate, cât și 
pentru efectuarea procedurilor medi-
cale necesare. Iar prin reintegrarea sa 
în comunitate, starea psihologică a pa-
cientului a fost îmbunătăţită.

Costul intervenţiei chirurgicale și 
al serviciilor medicale aferente a fost 
acoperit de către Compania Naţională 
de Asigurări în Medicină. Pe parcur-
sul anului 2018, echipa de medici a 
efectuat alte patru operaţii similare, 
pacienţii revenind la viaţa cotidiană și 
la activităţile profesionale.

Problema conflictului interpersonal este frecvent 
întâlnită în cazurile adresărilor la psiholog. Acesta, de 
regulă, apare între colegi de grupă, de cameră, în fami-
lie... Este un subiect sensibil și, de multe ori, arzător, iar 
oamenii caută soluții pentru a-l epuiza și a-l depăși. De 
această părere este psihologul Corina Lazăr, specialist 
în cadrul Centrului de Consiliere Psihologică și Ghidare 
în Carieră a Universității de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemițanu”, care, în data de 28 februarie 
2019, a moderat un workshop privind managementul 
conflictelor.

Echipa Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” s-a situat pe locul secund la volei 
feminin, cucerind titlul de vicecampioană în cadrul Uni-
versiadei 2019. Competițiile sportive, incluse în progra-
mul instituțiilor de învățământ superior din țara noastră, 
s-au desfășurat în perioada 18-22 februarie curent, în Sala 
sportivă a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). 

Echipa USMF „Nicolae Testemiţanu” a avut o prestaţie 
reușită, învingând fără dificultate formaţia Academiei de Studii 
Economice a Moldovei cu scorul de 3:0, a Universităţii de Stat 
de Educaţie Fizică și Sport - сu 3:1, a UTM-ului - cu 3:2, însă a 
cedat în faţa lotului Universităţii de Stat din Moldova cu 0:3. 

În pofida programului încărcat de studii, mediciniste-
le au reușit să frecventeze sistematic antrenamentele și 
au participat la diverse competiţii, manifestând o atitudi-
ne responsabilă și respectând toate indicaţiile antrenoarei 
Iulia Popov. Căpitanul echipei Maria Ghimciuc și coechipi-
erele Tatiana Bădărău, Maria Magdalena și Valeria Caproș 
au făcut aproape imposibilul pentru asigurarea succesului, 
demonstrând o tehnică bună, îmbinată cu elemente tactice. 

Voleiul este una dintre probele sportive la care USMF 
„Nicolae Testemiţanu” este reprezentantă de un număr im-
punător de amatori. Pe lângă Universiada 2019, formaţia 
feminină a participat și la Campionatul naţional, liga superi-
oară și prima ligă. Deși în liga superioară aceasta se menţi-

ne, în prezent, pe locul V, totuși, în ultimul meci calendaris-
tic echipa a repurtat o victorie concludentă, cu scorul 3:1, în 
faţa concurentei din orașul Tighina, venind, în acest mod, cu 
un frumos cadou în ajun de 8 Martie. Felicitări!

Pe același loc în clasament s-a calificat și lotul masculin, 
care concurează în prima ligă.

La proba fotbal în sală, sportivii noștri s-au calificat în 
finala mică, pe care au disputat-o în compania formaţiei 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova, cedând la limită cu 
2:3. Astfel, mediciniștii au ocupat locul IV.

Premieră în chirurgia oro-maxilo-facială Transformă orice 
conflict într-o 

experiență câștigătoare

Potrivit Corinei Lazăr, managementul conflictului 
este o temă care întotdeauna prezintă interes, pentru că 
acesta este inerent în viaţa noastră de zi cu zi. „Conflictul 
este pe cât de interesant, pe atât de greu de soluţionat. 
Dificultatea se datorează necesităţii de a accepta că tre-
buie să cedezi și că celălalt are dreptate și atunci alegi să 
eviţi sau să continui să te cerţi, decât să vrei să observi 
și să schimbi ceva la tine”, a menţionat specialistul în psi-
hologie.

