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

Dragi absolvenți de licee
și colegii, viitori studenți,

Emil Ceban, rector,
profesor universitar,
dr. hab. şt. med.

Criza pandemică care a lovit întreaga
planetă în acest an - o situație fără precedent în ultimul secol - a creat premise de a
reflecta mai larg asupra unor noțiuni: cine
suntem, încotro mergem și ce trebuie să
realizăm pentru a fi în armonie atât cu noi
înșine, cât și cu semenii noștri și cu natura
care ne înconjoară. Mai mult ca niciodată, în
această perioadă este resimțit rolul și necesitatea de lucrători medicali, pentru a face față
cerințelor sistemului de sănătate și provocărilor lansate de coronavirusul de tip nou. Profesia de medic, farmacist și asistent medical
este, în aceste condiții, la cea mai mare căutare și a devenit de o valoare incomensurabilă pentru competențele de salvare a vieților
omenești. Lucrătorii medicali au obținut
alură de supereroi și toate onorurile au fost
direcționate anume către ei pentru efortul,

responsabilitatea, dăruirea, stoicismul, sacrificiul, răbdarea de care dau dovadă în
această misiune de luptă pentru fiecare viață.
Pentru prima dată în ultimele decenii,
medicii și farmaciștii și-au recâștigat statutul în societate, aprecierea și admirația
populației și s-a ajuns la percepția că anume
ei sunt adevărata forță de care țara și întreaga omenire are nevoie!

Dragi tineri,
potențiali studenți,
Sunteți în perioada de analiză și studiere a ofertelor educaționale ale instituțiilor de
învățământ superior din țară. Vă îndemnăm să
optați pentru USMF „Nicolae Testemițanu” - unica instituție ce instruiește medici și farmaciști,
care, în acest an, vine cu o ofertă și mai atractivă
prin diversitatea specialităților sale. Toate programele de studii sunt acreditate și autorizate la
nivel național, iar Universitatea este recunoscută

pe plan internațional, dovadă fiind certificatul de
acreditare instituțională internațională, conform
standardelor Federației Mondiale de Educație
Medicală, obținut în 2019.
Medicina este un domeniu vast și captivant, dar și o provocare pentru toți cei care au
caracter, ambiție, suflet blând și un scop nobil.
Venind la universitatea noastră, veți găsi un
mediu agreabil de studii și o echipă de cadre
științifico-didactice, profesioniste și competente, care au capacitatea de a răspunde exigențelor
contemporane și de a conferi plusvaloare la tot
ceea ce semnifică o societate sănătoasă.
Suntem siguri că conștientizați misiunea
nobilă și umană pe care v-o asumați, iar acest
fapt o să vă dezvolte continuu entuziasmul,
empatia și dragostea pentru ceea ce veți deveni și pentru ceea ce veți realiza în viață. Să nu
vă fie frică de provocări, încărcați-vă de curaj și
perseverență în călătoria de descoperire a enigmelor corpului uman și rămâneți să studiați
medicina și farmacia acasă, pentru că țărișoara
noastră are nevoie de voi!

Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova în cifre

Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în cei 75 de
ani de activitate, a reuşit să creeze o istorie de
excelență nu doar în țară, dar și peste hotarele ei. Aici au fost puse bazele învățământului
superior medical și cel farmaceutic și a fost
consolidată medicina autohtonă, devenind
până la acest moment, instituția cu cel mai
prietenos mediu de studii pentru tinerii
ambițioși, curioși și cu aspirații înalte pentru
cercetarea științelor medicale și farmaceutice, fapt ce inspiră şi încurajează înregistrarea
noilor performanțe în activitățile de instruire,
cercetare şi asistenţă medicală.








Dacă am ilustra Universitatea
în cifre, aceasta ar arăta astfel:
4 programe de studii superioare medicale
de licență: Optometrie, Asistență medicală generală, Sănătate publică și Tehnologie radiologică;
3 programe de studii superioare medicale
integrate: Medicină, Stomatologie, Farmacie;
2 programe de masterat: Tehnologii moleculare în sănătate și Management în
sănătate publică;
46 de programe de doctorat;
63 de discipline de profil la rezidențiat:















