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 „Medicina este cea mai nobilă artă”.
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Dragi elevi, viitori studenți!

Diversitatea instituțiilor de învățământ 
superior din Republica Moldova și varieta-
tea programelor de studii oferite vă creea-
ză poate o nedumerire sau o incertitudine 
de a face cea mai bună alegere, care, după 
4-6 ani de studii, să vă permită să declarați 
că profesia pentru care ați optat este ceea 
ce v-ați dorit dintotdeauna. Iată de ce, îna-
inte de a lua o decizie fermă, luați în calcul 
potențialul Dumneavoastră, statutul de care 
se bucură profesia spre care tindeți și cât 
de mari sunt aspirațiile și dorința pe care o 
manifestați, pentru că orice meserie este 
frumoasă și demnă, doar dacă este însușită 
și exercitată cu dăruire și devotament.

Medicina este pentru cei care au ca-
racter, manifestă empatie și dragoste de 
oameni! Dacă simțiți că aveți vocația și ta-
lentul pentru a supraveghea, a îmbunătăți 
și a salva vieți, balanța opțiunilor Dum-
neavoastră trebuie să încline spre Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae Testemițanu” din Republica  
Moldova – unica instituție de învățământ 
din țară ce formează medici, farmaciști, 
optometriști și asistenți medicali cu studii su-
perioare.

Medicina este un domeniu prioritar 
pentru om și pentru societate, precum și 
unul cu o semnificație nobilă deosebită. De 
aceea, instituția noastră vă va oferi, cu gene-
rozitate, cunoștințele celor mai competente 
și înalt calificate cadre profesoral-didactice, 

cu experiențe vaste acumulate pe parcur-
sul a zeci de decenii. Noi vă vom susține și 
vă vom ajuta să deveniți specialiștii cei mai 
buni dintre cei buni, oferindu-vă tot de ce 
aveți nevoie ca să corespundeți celor mai 
înalte standarde de calitate, profesionale 
și umane. Cu certitudine, venind la USMF  
„Nicolae Testemițanu”, veți face cea mai co-
rectă și mai memorabilă alegere din viața 
Dumneavoastră!

Așadar, dacă ați decis să deveniți me-
dici sau farmaciști, înarmați-vă cu pasiu-
ne, curaj, ambiție și perseverență! Viața 
de student la medicină, cu siguranță, va fi 
o experiență unică pentru fiecare dintre 
voi și una de neuitat! Pentru a reuși, este im-
portant să nu renunțați niciodată să credeți în 
visul vostru, să perseverați și să vă dezvoltați 
continuu, pentru a deveni specialiști 
profesioniști. Medicina e o vocație și o provo-
care, ce merită trăită din plin, iar medicul este 
pilonul unei societăți sănătoase.

Viitorul vostru este la USMF 
 „Nicolae Testemițanu”, deoarece
•	 Vi se oferă o gamă largă de 

oportunități de studiu și vă puteți forma 
cariera în medicină, stomatologie, farma-
cie, medicină preventivă, optometrie sau 
asistență medicală generală.

•	USMF „Nicolae Testemițanu” este 
unica instituție de învățământ superior 
medical din țară, acreditată național și cu 
șanse reale de a fi acreditată internațional, 

iar diplomele absolvenților noștri vor fi re-
cunoscute peste hotare.

•	 Programul Internațional în Stomato-
logie este acreditat de către Consiliul Dentar 
din statul California, SUA. Așadar, vă puteți 
forma ca medic stomatolog, conform celor 
mai înalte standarde, aici, la noi acasă, ală-
turi de oamenii dragi.

•	 Universitatea tinde spre o dezvolta-
re continuă, în special, prin implementarea 
standardelor educaționale internaționale de 
formare a cadrelor medicale, prin ajustarea 
programelor de studii la cerințele europene 
și prin integrarea în spațiul mondial de in-
struire și de cercetare medicală.

•	 Centrul de Consiliere Psihologică și 
Ghidare în Carieră vine în susținerea, ori-
entarea și ghidarea voastră pentru o in-
tegrare mai ușoară în viața universitară. 
Psihologii vă vor oferi suport, consiliere și 
confidențialitate. 

•	 Cea mai mare valoare a instituției o 
constituie oamenii… Cadrele didactice de-
notă un înalt profesionalism și asigură in-
struirea tinerilor specialiști prin aplicarea 
metodelor și a tehnologiilor moderne în 
educația medicală, de testare a cunoștințe-
lor și a abilităților practice. Ei sunt cei care vă 
vor ghida pe parcursul anilor de studii și vă 
vor împărtăși, cu mare ardoare, cunoștințele 
și experiențele lor.

Fondator: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Universitatea de Stat  
de Medicină şi Farmacie
 „Nicolae Testemiţanu”  

din Republica Moldova în cifre

Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu” a fost fondată 
în anul 1945, reușind să creeze o istorie de 
excelență nu doar în țară, dar și peste hota-
rele ei. Aici au fost puse bazele medicinei au-
tohtone și s-a consolidat învățământul supe-
rior medical și farmaceutic, fapt ce inspiră și 
încurajează atingerea noilor performanțe în 
activitățile de instruire, cercetare și asistență 
medicală.

Cuvinte putem spune multe și frumoase, 
cert însă este că datele sunt mai ilustrative și 
vorbesc de la sine, iar dacă am descrie Univer-
sitatea în cifre, aceasta ar arăta astfel:

	 6 programe de studii/specialități: 
Medicină, Stomatologie, Farmacie, Medicină 
preventivă, Optometrie și Asistență medicală 
generală;

	 5945 de studenți și 1193 de medici-
rezidenți din Republica Moldova și din alte 38 
de țări ale lumii;

	 6000 de medici care beneficiază anual 
de educație medicală continuă;

	 4 limbi de instruire: română, rusă, en-
gleză și franceză;

	 1150 de cadre didactice, științifico-
didactice și științifice, dintre care: 588 de 
doctori în științe, 164 de doctori habilitați 
în științe, 14 academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei de Științe a 
Moldovei și un membru de onoare al AȘM, 
15 laureați ai Premiului de Stat în domeniul 
științei și tehnicii, 37 de deținători ai titlului 
onorific Om Emerit;

	 peste 43 de mii de absolvenți medici 
și farmaciști, timp de 74 de ani;

	 2 departamente, 63 de catedre, un 
curs, 20 de laboratoare și 2 centre științifice, 
amplasate în 95 de clinici din Chișinău și 
în incinta Campusului universitar, unde se 
desfășoară activitatea didactică, clinică și 
științifică;

	 142 de acorduri de colaborare cu 
instituții de profil din 22 de țări, care asigură 
mobilitatea academică a studenților, a medici-
lor-rezidenți și a profesorilor;

	 peste 900 de mii de exemplare de 
cărți și manuale constituie colecția Bibliotecii 
Științifice Medicale și	cca 70 de mii de reviste 
și cărți electronice de profil medical și farma-
ceutic.

Vă așteptăm în marea familie a 
Universității de Stat de Medicină 

 și Farmacie „Nicolae Testemițanu”!
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Institutul de Stat de Medicină din Chișinău 
(ISMC), astăzi Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova, a fost fondat în anul 1945, 
în baza institutelor de Medicină nr. 1, Medicină 
nr. 2 și a celui de Pediatrie din orașul Leningrad 
(astăzi Sankt Petersburg), Federaţia Rusă, care, 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au 
fost evacuate la Kislovodsk. Ulterior, instituţia 
a fost transferată la Chișinău împreună cu stu-
denţii, profesorii și baza tehnico-materială.

Institutul și-a început activitatea în data 
de 20 octombrie 1945, având în subordine o 
singură facultate – Medicină Generală, care 
întrunea 32 de catedre, 130 de profesori și 
cca 1000 de studenți. Treptat, au fost create 
mai multe facultăți: în 1954 – Pediatrie; 1959 
– Stomatologie; 1963 – Medicină Preventi-

vă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie. 
Necesitatea instruirii continue a specialiștilor 
după absolvire a determinat crearea, în anul 
1962, a Facultății de Perfecționare a Medicilor 
(astăzi Departamentul Educație Medicală Con-
tinuă). Pentru desfășurarea corespunzătoare a 
activității științifice, în același an, a fost creat 
Laboratorul Central de Cercetări Științifice. În 
anul 1992 se trece la o treaptă superioară de 
formare a viitorilor specialiști, și anume studiile 
prin rezidențiat, fapt pentru care, în anul 2002, 
se deschide Facultatea de Rezidențiat și Secun-
dariat Clinic. În 2010 a fost creată Facultatea 
de Medicină nr. 2, unde sunt instruiți studenții 
internaționali.

Din 1990, Institutul poartă numele ilus-
trului medic și savant Nicolae Testemițanu. 
În anul 1991, ISMC a fost reorganizat în Uni-
versitate, iar în 1996 - instituția a fost rede-
numită în Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica  
Moldova.

De-a lungul timpului, instituția a fost con-
dusă de mai mulți rectori (directori/manageri), 
care au contribuit semnificativ la dezvoltarea 
universității de astăzi: Ipatie Sorocean (1945-
1948), Nikolai Harauzov (1948-1951), Leonid 
Ganul (1951-1953), Nikolai Starostenko (1953-
1959), Nicolae Testemițanu (1959-1963), Vasile 
Anestiadi (1963-1986), Leonid Cobâleanschi 
(1986-1994), Ion Ababii (1994 - prezent).

Actualmente, USMF „Nicolae Testemițanu” 
este o instituție de învățământ superior de pre-
stigiu pe plan internațional, care formează me-
dici și farmaciști în conformitate cu exigențele 
europene.

Pentru dezvoltarea abilităților practice și 
de cercetare ale cadrelor medicale și farmace-
utice, pe lângă Universitate au fost instituite: 
Clinica Universitară de Asistență Medicală Pri-
mară, Clinica Stomatologică Universitară, Cen-
trul Stomatologic Universitar, Farmacia Univer-
sitară, devenită, ulterior, Centrul Farmaceutic 
Universitar „Vasile Procopișin”, Centrul Științific 

de Cultivare a Plantelor Medicinale, Centrul de 
Medicină Tradițională Chineză, Centrul Univer-
sitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul 
Universitar de Reabilitare Medicală ș.a. Pentru 
testarea cunoștințelor teoretice ale studenților 
prin intermediul tehnologiilor informaționale 
moderne, în anul 2017 a fost creat Centrul de 
Evaluare Academică. Un an mai târziu a fost 
deschis Centrul de Consiliere Psihologică și 
Ghidare în Carieră, care vine să ofere suport 
studenților în integrarea academică.