La workshop au participat atât studenţi, medici-
rezidenţi, personal știinţifico-didactic, cât și pedagogi 
sociali din cămine. Participanţii au fost informaţi cum 
să identifice cauzele declanșării unui conflict, cum să 
reacţioneze în diferite situaţii conflictuale și care ar fi mo-
dalităţile de aplanare ale acestora. La partea practică, au 
aplicat tehnici pentru a fi înţeleși în situaţii tensionate și 
au exersat metode de autocontrol emoţional.

Olesea este una dintre participantele la workshop, 
care s-a autocaracterizat drept o fire calmă, nonconflic-
tuală, dar care, deseori, este ţinta insultelor și a ofense-
lor din partea unor colegi sau a altor persoane. „De regu-
lă, nu reacţionez, nu dau replică și nu susţin verbal vreo 
ceartă. Venind la acest seminar aș fi vrut să aflu dacă 
atitudinea mea este corectă și dacă este normal să pro-
cedez astfel”, a spus studenta.

Alexandra, o altă participantă, a recunoscut că, 
adeseori, nu-și poate controla emoţiile într-un conflict 
și vorbește prea mult. Și-ar fi dorit ca workshopul să o 
ajute să găsească o cale de retragere atunci când este în 
conflict cu cineva, în special cu o persoană dragă, pentru 
a nu afecta relaţia.

Un alt participant, Nicolae a spus că, de regulă, este 
o persoană calmă, dar dacă se implică într-un conflict, în 
special cu cineva apropiat, trăiește două stări diferite: re-
gretă că a ofensat și, în același timp, triumfă, în sinea sa, 
când vede că acea persoană suferă. „Devin agresiv verbal 
și ridic tonul vocii, de rămân însumi surprins. Nu cred că 
este o stare normală și aș vrea să-mi pot controla aceste 
emoţii negative”, și-a exprimat dorinţa tânărul.

Consilierul psihologic a mai spus că la astfel de 
activităţi este important ca oamenii să vorbească despre 
așteptările lor, despre starea lor în situaţia de conflict, să 
discute posibile variante de soluţionare și să fie pregătiţi 
să-și asume posibile riscuri. Astfel au șanse sporite de a 
ajunge la o stare de bine și împlinire cu sine însuși. Totuși, 
există și persoane care se conduc de principiul numai nu 
acum, numai nu azi și numai nu eu.

Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Cari-
eră a USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost creat, în luna 
februarie 2018, cu scopul de a oferi suport profesional 
în depășirea problemelor personale, de identificare pro-
fesională, de integrare și de relaţionare în mediul acade-
mic. Serviciile sunt oferite gratis pentru toţi actorii me-
diului universitar.

Studentele USMF „Nicolae Testemiţanu” – 
vicecampioane la volei 

Competiţia s-a desfășurat în Complexul Sportiv Universitar al USMF „Nicolae 
Testemiţanu” din strada Mălina Mică, sub egida Federaţiei de Badminton din 
Republica Moldova, și a întrunit concurenţi atât din ţară, cât și din Ucraina, 
Rusia, Bulgaria, România. 

De notat că mediciniștii au avut cea mai bună prestaţie, cucerind titluri-
le de frunte la toate categoriile de vârstă. Cireașa de pe tort a fost victoria 
obţinută de Akshav Chandran, student în anul II, Facultatea de Medicină  
nr. 2, originar din India, care s-a situat pe primul loc, obţinând Medalia de Aur 
și Cupa Federaţiei de Badminton din R. Moldova.

În categoria veteranilor de vârstă 60+, profesorul universitar Valeriu Istrati 
și-a întrecut toţi adversarii, câștigând la dublu masculin. La categoria de vârstă 
45+ învingător a ieșit Marian Stan, șeful Catedrei de educaţie fizică a USMF  
„Nicolae Testemiţanu”. Ambii premianţi au fost menţionaţi cu aceleași distincţii.

 Felicitări cordiale tuturor învingătorilor! La mai mult și la mai mare!

Trofeele turneului internaţional 
de badminton cucerite  

de sportivii universităţii

Univers sportiv