Începând cu anul 2009, Universitatea 
implementează Sistemul de Management al 
Calității conform standardului ISO 9001:2008 
și obține, în premieră, Certificatul de calita-
te, care, ulterior, este confirmat anual. USMF 
„Nicolae Testemițanu” este prima instituție 
de învățământ din țară certificată, în anul 
2016, conform standardului de calitate ISO 
9001:2015.

Din 2013, Universitatea funcționează 
în condiții de autonomie financiară, fapt ce-i 
oferă o mai mare libertate în gestionarea re-
surselor proprii, în special, în dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și a patrimoniului universi-
tar. În 2015 a fost inaugurată Aleea savanţilor 
și medicilor iluștri, pe care se regăsesc bustu-
rile personalităților proeminente ale medicinei 
autohtone și ale celor care au pus bazele in-
struirii medicale și ale școlilor științifice în țara  
noastră. În 2018 pe alee au fost înălțate alte 
șase sculpturi.

Pentru activitate prodigioasă în formarea 
medicilor și farmaciștilor, în anul 2005, USMF 
„Nicolae Testemițanu a fost apreciată și deco-
rată cu Ordinul Gloria Muncii, iar în luna oc-
tombrie 2015 i-a fost conferită cea mai înaltă 
distincție de stat - Ordinul Republicii.

Grație reputației excelente a USMF  
„Nicolae Testemițanu” pe plan internațional, a 
crescut semnificativ interesul tinerilor din alte 
țări pentru efectuarea studiilor superioare me-
dicale. În ultimii ani, eforturile instituției au fost 
concentrate în vederea acreditării naționale a 
programelor de studii. Ca rezultat, în anul 2018 
au fost evaluate și acreditate programele de 
studii Medicină, Stomatologie și Farmacie de 
către Agenția Națională de Asigurare a Calității 
în Educație și Cercetare pentru următorii cinci 
ani, decizii aprobate, ulterior, prin hotărâre de 
guvern. Tot în anul 2018 s-a obținut și autori-
zarea de funcționare provizorie a programelor 
de studii superioare de licență în Optometrie și 
Asistenţă medicală generală, cu durata studii-
lor de patru ani.

În același an, Facultatea de Stomatologie 
a fost acreditată de către Consiliul Dentar din 
California, SUA.

Alinierea învățământului superior medical 
la exigențele internaționale, dezvoltarea conti-
nuă a activităților de cercetare și de inovare în 
domeniul medicinei și farmaciei, desfășurarea 
unei activități clinice de calitate constituie cele 
trei direcții prioritare ale universității noastre, 
care-i determină prestigiul și recunoașterea la 
nivel mondial. Reieșind din aceste prerogative 
iminente, dar și pentru a confirma prestigiul 
Universității, administrația instituției a decis 
inițierea procesului de acreditare instituțională 
internațională. La acest moment, suntem în 
așteptarea avizului Federației Mondiale pentru 
Educație Medicală privind raportul de autoeva-
luare a instituției.

File din istoria 
Universităţii de Medicină

centrul Universitar de simulare în instruirea Medicală
Ce este Centrul Universi-

tar de Simulare în Instruirea 
Medicală (CUSIM)? Este locul 
în care instruirea medicală 
se îmbină cu cele mai perfor-
mante tehnologii din dome-
niu. Centrul pune la dispoziție 
o gamă extinsă de oferte în 
domeniul instruirii medicale 
și complexității echipamen-

tului didactic din Republica 
Moldova, contribuind, astfel, 
la sporirea calității actului me-
dical și la creșterea siguranței 
pacientului.

Aici, începând cu anul II 
de studii, mediciniștii obțin 
competențe și abilități medi-
cale adecvate cerințelor, cu 
ajutorul diverselor metode de 
instruire prin simulare (paci-
ent standardizat, simulatoare 
de fidelitate înaltă, mulaje, 
manechine, skilltrainers ș.a.), 

conform unui program pre-
stabilit, fără riscuri pentru pa-
cienți.

Instruirea are loc în ca-
drul Departamentului Pacienți 

Standardizați și al celui de Si-
mulare prin Fidelitate Înaltă 
atât în baza programelor curri-
culare, cât și în cea a cursurilor 
extracurriculare.

Programele pacienţi stan-
dardizaţi contribuie la forma-
rea aptitudinilor de comuni-
care cu pacientul, dezvoltarea 
deprinderilor de examinare 
fizică și instrumentală a unui 
pacient real, precum și de in-
terpretare a datelor obținute 
în vederea stabilirii unui dia-

gnostic corect. Departamen-
tul dispune de 20 de pacienți 
standardizați (actori instruiți 
să joace rolul de pacienți) și 
o bibliotecă bogată în scenarii 
tematice. Activitățile se des-
fășoară în opt săli amenajate 
și dotate cu instrumentarul 
necesar pentru examinare și 
diagnostic.

În cadrul celui de-al doilea 
departament, instruirea este 
sistematizată în mai multe mo-
dule (programe): Manopere 

medicale și tehnici chirurgicale 
de bază, Medicină internă, Chi-
rurgie, Anesteziologie și reani-
matologie, Urgențe medicale, 
Mamă și copil, Endoscopie, 
Imagistică. 

La începutul anului cu-
rent, baza de instruire didactică 
a CUSIM a fost suplimentată cu 
un nou lot de echipament mo-
dern, sub formă de manechine 
pentru instruire și dezvoltarea 
abilităților practice în examina-
rea ginecologică. Modalitatea 
de instruire practicată la CU-
SIM este complexă și inovativă, 

iar studenții care participă la 
cursuri prezintă un grad înalt 
de satisfacție.

Prin crearea Centrului 
Universitar de Simulare în In-
struirea Medicală, în anul 2013, 
USMF „Nicolae Testemițanu” 
a devenit una dintre primele 
instituții de învățământ su-
perior medical din regiunea  
Europei de Est, care a introdus 
în curriculum metodologia 
modernă de instruire ca par-
te indispensabilă și obligato-
rie în majoritatea domeniilor 
activității medicale.

Domnule Rector, cum descrieți parcursul reușit al 
instituției și de ce tinerii ar trebui să opteze pentru 
USMF „Nicolae Testemițanu”?
Ion Ababii, rector: Universități sunt multe, dar să alegi 
o instituție potrivită este o mare responsabilitate. E un 
fel de test de maturitate pentru tineri. Cu siguranță, 
e un mare lucru să îți faci studiile la o universitate de 
top, care reușește să țină piept și concurenței din afară, 
și unde acced doar cei mai buni. Universitatea noastră 
este unica instituție din republică care formează medici 
și farmaciști, iar prestigiul și experiența ei sunt recunos-
cute și peste hotarele țării. Aici studenții beneficiază de 
standarde înalte de instruire, de profesori competenți, 
de condiții moderne de studiu, cercetare și cazare. O do-
vadă în acest sens sunt absolvenții noștri, care duc faima 
Almei Mater și sunt apreciați în toată lumea. Pe parcursul 
activității Universității, de șapte decenii, am înregistrat 
numeroase realizări. Unele dintre cele mai recente da-
tează din anul trecut, când programele de studii Medici-
nă, Stomatologie și Farmacie au fost acreditate de către 
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și 
Cercetare, iar programele Optometrie și Asistenţă medi-
cală generală au obținut autorizarea provizorie, cu toate 
că ultima a fost lansată în anul universitar 2018-2019. O 
dovadă în plus că la USMF „Nicolae Testemițanu” se fac 
studii de calitate este și acreditarea completă a Facultății 
de Stomatologie de către Consiliul Dentar din statul Cali-
fornia, SUA, în 2018, fapt ce a permis admiterea la studii 
a cetățenilor americani.
La începutul anului curent, Universitatea a inițiat pro-
cesul de acreditare internațională instituțională. Cum 
evoluează procesul la acest moment și ce beneficii va 
aduce un eventual verdict pozitiv?
I.A: Este știut faptul că Universitatea are misiunea de 
a oferi servicii de performanță în educație, cercetare și 
asistență medicală, manifestând o preocupare continuă 
pentru asigurarea calității, formarea profesională pe 
parcursul întregii vieți și promovarea valorilor naționale 
în contextul globalizării. Reieșind din obiectivele Strate-
giei de dezvoltare a Universității pentru anii 2011-2020, 
administrația este preocupată, de mai mulți ani, de 
evaluarea și acreditarea internațională atât a instituției, 
cât și a programelor de studii, în conformitate cu stan-
dardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală. 
Acreditarea internațională ne va da posibilitatea să ofe-
rim o credibilitate mai înaltă absolvenților și șanse mai 
mari de angajare nu doar în țara de origine, dar și în alte 
state. La universitatea noastră își fac studiile un număr 
mare de studenți străini, cărora trebuie să le asigurăm 
un viitor mai bun, dar și studenților autohtoni este nece-
sar să li se ofere oportunitatea recunoașterii studiilor la 
nivel internațional. Reieșind din aceste prerogative imi-
nente, dar și pentru a confirma prestigiul Universității, 
am dat start procesului de acreditare internațională 
instituțională. În prezent, suntem în așteptarea avizului 
din partea organismului de acreditare pentru Raportul 
de autoevaluare instituțională. Dacă Raportul va primi 
aviz pozitiv, Agenția Independentă de Acreditare și Ra-
ting din Kazahstan, abilitată în acest sens de FMEM, va 
vizita Universitatea, în scopul acreditării internaționale 
propriu-zise.
Care sunt condițiile de studii la USMF „Nicolae  
Testemițanu”?

I.A: Actualmente, la universitatea noastră învață peste 
5900 de studenți din 38 de țări. Procesul de instruire se 
desfășoară în patru limbi - română, rusă, engleză  și fran-
ceză - și este asigurat de cca 1000 de cadre didactice, 
științifico-didactice și științifice. Universitatea are o bază 
tehnico-materială bine dezvoltată: aule și săli de studii 
bine amenajate, dotate cu echipamente performante, 
laboratoare de cercetare utilate modern, locuri de trai 
în cămine, cantine, complexe sportive, parcuri și zone 
Wi-Fi gratuite ș.a. De asemenea, dispunem de un Cen-
tru Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, care 
implementează metode moderne de formare a medici-
lor specialiști. În cadrul Centrului, începând cu anul II de 
studii, studenții obțin abilități de comunicare cu pacienții 
și își formează competențe medicale corecte cu ajutorul 
pacienților standardizați și a simulatoarelor de fidelita-
te înaltă. În instituție se întreprind acțiuni de moderni-
zare continuă a condițiilor de studii și de cercetare atât  
pentru studenți, cât și pentru cadrele științifico-didactice.
În prezent, mobilitățile academice reprezintă o bună 
oportunitate de dezvoltare personală și profesională 
pentru viitorii specialiști. Ce posibilități au studenții 
USMF „Nicolae Testemițanu” în acest sens?
I.A: Majoritatea tinerilor sunt tentați să plece peste ho-
tare pentru a obține noi cunoștințe și experiențe. Noi 
le oferim toate condițiile pentru a se dezvolta studiind 
în țară. În acest sens, studenții care au o reușită aca-
demică bună și care cunosc limbile străine la un nivel 
avansat au posibilitatea să efectueze stagii practice în 
universitățile și în clinicile medicale de peste hotare, în 
cadrul diverselor programe internaționale de mobilitate 
academică. De aceste proiecte pot beneficia studenții, 
studenții-doctoranzi, medicii-rezidenți, precum și cadre-
le didactice. Cele mai complexe programe internaționale 
sunt Erasmus+ și Erasmus Mundus, prin intermediul 
cărora studenții pot obține și o bursă pentru schimb de 
experiență în universitățile partenere.
Cum este asigurat suportul informațional necesar în 
procesul de studii și de cercetare?
I.A: Bibliotecile au avut întotdeauna un rol important în 
dezvoltarea cunoștințelor, servind drept locație pentru 
învățare și cercetare pe tot parcursul vieții. Un suport 
informațional substanțial este asigurat de Biblioteca Ști-
ințifică Medicală - una dintre cele mai moderne instituții 
infodocumentare din țară, care prestează un spectru larg 
de servicii. Biblioteca dispune de o colecție impresionan-
tă de cărți și de reviste științifice medicale, baze de date 
cu profil medical și farmaceutic, biblioteci electronice și 
programe interactive de studiu. Studenții pot împrumu-
ta manuale la domiciliu sau în sălile de lectură și pot ac-
cesa resurse electronice cu profil medical și farmaceutic.
Cum pot fi convinși tinerii să se înscrie la un program de 
studii oferit de USMF „Nicolae Testemițanu”?
I.A: Nici nu e nevoie să-i convingem, pentru că ei, cu 
siguranță, vor face cea mai bună alegere. Ce le poate 
oferi universitatea noastră? Toate condițiile pentru înde-
plinirea unui vis - cel de a deveni medic, farmacist, speci-
alist în medicina preventivă, asistent medical general sau 
optometrist. Noblețea și prestigiul acestor profesii vor-
besc de la sine, iar țara noastră are nevoie de specialiști 
profesioniști și demni de a supraveghea starea de sănă-
tate a populației.

Interviu cu rectorul Ion Ababii
În această perioadă, sunteţi în căutarea unei 
universităţi pentru a vă continua studiile și a vă 
forma ca specialiști într-un domeniu sau altul. 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova 
de mulţi ani se menţine în topul celor mai cotate 
instituţii de învăţământ superior din ţară. Pentru 
a afla mai multe detalii despre oportunităţile 
oferite de USMF „Nicolae Testemiţanu”,  vom 
dialoga cu rectorul Ion Ababii.
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Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de Medicină nr. 1,
doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar

Facultatea de medicină nr. 1
Titlul conferit/

Calificarea
Durata 

studiilor
Nr. total 

de credite
Programul de studiu/ 

Specialitatea
Domeniul de formare profesională

Licenţiat în medicină6 ani360MedicinăMedicină

Licenţiat în medicină6 ani360Medicină preventivăSănătate publică

Licenţiat în optometrie4 ani240OptometrieDiagnostic medical şi tehnologii de 
tratament

Licenţiat în asistenţă 
medicală generală

4 ani240Asistenţă medicală 
generală

Asistenţă medicală şi moaşe

Medicina este o artă, iar tu poți modela frumusețea ei!

Facultatea de Medicină nr. 1 a Universi-
tății de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova (prima 
facultate, deschisă încă în anul 1945) are mi-
siunea de a promova performanța academică 
în formarea specialiștilor medici competitivi, 
care să se integreze atât în sistemul național 
de sănătate, cât și în cele internaționale.

 Procesul de studii este asigurat de cca 
500 de cadre științifico-didactice, cei mai mulți 
dintre ei deținând titlul științific de doctor 

sau doctor habilitat în științe. Un rol deosebit 
în sporirea calității și în eficientizarea învăță-
mântului superior medical revine metodelor 
și tehnicilor moderne de instruire. În procesul 
de studiu al disciplinelor fundamentale, pre-
clinice, clinice și de profil se utilizează pe larg 
programe virtuale. În vederea dezvoltării unor 
abilități suplimentare, studenții pot alege din-
tr-o gamă variată de discipline opționale, cum 
ar fi: medicina regenerativă, chirurgia recon-
structivă, tratamentul durerii, îngrijiri paliative 
ș.a. Astfel, Facultatea de Medicină nr. 1 oferă 
toate condițiile necesare pentru obținerea per-
formanțelor academice.

De asemenea, mediciniștii au posibilitatea 
să-și aprofundeze cunoștințele participând la 
diverse cercuri științifice organizate la catedre, 

iar rezultatele obținute sunt prezentate la Con-
ferinţa știinţifică anuală, precum și la diverse 
forumuri republicane și internaționale, inclu-
siv la Congresul studenților și tinerilor medici 
MedEspera.

Grație acordurilor de colaborare cu 
instituții de profil de peste hotare, studenții și 
profesorii beneficiază de schimb de experiență 
și mobilitate academică. Facultatea menți-
ne relații de colaborare în domeniul științific 
cu cercetători din București, Cluj-Napoca,  
Timișoara, Iași (România), Nantes, Rennes 
(Franța), Moscova, Sankt Petersburg (Rusia), 
Kiev (Ucraina) ș.a.

Facultatea a fost evaluată și acreditată 
de către Consiliul de Evaluare a Conferinței 
Internaționale a Decanilor de Medicină de Ex-

presie Franceză (CIDMEF), organizație care in-
clude peste 130 de universități din 40 de țări. 
Membrii Consiliului, experți din Canada, Franța, 
Belgia, România și Tunisia, au confirmat buna 
pregătire a cadrelor științifico-didactice și a 
studenților, corespunderea programelor de 
studii cu standardele internaționale pentru 
învățământul superior medical. Totodată, 
în anul 2018, programele au fost evaluate 
și acreditate de către Agenția Națională de 
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
(ANACEC)

În acest an, oferta educațională a Facul-
tății de Medicină nr. 1 cuprinde patru progra-
me de studii/specialități: Medicină, Medicină 
preventivă, Optometrie și Asistență medicală 
generală.

Programul / Specialitatea MEDICINĂ  
are misiunea de a organiza în-
vățământul superior medical și de a 
susține cercetările științifice în confor-
mitate cu exigențele contemporane și 
realizările în domeniul profesional, în 
scopul formării specialiștilor de înaltă 
calificare în domeniul Medicină. 

Programul de studiu se axea-

medici clinicieni în diferite instituții 
medicale din țară.

Cei mai mulți dintre absolven-
ții Facultății de Medicină nr. 1 își 
desfășoară activitatea în structuri-
le sistemului național de sănătate. 
Cetățenii internaționali profesea-
ză în România, Ucraina, Belarus,  
Rusia, Iordania, Palestina, Israel,  

sănătății, precum și de elaborare, 
implementare și monitorizare a mă-
surilor de ordin social, economic și 
medical, care influențează pozitiv, în 
mod direct sau indirect, sănătatea 
populației. 

Absolvenții specialității Medici-
nă preventivă vor activa ca medici 
igieniști, epidemiologi sau microbio-
logi în cadrul centrelor de sănătate 
publică (naționale, municipale și ra-
ionale), precum și ca manageri în do-
meniul sănătății. Ei vor fi capabili să 
privească lucrurile sistemic pentru 
a identifica starea de sănătate a 
comunității în ansamblu.

Programul / Specialitatea OPTO-
METRIE,  lansat la USMF „Nicolae 
Testemițanu” în anul 2017, are misi-
unea de a pregăti specialiști pentru 
asigurarea asistenței oftalmologice. 
Domeniul este orientat spre promo-
varea și utilizarea tehnologiilor mo-
derne preponderent în managemen-
tul eficient al viciilor de refracție ocu-
lară, screeningul afecțiunilor oculare, 
precum și prevenirea acestora.

Cunoașterea limbii engleze este 
o condiție obligatorie pentru admi-
terea la această specialitate, deoare-
ce studenții își vor desfășura stagiul 
practic în Norvegia, în cadrul unui 
parteneriat bilateral. 

P r o g r a m u l / S p e c i a l i t a t e a 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, 
lansat în 2018, are misiunea de a 
forma asistenți medicali cu studii 
superioare, fapt ce va contribui la 
acoperirea universală cu servicii de 
sănătate, la sporirea calității servici-
ilor de promovare a sănătății, preve-
nirea bolilor, tratamentul și reabilita-
rea pacienților.

Primul an se bazează primordi-
al pe studierea disciplinelor funda-
mentale, precum anatomia, biolo-
gia, biochimia, nursingul fundamen-
tal, iar în următorii ani vor fi intro-
duse disciplinele clinice. Studenții 
vor obține experiența necesară prin 
utilizarea metodelor moderne de 
predare-învățare la orele de curs, 
seminare, lucrări de laborator, lu-
cru individual și în echipe. Un punct 
forte al acestui program este faptul 
că studenții vor beneficia de stagii 
practice în instituțiile medico-sanita-
re, iar instruirea teoretică se va rea-
liza în mod echilibrat și coordonat cu 
cea clinică.

Absolvenții vor obține titlul de 
licențiat în asistență medicală ge-
nerală, având o pregătire teoretică 
în științe fundamentale și sociale, 
precum și instruire clinică în medi-
cină generală și în alte specialități 

date despre structura organismului, 
despre funcțiile fiziologice și com-
portamentul organismului uman în 
diverse stări fiziologice și patologice, 
precum și despre relațiile existen-
te între starea de sănătate, mediul 
fizic și cel social. Acesta va putea 
elabora un plan individual de îngri-
jiri în diverse situații patologice, va 
efectua procedee terapeutice și va 
aplica procedurile prescrise de me-
dic, în limita competențelor, inclusiv 
va acorda asistență medicală de ur-
gență.

Licențiatul în asistență medica-
lă generală va fi pregătit și autorizat 
să se angajeze în domeniul general 
al practicii de îngrijire medicală,  
precum și în promovarea sănătății, 
prevenirea bolilor și îngrijirea bolna-
vilor și a persoanelor cu dizabilități 
de toate vârstele, să participe pe 
deplin în calitate de membru al 
echipei de profilaxie și de educație 
pentru sănătate, să supravegheze și 
să instruiască asistenții medicali și să 
efectueze cercetări științifice.

Avem speranța că și tu poți face 
parte din noua generație de medici, 

ză nu doar pe transmiterea de 
cunoștințe, dar și pe formarea de 
competențe. Instruirea studenților 
din anii I-III se realizează la catedre-
le Universității, care, fiind dotate cu 
utilaj modern, oferă posibilitatea 
de a aplica medicina experimen-
tală și tehnicile virtuale de studiu. 
Deosebit de captivante sunt orele 
de anatomie, ce se desfășoară la 
Muzeul de anatomie a omului, unde 
sunt expuse peste 2500 de articole 
anatomice pe o suprafață totală de 
400 m2.

Pentru studenții din anii III-VI, 
lecțiile practice se desfășoară în ba-
zele clinice universitare din capitală, 
amplasate în spitalele municipale și 
republicane, în instituțiile medico-
sanitare și de cercetări științifice în 
domeniu. Mediciniștii studiază utili-
zând echipament performant și apli-
că tehnologii informaționale moder-
ne, care le facilitează procesul de 
instruire și de cercetare medicală.

O componentă indispensabilă 
a educației medicale o reprezintă 
stagiile practice, organizate atât în 
spitalele din republică, cât și în cele 
de peste hotarele țării.

 Sistemul de evaluare a cunoș-
tințelor la examenele de promovare 
constă din trei etape: partea prac-
tică, examenul prin test control și 
interviul oral.

După absolvirea Facultății, ti-
nerii trec la următoarea etapă a 
formării lor profesionale - studiile 
prin rezidențiat, realizate la una 
dintre specialitățile selectate prin 
concurs: profil chirurgical, medicină 
internă, pediatrie ș.a. Ulterior, tine-
rii specialiști vor activa în calitate de 

Canada, SUA, Spania, Portugalia,  
Italia, Sudan, Turcia, India ș.a. 
Formarea profesională, realiza-
tă în conformitate cu standardele 
internaționale, a permis multor 
absolvenți ai Facultății să devină 
miniștri, manageri ai instituțiilor 
medico-sanitare publice și private, 
medici-șefi ș.a.

Programul/Specialitatea MEDICINĂ 
PREVENTIVĂ are misiunea de a pre-
găti specialiști capabili să mențină 
starea bună de sănătate a populației 
și să prevină maladiile în rândul 
populației prin aplicarea unui ma-
nagement eficient în promovarea 
sănătății. Programul de studiu Medi-

medicale: chirurgie generală și 
specialități chirurgicale, pediatrie, 
igiena și îngrijirea mamei și a nou-
născutului, sănătate mintală și psihi-
atrie, îngrijirea persoanelor în vârstă 
și geriatrie, asistență la domiciliu ș.a. 
Asistentul medical va cunoaște apro-
fundat științele ce stau la baza îngri-
jirilor medicale, va avea suficiente 

care va presta servicii medicale de 
calitate, va asigura progresul siste-
mului național de sănătate și va con-
tribui la sporirea prestigiului Almei 
Mater în întreaga lume.

Facultatea de Medicină nr. 1 
te așteaptă! Cu noi visul tău  

devine realitate!

cină preventivă are scopul de a forma 
profesioniști pentru monitorizarea 
sănătății publice, elaborarea și re-
alizarea politicilor și a programelor 
naționale de sănătate publică, preve-
nirea morbidității în rândul populației 
prin informarea societății și promo-
varea modului de viață sănătos.

Ca rezultat, licențiatul în medi-
cină preventivă va deține cunoștințe 
profunde și abilități de acumulare, 
procesare și analiză a indicatorilor 

Optometristul este cel care des-
cifrează în fază inițială primele as-
pecte ale afecțiunilor de vedere, le 
evaluează și le poate corecta, iar în 
caz de necesitate, indică consultarea 
medicului oftalmolog. Specialistul 
contribuie la efectuarea screeningu-
lui patologiilor oculare: prescrierea, 
ajustarea, confecționarea, adapta-
rea, reparația și vânzarea echipa-
mentului optometric (ochelari, len-
tile de contact). Activitatea optome-
trică se înscrie printre activităților de 
asigurare a asistenței oftalmologice 
primare populației de-a lungul între-
gii vieți.

Licențiatul în optometrie poate 
deține propriul cabinet optometric, 
magazin de comercializare, ateli-
er de prelucrare și de montare a 
ochelarilor; poate activa în unitățile 
producătoare de echipament optic 
și medical, în laboratoarele pentru 
testarea capacităților vizuale, în in-
stituții specializate care oferă asis-
tență socială populației și asigură 
profilaxia (școli, instituții speciale 
ș.a.), în organizațiile care comer-
cializează și asigură întreținerea 
aparaturii și a echipamentelor op-
tometrice.
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Facultatea de Stomatologie

Sergiu Ciobanu, 
decanul Facultăţii de Stomatologie, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar

Să aduci zâmbet pe fața oamenilor 
nu e magie - e Stomatologie! Despre cum 
să păstrezi o dantură sănătoasă și despre 
cum poate fi aceasta restabilită te vom 
învăța noi.

Turcia, Germania, SUA, Marea Britanie, Suedia,  
Portugalia, Italia, Grecia ș.a. Viitorii stoma-
tologi sunt instruiți în limbile română, rusă 
și engleză. Studenții au posibilitatea de a-și 
dezvolta abilitățile practice în cadrul Clinicii 
Universitare Stomatologice și în Centrul Sto-
matologic Universitar, ambele fiind dotate cu 
echipament performant și utilaj modern.

Facultatea de Stomatologie a inițiat un 
proces de reorganizare curriculară prin re-
vizuirea programelor de studii și racordarea 
acestora la standardele internaționale ale 
învățământului superior medical. Astfel, pe 
parcurs, curriculumul universitar a fost modi-
ficat și diversificat prin introducerea unor noi 
discipline de specialitate.

Pentru îmbunătățirea procesului de in-
struire și a celui de cercetare, Facultatea cola-
borează cu instituții de profil din SUA, Franța,  
Cehia, Rusia, Ucraina, România, Grecia, Belarus, 
Siria ș.a. De asemenea, odată cu aplicarea 
sistemului de credite transferabile, au fost 
lansate noi oportunități de mobilitate acade-
mică interuniversitară pentru studenți și cadre 
științifico-didactice.

Facultatea de Stomatologie este înscrisă 
în rețeaua europeană a facultăților de stoma-
tologie, fiind evaluată în cadrul Programului 
DentEd de Comisia de Învățământ Medical 
Stomatologic a Directoratului pentru Educație 

Stomatologie, deocamdată, pentru cetățenii 
americani.

La dezvoltarea continuă a Facultății de 
Stomatologie contribuie substanțial și relațiile 
de cooperare, menținute și consolidate pe par-
cursul anilor, cu instituții de profil din mai mul-
te țări. Un exemplu este Facultatea de Medici-

dentară din SUA, Polonia, România, Lituania, 
Germania ș.a.

Membrii Facultății participă la diverse 
forumuri republicane și internaționale din 
România, Rusia, Bulgaria, Germania, Franța, 
Olanda, SUA ș.a. Toate inovațiile prezentate 
la aceste manifestări științifice sunt aplicate 
în activitatea științifico-didactică, contribuind 
la ridicarea nivelului asistenței stomatologice 
acordate pacienților.

Viitorii stomatologi iau parte la diverse 
activități extracurriculare: competiții sportive, 
manifestări culturale, concursuri ș.a. Totoda-
tă, tinerii sunt activi în acțiuni de voluntariat, 
un exemplu fiind consultațiile stomatologice 
gratuite oferite populației de Ziua Mondială a 
Sănătăţii Orale și distribuirea materialelor in-
formative privind igiena orală.

Facultatea de Stomatologie a USMF  
„Nicolae Testemițanu” și-a confirmat presti-
giul în timp prin specialiștii pe care i-a format 
și continuă să întreprindă toate măsurile ne-
cesare pentru a crește calitatea studiilor și 
performanța actului medical. Un accent de-
osebit se pune pe modernizarea clinicilor de 
profil prin dotarea corespunzătoare a acestora 
în conformitate cu cerințele contemporane, 

nă Dentară a Universității de Medicină și Far-
macie „Gr. T. Popa” din Iași, România, cu care 
am desfășurat primul congres Iași-Chișinău, 
la care au participat profesori, studenți și me-
dici-rezidenți din România, SUA, Franța, Marea 
Britanie, Belarus, unde au fost abordate meto-
de noi de diagnostic și de tratament al afecțiu-
nilor stomatologice.

În cadrul unui parteneriat dintre Asociația 
Studenților Stomatologi din Republica Moldo-
va și Societatea Studenților Stomatologi din 
Iași, mediciniștii, ghidați de profesori, participă 
la Congresul Internațional al Tinerilor Medici, 
Studenți și Rezidenți „Stomis”, alături de tineri 
din România, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovenia 
și Macedonia.

O colaborare fructuoasă este și cea dintre 
Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae 
Testemițanu” și Școala de Medicină Dentară a 
Universității din Chapel Hill, statul Carolina de 
Nord, SUA. Acest parteneriat prevede schim-
buri de experiență, organizarea cursurilor, 
a seminarelor, a conferințelor video pentru 
studenți, medici-rezidenți și profesori. Cu su-
portul stomatologilor voluntari din SUA, pe 
parcursul ultimilor 20 de ani, au fost acordate 
servicii stomatologice copiilor orfani și per-
soanelor din familii nevoiașe din Republica  
Moldova.

Facultatea de Stomatologie a obținut o 
experiență vastă prin intermediul mobilităților 
academice ale profesorilor, studenților și me-
dicilor-rezidenți în mai multe școli de medicină 

și Cultură al Uniunii Europene. În mai 2018, 
programul de studii Stomatologie a fost acre-
ditat de către Agenția Națională de Asigurare 
a Calității în Educație și Cercetare și de Con-
siliul Dentar din Statul California, SUA, fapt 
ce confirmă că el corespunde standardelor 
internaționale. Grație acestei evaluări externe, 
în 2019, a demarat Programul Internațional în 

pe instruirea continuă a cadrelor științifico-
didactice, precum și pe fortificarea relațiilor 
de colaborare cu instituții de profil.

Mulți dintre absolvenții Facultății au de-
venit personalități notorii atât în stomatolo-
gia autohtonă, cât și în cea internațională, iar 
reușitele lor reprezintă o recunoaștere a efor-
tului depus de întreaga echipă a Universității 
în formarea lor ca specialiști.

Vino să-ți realizezi visul 
alături de noi!

Titlul conferit/
Calificarea

Durata 
studiilor

Nr. total 
de credite

Programul de studiu/ 
Specialitatea

Domeniul de formare profesională

Licenţiat în stomatologie5 ani300StomatologieStomatologie

Un zâmbet frumos este cartea de vizită a unei danturi sănătoase!

Facultatea de Stomatologie a USMF  
„Nicolae Testemițanu” are un rol fundamen-
tal în formarea medicilor stomatologi pentru 
sistemul național de sănătate, în dezvoltarea 
cercetării științifice medico-dentare, precum 
și în prestarea asistenței medicale calitative 
populației.

Facultatea de Stomatologie își desfășoară 
activitatea în baza unor principii moderne, 
membrii acesteia fiind deschiși și orientați 
spre progres și spre dezvoltare continuă. Acest 
fapt contribuie la creșterea atât a prestigiului 
Facultății, care se numără printre cele mai cu-
noscute și apreciate entități de profil la nivel 
regional, cât și a interesului tinerilor pentru 
specialitatea Stomatologie.

Programul de studii Stomatologie are mi-
siunea de a pregăti specialiști de înaltă califica-
re, multilateral dezvoltați, capabili să mențină 
sănătatea orală a populației și să asigure pre-
venirea maladiilor stomatologice. Acesta este 
orientat spre promovarea unor metode și con-
cepte moderne și spre utilizarea unui manage-
ment eficient în diagnosticarea, tratamentul și 
profilaxia afecțiunilor stomatologice.

În prezent, la Facultatea de Stomatolo-
gie a USMF „Nicolae Testemițanu” își fac stu-
diile peste 860 de studenți, dintre care cca 
319 sunt din România, Ucraina, Rusia, Israel,  



5      Mai  2019Admitere-2019    
Facultatea de Farmacie

Nicolae Ciobanu, 
decanul Facultăţii de Farmacie,
doctor în ştiinţe farmaceutice, 
conferenţiar universitar

Domeniul de formare 
profesională

Programul de studiu/ 
Specialitatea

Nr. total 
de credite Durata studiilor Titlul conferit/

Calificarea

Farmacie Farmacie 300 5 ani Licenţiat în farmacie

Nu există niciun domeniu al medicinei 
care s-ar putea lipsi de medicamente. Far-
macia este o stație de tratare a sănătății! Ce 
este un medicament? Din ce este compus? 
Cum se prepară și cum se distribuie acesta? 
Cum acționează? Cum să fii un bun consi-
lier pentru pacient? Răspunsurile la aceste 
și multe alte întrebări le vei obține alegând 
profesia de farmacist.

care le îmbină această profesie, acesta posedă 
cunoștințe referitor la toxicologia și securitatea 
medicamentului.

Facultatea de Farmacie a fost înființată în 
anul 1964, iar zecile de promoții de specialiști, 
lansate de-a lungul timpului, vin să confirme 
calitatea studiilor efectuate aici. În contextul 
reformelor din sistemul de învățământ supe-
rior din Republica Moldova, axate pe reco-
mandările de la Bologna (1999) și de la Berlin 
(2003), învățământul farmaceutic desfășurat 

medicamentului și în activitatea farmaceutică.
Grație tendințelor inovative, unul dintre 

obiectivele Facultății de Farmacie este să 
mențină și să dezvolte relații de colaborare cu 
instituții de profil de peste hotare. În prezent, 
aceasta este membră a Asociației Europene a 
Facultăților de Farmacie și a structurii similare 
din România, cooperează cu firme producătoa-
re de medicamente, instituții de cercetări ști-
ințifice din SUA, Germania, Polonia, Bulgaria,  
Israel, Franța, Ungaria, Slovacia, Austria,  

România, Rusia, Ucraina ș.a. Din anul 2003 
studenții participă la programul de mobilita-
te academică „Interfarma”, iar din 2006 efec-
tuează stagii în Poznan, Polonia. Începând cu 
anul 2015, în cadrul Facultății își fac stagiul 
de vară studenți de la Universitatea Chapel 
Hill din statul Carolina de Nord, SUA, și din 
Kazahstan.

De asemenea, la Centrul Farmaceutic 
Universitar „Vasile Procopișin”, studenții au 
posibilitatea să se familiarizeze cu etapele de 
producere și de comercializare a medicamen-
telor, participând la procesele de preparare și 
de control al calității acestora. Totodată, aici 
viitorii farmaciști își dezvoltă abilitățile de co-
municare cu pacienții care procură produsele 
farmaceutice. În plus, Facultatea de Farmacie 
dispune de un Centru Științific de Cultiva-
re a Plantelor Medicinale, unde se regăsesc  
peste 200 de specii de plante, iar studenții își 
desfășoară stagiile de vară.

se studiază biofizica, chimia anorganică, orga-
nică, analitică, fizică și coloidală, metodele fizi-
co-chimice de analiză ș.a. O atenție deosebită 
se acordă disciplinelor farmaceutice, precum: 
farmacognozia, tehnologia medicamentelor 
și bazele terminologiei farmaceutice, chimia 
farmaceutică și controlul calității medicamen-
telor, farmacologia și farmacoterapia, marke-
tingul și legislația  farmaceutică, biofarmacia și 
farmacia clinică. Pe lângă disciplinele obligato-
rii, planul de studii include și unele opționale.

Așadar, studiind disciplinele menționate 
și efectuând stagiile de practică didactică și 
practica de licență, cu o durată de șase luni, 
în mai multe unități farmaceutice, viitorul 
specialist poate contribui plenar la asigurarea 
pacienților cu medicamente eficiente și de 
bună calitate și, implicit, la îmbunătățirea să-
nătății populației.

Studenții facultății noastre sunt activi și în 
viața socială, prin intermediul Asociaţiei Stu-
denţilor Farmaciști din Moldova (ASFM), care 
este parte a Asociației Farmaciștilor din Re-
publica Moldova și membră a Asociației Stu-
denților Farmaciști din România și a Asociației 
Europene a Studenților Farmaciști. Astfel este 
extinsă aria de colaborare și de integrare a 
studenților în diverse proiecte internaționale.

În perioada studiilor, farmaciștii par-
ticipă activ la manifestările științifice orga-
nizate la catedrele Facultății, înregistrând 
succese remarcabile și în cadrul congreselor 
și conferințelor naționale și internaționale, 
de unde revin, tradițional, cu diplome și 
mențiuni. Oportunitatea de a lua parte la di-

Un farmacist este, înainte de toate, un profesionist bun!

la USMF „Nicolae Testemițanu” este ajustat la 
exigențele europene.

Absolvenții profesează în diverse sfere 
ale sistemului farmaceutic din țara noastră: în 
farmacii comunitare și în cele ale instituțiilor 
medicale, în laboratoare de microproducere, 
în companii de distribuție, în laboratoare de 
control al calității și de standardizare a me-
dicamentelor, în firme farmaceutice cu capi-
tal străin ș.a. O altă parte dintre farmaciștii 
formați la universitatea noastră activează în 
diferite țări ale lumii, printre care: România, 

Perioada de instruire a farmaciștilor este 
de cinci ani, iar planul de studii este adaptat la 
cerințele internaționale, în vederea echivalării 
diplomei de farmacist în spațiul european și 
cel mondial.

Pentru a deveni specialist de perfor-
manță, cu un vast orizont de cunoștințe, pe 
parcursul anilor de studii, tinerii urmează un 
șir de discipline medico-biologice (biologie 
moleculară, anatomie și fiziologie a omului, 
microbiologie, fiziopatologie, biochimie ș.a.) 
și socio-umane (limbi moderne, psihologie, fi-
losofie ș.a.). Dintre disciplinele fundamentale 

verse activități extracurriculare și proiecte de 
mobilitate academică le oferă studenților mai 
multe șanse de afirmare și de dezvoltare per-
sonală și profesională.

Și tu poți deveni unul dintre cei care, zi 
de zi, pe parcursul a cinci ani, prin sârguință 
și abnegație, adună cunoștințe și dezvoltă 
aptitudini pentru a-i ajuta pe oameni să-și 
mențină și să-și restabilească sănătatea. 
Dacă ești pregătit pentru acest maraton, te 
așteptăm cu drag la Facultatea de Farmacie 
a USMF „Nicolae Testemițanu”!

Profesia de farmacist este o profesie no-
bilă, care a apărut și s-a dezvoltat odată cu 
civilizația umană. Un farmacist este, înainte 
de toate, un profesionist bun, manifestând 
o atitudine profund umană față de societa-
te, profesionalism, performanță și, mai ales, 
pasiune. Prin natura profesiei sale, farmacis-
tul este expertul de necontestat și specialis-
tul principal în domeniul medicamentului. 
Acestuia îi revine obligația ca, de-a lungul 
carierei sale, să asigure și să mențină la stan-
darde înalte calitățile profesionale și să-și 
îmbunătățească cunoștințele, colaborând 

permanent cu profesioniști din domeniul 
sănătății, cercetării, industriei farmaceutice, 
învățământului superior medical și farmace-
utic ș.a. Bagajul de cunoștințe de specialitate 
al unui farmacist este impresionant, având la 
bază curriculumul universitar, la care se adau-
gă, ulterior, cursuri postuniversitare, progra-
me de masterat, studii doctorale, participări 
la manifestări științifice, ce constituie educa-
ția profesională continuă a specialistului în 
farmacie. Și toate acestea ți le oferă Faculta-
tea de Farmacie!

Tot ceea ce ține de obținerea, prelucra-
rea, prepararea, păstrarea, eliberarea și con-
trolul medicamentelor constituie obiectul de 
studiu al farmaciei, iar rolul de bază în aceste 
activități este atribuit farmacistului – specialist 
cu responsabilități majore în actul terapeu-
tic, care nu poate fi considerat un comerciant. 
Farmacistul este unicul specialist care deține 
controlul asupra medicamentului, pentru că, 
printre multiplele atribuții și responsabilități pe 

Rusia, Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel,  
Siria, Turcia, Iordania ș.a.

Facultatea de Farmacie dispune de o bază 
tehnico-materială modernă, ce asigură instru-
irea farmaciștilor în conformitate cu standar-
dele internaționale. Procesul de instruire este 
realizat de cadre didactice și științifice califica-
te (doctori și doctori habilitați în farmacie, chi-
mie, biologie, științe medicale), care se dedică 
cu abnegație formării specialiștilor, efectuând, 
în același timp, cercetări științifice în domeniul 
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Biblioteca Ştiinţifică Medicală –

SUPoRT îN INSTRUIRE ȘI CERCETARE
Biblioteca Științifică Medicală (BȘM) a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republica 
Moldova reprezintă un centru modern de 
informare și de documentare cu profil medical 
și farmaceutic. Asigurarea informațională a 
proceselor de instruire, cercetare, formare și 
educare continuă a medicilor și a farmaciștilor 
este preocuparea constantă a Bibliotecii, 
de care depinde în mod direct calitatea 
serviciilor educaționale prestate în ansamblu.

Biblioteca Științifică Medicală deține un 
fond de documente de peste 900 de mii de 
exemplare (cărți, reviste, teze de doctor, auto-
referate, documente electronice ș.a.), în limbi-
le: română, rusă, engleză, franceză, germană 
ș.a. Biblioteca dispune de trei săli de lectură, 
cu o capacitate totală de 400 de locuri. Anual, 
Biblioteca înregistrează circa 400 de mii de vi-
zite ale beneficiarilor, efectuează peste 590 de 
mii de împrumuturi de publicații pentru un nu-
măr de peste 11 mii de utilizatori unici, printre 
care: studenți, medici-rezidenți, studenți-
doctoranzi, masteranzi, secundari clinici, cadre 

niul științelor medicale al USMF „Nicolae  
Testemițanu” - o arhivă electronică de docu-
mente, organizată de Biblioteca Științifică Me-
dicală în scopul stocării, conservării și disemi-
nării în spațiul virtual global a rezultatelor știin-
țifice realizate la USMF „Nicolae Testemițanu”. 
Repozitoriul instituțional reprezintă un suport 
informațional semnificativ pentru procesul de 
cercetare medicală, fiind arhivate peste 5100 
de articole științifice.

 (http://old.library.usmf.md:8080/jspui/).
•	 Biblioteca Electronică Didactică (http://

library.usmf.md) este o colecție de manuale și 
lucrări metodice (în format PDF) ale cadrelor 
didactice de la USMF „Nicolae Testemițanu”, 
ce pot fi consultate și descărcate gratuit pe 
site-ul BȘM.

Accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii 
pot beneficia și de alte servicii informaționale, 
cum ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziţii virtu-
ale, împrumut interbibliotecar internaţional de 
articole medicale ș.a.

Biblioteca Științifică Medicală exercită și 
funcția de bibliotecă depozitară a Organizați-
ei Mondiale a Sănătății (OMS), având în struc-
tura sa Centrul de Informare și Documenta-
re al OMS, care are drept scop diseminarea 
informației privind direcțiile de activitate ale 
acestei instituții în rândul specialiștilor din 

medicale din Carolina de Nord, SUA, Universi-
tatea beneficiază de un suport informațional și 
documentar considerabil (publicații medicale 
în limba engleză, acces la baze de date și revis-
te electronice, împrumut interbibliotecar de 
articole științifice ș.a.).

Biblioteca Științifică Medicală a USMF 
„Nicolae Testemițanu” colaborează cu Agenția 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova, în scopul promovării 
potențialului științific al Universității și a rolu-
lui proprietății intelectuale în dezvoltarea țării 
noastre.

Formarea culturii informației a utilizato-
rilor este un obiectiv prioritar în activitatea 
Bibliotecii Științifice Medicale. Pregătirea vi-
itorilor specialiști în medicină și farmacie în 
vederea utilizării eficiente a informației, ori-

domeniile: medicină, farmacie și sănătate 
publică.

 În cadrul BȘM funcționează Centrul 
de Informare Europeană (CIE), creat în baza 
Acordului de colaborare dintre USMF „Nicolae 
Testemițanu” și Delegația Uniunii Europene 
în Moldova, cu scopul de a promova valorile 
europene și de a asigura accesul utilizatorilor 
la informații privind istoricul, instituțiile, valo-
rile, politicile și programele Uniunii Europene. 
CIE pune la dispoziția celor interesați diverse 
publicații (cărți, broșuri, ediții periodice) și re-
surse electronice pe subiecte europene.

Biblioteca Științifică Medicală deține 
colecții valoroase de carte rară și veche. Co-
lecția care a aparținut medicului german  

săi și propriile produse informaționale, ce pot 
fi accesate pe site-ul Bibliotecii Științifice Me-
dicale - http://library.usmf.md:

•	 Catalogul on-line al BȘM oferă acces la 
resursele informaționale din colecțiile Biblio-
tecii (http://libuniv.md/);

•	 Catalogul partajat al Consorțiului bibli-
otecilor universitare din Republica Moldova 
asigură accesul la colecțiile acestora prin in-
termediul platformei PRIMO - un instrument 
de regăsire a informației în diverse resurse 
informaționale dintr-un singur punct de acces, 
indiferent de format sau locație (http://primo.
libuniv.md/);

•	 Repozitoriul instituțional în dome-

didactice, medici și farmaciști, asistenți medi-
cali și alte categorii de beneficiari.

Biblioteca Științifică Medicală oferă ac-
ces la o gamă largă de produse informaționa-
le electronice: baze de date, colecții de cărți 
și de reviste electronice, biblioteci virtuale, 
ghiduri și protocoale clinice, resurse axate pe 
medicina bazată pe dovezi ș.a. Pentru a facili-
ta accesul utilizatorilor la informația electro-
nică cu profil medical și farmaceutic, în Bibli-
otecă funcționează trei centre de informare  
INFOMEDICA, dotate cu 70 de computere co-
nectate la Internet, rețea Wi-Fi, echipament 
tehnic performant: imprimante alb-negru și 
color, scanere, copiatoare, proiectoare ș.a.

Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor 

Richard Koch cuprinde 2628 de volume despre 
medicină, biologie, fiziologie, istorie ș.a., din-
tre care 150 de exemplare reprezintă cărți de-
osebit de rare, datate din sec. XVI-XVIII, ope-
re ale somităților în medicină: Hippocrates,  
Ibn-Sina, Galenus, Paracelsus, Caelius ș.a. Cele 
66 de volume din opera lui Voltaire, editate în 

timpul vieții autorului, amplifică și mai mult 
valoarea colecției.

De asemenea, în fondul Bibliotecii se 
păstrează colecțiile personale de carte veche 
și rară ale mai multor personalități notorii:  
V. Kossakovski, A. Koțovski, A. Molohov,  
N. Burdilă, D. Gherman, B. Perlin, V. Covaliu,  
D. Șcerbatiuc ș.a.

În baza acordurilor de colaborare, de 
peste zece ani, Biblioteca Științifică Medicală 
a USMF „Nicolae Testemițanu” efectuează 
schimb de publicații cu bibliotecile univer-
sităților de medicină din România, Belarus,  
Lituania ș.a.

În cadrul proiectului de colaborare dintre 
Biblioteca Științifică Medicală și 12 biblioteci 

entarea în sistemele informaționale (locale, 
naționale, globale), în fluxul informațional 
modern se realizează prin predarea cursului 
Bazele culturii informaţiei, destinat studenți-
lor din anul I.

În anul 2018, în contextul diversificării 
serviciilor informaționale, s-a decis consti-
tuirea unui Centru de Scriere Academică. În 
cadrul Centrului, utilizatorii Bibliotecii bene-
ficiază de consultații și instruiri privind drep-
tul de autor, stilurile de citare, gestionarea 
referințelor bibliografice ș.a.

Prin activitatea sa complexă, Biblioteca 
Științifică Medicală contribuie la sporirea cali-
tății formării și educației continue a medicilor 
și a farmaciștilor din Republica Moldova.
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Viaţa de student e plină de provocări, dar și 
de senzaţii tari! Iar dacă devii student la Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, totul devine și mai intens! Ca să 
profiţi la maximum de toate oportunităţile, 
te invităm să devii membru activ al Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină!

Îţi lansăm prima provocare: vino alături de 
noi!

Mai bine de șapte decenii, studenții de la 
USMF „Nicolae Testemițanu” dețin întâietatea 
printre colegii lor de la alte universități prin 

Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

Un rol aparte în viața de student revi-
ne activităților sportive. Mediciniștii noștri 
înregistrează performanțe la numeroase 
competiții interuniversitare și naționale, de 
la care au revenit cu trofee. Complexul Spor-

Universitatea dispune și de un ma-
gazin de materiale promoționale, unde 
sunt comercializate produse marca USMF  
„Nicolae Testemițanu”: pixuri, car-
nete, agende, tricouri ș.a., destinate 
studenților și angajaților instituției. Cele 
mai deosebite produse ce vin să sublinie-
ze apartenența instituțională sunt halatul 
alb și costumul chirurgical personalizat, 
pe care, odată devenit medicinist, vei 
avea onoarea să le porți pe parcursul ani-
lor de studenție. 

Fii mândru că ești student la USMF  
„Nicolae Testemiţanu”, poartă halat alb per-
sonalizat instituţional! 

Mobilitatea academică

Activitatea sportivă

Trăiește clipa alături de noi!

Până în prezent, Universitatea a semnat 
142 de acorduri de colaborare cu instituții de 
profil din 23 de țări, care asigură mobilitatea 
academică a studenților, a medicilor-rezidenți 
și a cadrelor-didactice, oferindu-le posibili-
tatea de a efectua stagii de documentare și 
practice, de a participa în proiecte comune și 
de a studia limbile moderne. USMF „Nicolae 
Testemițanu” este parteneră în peste 10 pro-
iecte de mobilitate ERASMUS+, finanțate din 
fonduri europene.

Pentru a fi mereu informat despre 
posibilitățile de mobilitate academică, accesea-
ză categoria Burse, stagii, granturi de pe pagina 
principală a portalului informațional univer-

sitar (http: // dreie.usmf.md/burse-stagii- 
granturi/) și înscrie-te în programe inter-
naționale. O experiență peste hotarele țării 
reprezintă o oportunitate unică de dezvoltare 
personală și profesională, care este încurajată 
intens la USMF „Nicolae Testemițanu”!

Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu” din Republica 
Moldova este membră cu drepturi depli-
ne a mai multor organizații naționale și 
internaționale, printre care: Agenția Univer-
sitară a Francofoniei, Asociația Școlilor Me-
dicale din Europa, Asociația Internațională a 
Universităților, Asociația pentru Educație Me-
dicală din Europa ș.a.

reușita academică și cea științifică, precum și 
prin organizarea și participarea la nenumărate 
activități extracurriculare - competiții sportive, 
acțiuni de caritate, evenimente culturale și de 
divertisment, campanii sociale și altele. Astfel, 
la universitatea noastră, pe lângă posibilitatea 
de a studia și de a deveni profesioniști în do-
meniul medicinei și farmaciei, mediciniștii tră-
iesc din plin romantismul anilor de studenție.

Studenții organizează multiple acțiuni, 
flashmoburi de solidaritate și activități de in-
formare, prin care promovează modul de viață 
sănătos în rândul populației, în special printre 
tineri. În plus, participă la numeroase acțiuni 
cu impact social, cum ar fi: Donează sânge - fii 
erou! Dăruiește o picătură de viață!; oprim 
tuberculoza în timpul generației noastre; ABC 
- bazele ajutorului medical de urgență pentru 
liceeni; împarte o carte, împarte sănătate!, 
acțiuni de susținere a persoanelor nevoiașe 
ș.a.

Încă din primii ani de studii, mediciniștii 
manifestă un interes deosebit pentru cerceta-
re, un domeniu care, pe lângă seriozitatea pe 
care o presupune, contribuie foarte mult la 
dezvoltarea creativității. Unul dintre cele mai 
importante evenimente științifice în acest sens 
este Congresul internațional al studenților și 
tinerilor medici MedEspera, organizat bienal 
de ASRM, unde sunt prezentate inovațiile în 
domeniul medicinei și farmaciei. Participanții 
au ocazia să-și dezvolte atât cunoștințele teo-
retice, cât și abilitățile practice, precum și să 
facă schimb de experiență cu tineri cercetători 
din țară și de peste hotare.

În baza acordurilor de colaborare, 
studenții beneficiază de mobilitate academică 
în universități de medicină și organizații stu-
dențești din alte țări. Cel mai cunoscut pro-
gram în acest sens este TransMed - proiect care 
prevede un șir de lecții practice, cursuri și alte 
activități curriculare și extracurriculare, timp 
de o săptămână, în una dintre cele unspre-
zece universități și facultăți de medicină din 
România - membre ale Federației Asociațiilor 
Studenților în Medicină din România. Progra-
me similare se desfășoară și în universitățile 
de profil din Ucraina: ViaMedica - cu Univer-
sitatea din Vinița și Medeea - cu Universita-
tea din Cernăuți, schimbul Twinning, în Mu-
nich și Bonn (Germania), Rijeka (Croația), Nis  
(Serbia), în cadrul parteneriatului cu Asociația 
Europeană a Studenților în Medicină (EMSA).

Gala Studenților Laureați este cea mai 
așteptată și cea mai plină de culoare festivi-
tate din viața studenților de la USMF „Nicolae 

Testemițanu”, în cadrul căreia sunt premiați 
cei mai activi tineri la categoriile: studii, 
știință, abilități organizatorice, cultură, vo-
luntariat, sport ș.a.

De curând, ASRM a devenit membră 
a Federației Internaționale a Asociațiilor 
Studenților în Medicină (IFMSA) și a EMSA, 
iar acest fapt oferă studenților oportunita-
tea de a-și efectua  stagiul de vară, timp de 
patru săptămâni, în Brazilia, Cehia, Egipt, 
Grecia, Indonesia, Kazahstan, Portugalia,  
Rusia, Ucraina și Turcia. În luna aprilie a aces-
tui an, ASRM a fost desemnată drept cam-
pion al schimbării în cadrul Galei „Champi-
ons of Change” 2019, Moldova, în semn de 
apreciere pentru inițiativele orientate spre o 
societate sănătoasă și prosperă.

Distracția este și ea o parte importantă 
din viața studenților de la USMF „Nicolae 
Testemițanu”. Ani la rând, mediciniștii or-
ganizează cele mai atractive concursuri: 
Balul Bobocilor, Med Games, Campiona-
tul Intrauniversitar TVC, jocul intelectual 
Ce?Unde?Când?, precum și festivitățile de 
Revelion, Med Party, care au devenit popu-
lare și îndrăgite de întreaga comunitate uni-
versitară.

Pentru studenții care nu au domiciliu în 
Chișinău, Universitatea oferă locuri de ca-
zare în Campusul studențesc, amplasat în 
regiunea Mălina Mică. Căminele studențești 
sunt bine amenajate și dotate cu mobilier 
modern, grupuri sanitare, bucătării, mașini 
de spălat. Repartizarea locurilor în cămine 
este un proces transparent, realizat prin in-

termediul Sistemului Informațional de Mana-
gement Universitar. În plus, tinerii din familiile 
social-vulnerabile beneficiază de mai multe 
facilități: abonamente gratuite pentru călăto-
rii cu troleibuzul, cadouri de sărbători, excursii 
la prețuri reduse atât pe teritoriul țării, cât și 
peste hotare.

În Campusul studențesc sunt amplasate 
două săli de lectură și două centre de informa-
re Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medica-
le, care activează cu program prelungit (până 
la ora 22:00). Astfel, studenții se pot pregăti 
pentru lecții, având la dispoziție toate resurse-
le informaționale necesare.

tiv Universitar, care include  mai multe săli 
sportive și un teren de fotbal în aer liber, ofe-
ră condiții optime pentru desfășurarea orelor 
de educație fizică, a secțiilor sportive, precum 
și a competițiilor. La lecțiile de educație fizică 
se obțin cunoștințe și deprinderi în domeniul 
culturii fizice, se dezvoltă abilități importante 
pentru viitoarea activitate profesională.

În Universitate se practică 10 tipuri de 

sport, printre care: baschet, volei, fotbal, bad-
minton, shaping, sală de forță și lupte. Cele 11 
grupe sportive existente întrunesc peste 240 
de studenți și medici-rezidenți, care au evoluat 
cu succes la diverse competiții republicane și 

internaționale: box, canotaj, lupte, volei, bas-
chet, handbal, atletism. De câteva decenii, sunt 
organizate, tradițional, meciuri amicale și tur-
nee la diverse probe sportive cu mediciniști din 
Cernăuți, Odesa, Ivano-Frankovsk, Lvov, Kiev, 
Vinița (Ucraina), Minsk, Vitebsk (Belarus), Riga 
(Letonia), Kaunas (Lituania), Sankt Petersburg, 
Moscova (Rusia), Baku (Azerbaidjan), Tbilisi 
(Georgia), Cluj-Napoca (România) ș.a.

Totodată, în această zonă sunt concentra-
te cele mai importante instituții medicale din 
republică, unde se regăsesc mai multe baze 
clinice ale Universității, în care se desfășoară 
atât prelegeri, cât și lecții practice.

Încă te mai întrebi ce este ASRM? Este 
organizația de autoguvernare studențeas-
că care întrunește tineri entuziaști, plini de 
inițiativă, care aduc tot ce este inovativ și util 
în viața studenților. Avem și o structură care 
cuprinde 9 departamente: Studii, Relații exter-
ne, Proiecte, Științe, Social, Trai, Sport, Cultu-
ră, Tehnologii informaționale și Mass-media. 
Aici te așteaptă activități multe, diverse și ex-
trem de interesante. 

Te așteptăm în marea familie a Asociaţiei 
Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină! Simte 
pulsul vieţii de student împreună cu noi!
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cine cunosc mai multe despre viaţa de student de la Universitatea de stat de Medi-
cină şi Farmacie „nicolae testemiţanu” din republica Moldova, dacă nu mediciniştii? 
sunt activi şi trăiesc zi de zi noi experienţe, tind să devină mai buni pentru a reuşi în 
toate şi trăiesc la maximum fiecare clipă... 

vă invităm să cunoaşteţi şase ambasadori ai UsMF „nicolae testemiţanu”, care nu 
au fost aleşi după note sau după chip, dar ei îţi pot oferi informaţiile de care ai ne-

voie şi îţi pot împărtăşi mai multe despre cum este să fii student la UsMF „nicolae  
testemiţanu”. ei au descris Universitatea prin 3 calificative, şi-au făcut publice im-
presiile şi cea mai frumoasă experienţă trăită aici şi au argumentat de ce tinerii ar 
trebui să opteze pentru UsMF „nicolae testemiţanu”. dacă ai întrebări, le poţi scrie 
pe pagina de Facebook sau pe e-mail şi ei cu drag îţi vor răspunde şi te vor ajuta să 
faci alegerea potrivită!  

PASIUNE. 
VIGILENŢĂ. 

PRoFESIoNALISM...

Profesia de farmacist 
a fost și va fi una dintre cele 
mai nobile. Un farmacist 
are de executat atât sarcini 
profesionale, cât și umane, 
deoarece menirea lui este 
de a servi societatea în care 
trăiește potrivit principiilor 
eticii.  

Am ales această pro-
fesie, deoarece are un vii-
tor și este mereu în vogă. 
Orice farmacist își asumă 
responsabilitatea pentru să-
nătatea pacientului, pentru 
viața acestuia. Este singurul 
specialist în domeniul me-
dicamentului, de la inovație 
și până la produsul finit, de 
aceea trebuie să posede cu-
noștințe profunde, nu doar 
referitor la denumirile unui 
număr impunător de medi-
camente, dar și la modul de 
administrare, interacțiune și 
contraindicațiile acestora. 

Unele persoane confun-
dă relația farmacist-pacient cu 
relația vânzător-client. Aceste 
persoane sunt cele care pri-
vesc profesia de farmacist ca 
pe una simplă, iar omul care 
se află după „tejghea” este 
privit la fel, fiind echivalat cu 
un simplu vânzător.

Farmacistul, la fel ca me-
dicul, are același scop: lupta 
împotriva bolii și a suferinței 
oamenilor. Farmacistul este 
un îndrumător: el explică, 
repetat, tratamentul prescris 
de medic și eliberează medi-
camente, favorizând însănă-
toșirea grabnică a pacientului. 
Sfatul lui este solicitat pentru 
a răspunde, cu rapiditate, 
problemelor de sănătate fără 
consecințe grave și trecătoare. 
Unii spun că e vocație, pasiu-
ne, alții spun că este întâm-
plare, sunt și voci care afirmă 
faptul că ar fi vorba despre 
interes. Eu declar, cu mândrie, 
că profesia de  farmacist a de-
venit stilul meu de viață și de 
gândire, ce mă definește ca 
persoană, în fiecare zi.

OPTIMISM. 
AMBIŢIE. 

RESPoNSABILITATE...
De ce am ales Universitatea 

de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”?

De mic copil visam să de-
vin doctor, mă vedeam în halat 
alb și cu stetoscop. La finalul 
etapei liceale am decis, defini-
tiv, că vreau să salvez vieți și să 
ajut oamenii. Aș vrea să aduc 
noi schimbări pozitive în siste-
mul național de sănătate și să 
vin cu un aport substanțial pen-
tru țara mea. 

Imediat ce am pășit pragul 
Universității, am trecut la acțiu-
ne, și anume, la studiul anato-
miei omului - disciplina la care 
toți mediciniștii, inițial, au plâns, 
după care au îndrăgit-o.

La început, îmi făceam 
griji că nu voi reuși să îmi orga-
nizez timpul pentru studii, dar 
și pentru activitățile civice ale 
comunității studențești. Însă 
m-am mobilizat, am prins la cu-
raj și am pășit cu dreptul în stu-
dierea medicinei, temă cu temă, 
manevră cu manevră...

Dacă m-ar întreba cineva, 
dacă regret alegerea făcută, cu 
siguranță voi spune „NU”. De 
ce? Foarte simplu. Sunt mem-
bru al unei comunități unice în 

felul ei, deoarece suntem una 
dintre cele mai bune universități 
din țară, recunoscută și peste 
hotare, avem cele mai com-
petente cadre științifico-
didactice, învățăm și cercetăm 
în conformitate cu cele mai 
înalte standarde de calitate, 
fiind în pas cu noile tehnologii 
și inovații în medicină. Nu în ul-
timul rând, avem o organizație 
studențească solidă, care știe 
cum să motiveze mediciniștii să 
fie primii la carte și să-i antrene-
ze în diverse acțiuni de respon-
sabilitate socială.

Rodion CUjbA, anul II, MEDICINĂ ExIGENŢĂ, 
PRESTIGIU, 

PERFoRMANŢĂ...

Dintotdeauna am visat la o 
profesie care să implice oameni, 
la o specialitate ce presupune re-
zultate imediate, care să îmbine 
armonios cunoștințele teoreti-
ce cu abilitățile practice. Toate 
aceste așteptări le-am regăsit în 
domeniul stomatologiei. Am ales 
acest program de studii, pentru 
că este o parte a medicinei ce se 
dezvoltă continuu atât în ceea ce 
ține de materialele stomatologi-
ce, cât și de tehnologiile și me-
todele de diagnostic și tratament 
aplicate. Evident că sănătatea 
cavității bucale este un atribut 
esențial pentru oameni, fiindcă 
orice zâmbet frumos este însoțit 
de dinți sănătoși. 

De ce am optat pentru 
USMF „Nicolae Testemițanu”? 
Deoarece studiile aici presu-
pun: calitate, profesionalism, 
excelență, exigență, prestigiu, 
performanță și multă disciplină. 

Viața de student la Alma Mater 
este plină de culoare și de ener-
gie, senzații tari, oameni extraor-
dinari și experiențe inedite, trăi-
te în fiecare zi. Multitudinea de 
evenimente și activități extracur-
riculare organizate de Universi-
tate - Balul Bobocilor, TVC, Gala 
Mediciniștilor Laureaţi, flash- 
moburi tematice, concursuri in-
teruniversitare - ne mențin în 
tonus mereu, astfel că nu avem 
timp de plictiseală. 

Medicii stomatologi sunt 
acele ființe care au puterea de a 
aduce pe fețele oamenilor cel mai 
important lucru: Zâmbetul. Co-
munitatea studențească este atât 
de diversă, dar, în același timp, 
ghidată de un scop comun, măreț 
și nobil - de a deveni specialiști 
consacrați societății. Ne simțim 
norocoși să fim formați de un per-

sonal științifico-didactic înalt califi-
cat, apreciat atât la nivel național, 
cât și mondial. Instituția ne pune 
la dispoziție o bază tehnico-ma-
terială modernă. Noi, studenții, 
avem posibilitatea să participăm 
la o multitudine de activități 
științifice - congrese, conferințe  și 
diverse programe de studii și de 
cercetare, ce contribuie la forma-
rea noastră profesională. Printre 
acestea se enumeră Congresul 
Internațional MedEspera, ajuns la 
a VIII-a ediție, și Programul Inter-
Dentis - un schimb de experiență 
între studenții din centrele univer-
sitare din România și din Republica 
Moldova. 

Exprim sentimente de 
admirație, gratitudine și deose-
bită recunoștință întregii comu-
nități universitare, din care fac 
parte și eu.

Nicoleta LIPCIU, anul I, 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ  

Daniela bORș, anul II, STOMATOLOGIE

Mihai GUILA, anul II, FARMACIE Nicoleta MODVAL, anul II, OPTOMETRIE

Doina CNEAGNIȚChI, anul II,  specialitatea MEDICINĂ PREVENTIVĂ

 ATITUDINE. 
ExIGENŢĂ. 

PERFoRMANŢĂ...

Dacă vrei să faci o investiție 
în viitor, alege specialitatea Opto-
metrie! Devino ceea ce îți dorești 
să fii!

Optometria este un dome-
niu ce se află în continuă dezvol-
tare, iar țara noastră are nevoie 
de asemenea specialiști. Cu acest 
gând am pășit pragul Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”. Acum, 
fiind parte a acestei mari familii, 
pot afirma că am luat o decizie 
corectă. Am ales să studiez Op-
tometria, deoarece o vedere per-
fectă este indispensabilă pentru 
asigurarea unei calități superioa-
re a vieții.

Dacă te întrebi cine este un 
optometrist, atunci află că acesta 
este primul specialist care poate 
ajuta o persoană cu afecțiuni de 
vedere. El cunoaște totul despre 
aparataj performant de profil, 
despre ochelari și despre lentile 
și este cel care, în primă instanță, 
testează vederea și contribuie la 
prevenirea și soluționarea pro-
blemelor vizuale. Acest fapt facili-
tează procesul de diagnostic și de 
corecție a vederii și, respectiv, de 
prescriere a ochelarilor potriviți 
pentru pacient. 

Rolul optometristului în 
societate este foarte important, 
în special, pentru copii și pen-
tru peroanele de vârsta a treia, 

când o patologie oculară trebuie 
depistată și tratată la timp. Opto-
metristul este direct responsabil 
de menținerea nivelului de sănă-
tate al pacienților care suferă de 
miopie sau de alte afecțiuni ale 
ochilor, sănătatea vizuală fiind 
o problemă primordială atât în  
Republica Moldova, cât  și la nivel 
global. Totodată, optometristul 
este și un educator în materie de 
sănătate oculară, întrucât poate 
oferi sfaturi utile despre cum să-ți 
protejezi vederea pentru o peri-
oadă cât mai îndelungată.

Așadar, dacă ești dornic să 
devii expert în optometrie și să 
contribui la ameliorarea sănătății 
vizuale a populației, te așteptăm 
alături de noi, să educăm o 
generație sănătoasă, aici, în  
Moldova! 

Mereu mi-am dorit să 
am o profesie respectabilă și 
o carieră de succes. Mă aflu la 
început de cale, însă pot afir-
ma cu precizie că sunt mân-
dră de alegerea pe care am 
făcut-o, în mod conștient. Cu 
multă perseverență, încerc să-
mi sculptez mintea și sufletul 
pentru a purta, cu demnitate, 
halatul alb - simbolul purității 
și al speranței. Acest drum lung 
și dificil al profesiei medicale ar 
fi aproape imposibil fără spri-
jinul minunaților noștri profe-
sori - exemplul „oamenilor de 
geniu”.

A fi medic înseamnă a te 
sacrifica, la propriu, pentru a le 
oferi un suport celor suferinzi, 
dar și a te controla emoțional în 
situații critice.

Noi, studenții Universității 
de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemițanu”, vii-
tori medici, suntem în serviciul 
sănătății umane, al speranței, al 
iubirii și al vieții!

Eu sunt creatoarea viito-
rului meu și sunt mândră să-mi 
continui studiile la această pre-
stigioasă universitate. Viitoarea 
mea profesie a devenit și pasi-
unea mea. Aș  putea discuta, zi 

și noapte, despre specialitatea 
pe care o studiez, pentru că, de 
fapt, cu fiecare bătaie a inimii 
mele, dorința de a deveni medic 
se intensifică. 

Visul meu a devenit realita-
te: „Sunt studentă a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”! 

Dacă aspirați și voi pentru 
această nobilă și deloc ușoară 
profesie, nu uitați că a iubi omul 
este esențial. Urmați-vă chema-
rea inimii și mergeți încrezuți 
spre realizarea visului vostru. 
Credeți-mă, totul este posibil 
prin muncă asiduă, dorință și 
perseverență.

Asistența medicală genera-
lă este o îmbinare de cuvinte ce 
trezește în inimile noilor studenţi 
ai Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” un amalgam de 
emoţii pozitive și sentimente 
deosebite faţă de activitatea 
ce urmează a fi efectuată în 
instituţiile în care sănătatea oa-
menilor este primordială.

Sunt onorată să fac par-
te din prima promoție de stu-
denți la specialitatea Asistență 
medicală generală din cadrul 
Facultății de Medicină nr. 1 a 
USMF „Nicolae Testemițanu” și 
sunt mândră de faptul că, îm-
preună cu colegii, suntem cei 
care am spart gheața. 

Asistența medicală gene-
rală este profesia ce presupune 
sacrificiu, suferință, toleranță și, 

totodată, muncă în echipă și cu-
raj. Aceasta te impune să uiți de 
problemele personale și să pui 
pacienții pe primul loc, conside-
rându-i parte din familia ta. Este 
important ca atitudinea față de 
pacient sa fie una corectă, pentru 
ca acesta să se simtă în siguranță 
și respectat. Am ales anume 
această specialitate, deoarece 
pentru mine, relațiile bune cu 
oamenii sunt primordiale, iar 
prin intermediul acestei profesii, 
voi putea să intervin în orice mo-
ment critic al unui pacient. De la 
bun început, trăiesc cu gândul că 
voi reuși să ajung unul dintre cei 
mai buni specialiști din țara noas-
tră. Sper că voi contribui esențial 
la dezvoltarea medicinei autoh-
tone, de aceea voi depune toate 
eforturile ca să-mi ating scopul. 
Consider că fac parte din ceea 
mai bună echipă de studenți, 
care, prin studiu și practică, vor 
deveni oameni mari pentru siste-
mul nostru medical.

Sănătatea oamenilor este 
în mâinile asistentului medical 
general. Pacientul are nevoie de 
noi, pentru a-i explica cât este 
de important să ducă un mod de 
viață sănătos, pentru a-l ajuta și 
pentru a-i fi alături în orice mo-
ment.

În concluzie, vin cu un me-
saj către viitorii studenți: Asis-
tentul medical este cel care, pe 
lângă tratament, oferă îngrijirea 
necesară pacientului și face po-
sibilă vindecarea mai rapidă a 
acestuia atât cu ajutorul medica-
mentelor, cât și cu vorba pentru 
alinarea sufletului.

rodion.cujba@yahoo.com

danielaspinu58@gmail.com

nicoletamodval@gmail.com

 cneagnițchidoina@mail.ru

lipciu.nicoleta@mail.ru

Faceţi cunoştinţă cu ambasadorii UsMF „nicolae testemiţanu”

SACRIFICIU. MUNCĂ îN ECHIPĂ. 
CURAJ…

MUNCĂ ASIDUĂ, DoRINŢĂ ȘI PERSEVERENŢĂ...

guila_mihai@mail.ru