47 - la Medicină, 6 - Sănătate publică, 6 Stomatologie, 4 - Farmacie;
402 programe de educație medicală continuă;
5800 de studenți din Republica Moldova și din alte 33 de țări ale lumii, 356 de
studenți-doctoranzi și 1300 de medicirezidenți;
peste 6000 de medici beneficiază anual
de cursuri de educație medicală continuă;
4 limbi de instruire: română, rusă, engleză
și franceză;
1200 de cadre didactice, științifico-didactice și științifice, dintre care: 558 de
doctori în științe, 177 de doctori habilitați
în științe, 12 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, 39 de
deținători ai titlului onorific Om Emerit;
peste 45 de mii de specialiști medici și
farmaciști;
4 departamente, 61 de catedre, un curs,
23 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;
130 de acorduri de colaborare cu instituții
de profil din 25 de țări, care asigură mobilitatea academică a studenţilor, a medicilor-rezidenţi și a profesorilor;
peste 900 de mii de exemplare de cărți
și manuale cuprinde colecția Bibliotecii
Științifice Medicale și cca 60 de mii de reviste și cărți electronice de profil medical
și farmaceutic.

Noutatea admiterii 2020:
două programe de licență și unul de masterat
Programul Tehnologie radiologică are
misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare, competitivi pentru sistemul de sănătate național și internațional, cu abilități și
aptitudini profesionale în domeniul diagnosticului medical și al tehnologiilor de tratament.
Instruirea are loc prin prisma învățământului
medical modern și a cercetărilor științifice în
conformitate cu noile exigențe și realizări în
domeniul profesional.
Obiectivele programului de studii sunt
de a dezvolta abilități și deprinderi practice pe parcursul a patru ani, ce vor asigura
necesitățile și realizarea sarcinilor profesionale în domeniul diagnosticului medical și al
tehnologiilor de tratament prin:
• pregătirea și realizarea examinărilor
radiologice și imagistice;
• post-procesarea investigațiilor efectuate, folosind o gamă largă de echipamente
performante și tehnici sofisticate cu raze X;
• promovarea și utilizarea tehnologiilor
moderne;
• cercetarea științifică în domeniul tehnologiilor radiologice;
• organizarea și furnizarea activităților
pedagogice.
Licențiații în tehnologie radiologică experții care:
• sunt responsabili de starea fizică și

psihosocială a pacienților înainte, în timpul și
după efectuarea examinărilor radiologice;
• joacă un rol activ în justificarea și optimizarea investigațiilor radiodiagnostice și a
procedurilor radioterapeutice;

• sunt persoane-cheie în domeniul
radioprotecției pacienților și terților, în conformitate cu principiul „cât se poate de rezonabil” (ALARA) și cu legislația în vigoare.
Deținătorul diplomei licențiat în tehnologie radiologică va putea activa în calitate de
tehnician radiolog atât cu activitate autonomă, cât și în echipă în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private de nivel primar,
secundar și terțiar. Totodată, el poate participa la concursul privind studiile de masterat și,
ulterior, doctorat, precum și să se angajeze în
câmpul muncii. (Continuare în pag. 2)
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Interviu cu rectorul Emil Ceban
File din istoria
Universităţii de Medicină
Investițiile sunt realizate pentru Oameni: studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi,
personal științifico-didactic și cercetători. Ei sunt cei care primează! Pentru ei facem tot
ceea ce ne stă în puteri - în vederea asigurării unei pregătiri corespunzătoare exigențelor
contemporane și a unei cariere de succes - pentru o calitate cât mai înaltă a vieții, în parte,
și a societății, în ansamblu.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova are la originea creării sale renumite
școli medicale ruse. Istoria de succes a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC),
astăzi – USMF „Nicolae Testemițanu”, are la
bază institutele de Medicină nr. 1, de Medicină nr. 2 și cel de Pediatrie din oraşul Leningrad
(astăzi – Sankt Petersburg), Federaţia Rusă,
care au fost evacuate la Kislovodsk, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.

În anul 1945, instituția a fost transferată
la Chişinău împreună cu studenţii, profesorii
și baza sa tehnico-materială. Institutul şi-a început activitatea la 20 octombrie 1945, având
o singură facultate – Medicină Generală, care
întrunea 32 de catedre, 130 de profesori și cca
1000 de studenţi. Treptat, au fost deschise mai
multe facultăți: în 1954 – Pediatrie; în 1959 –
Stomatologie; în 1963 – Medicină Preventivă,
iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie.
Imperativul educației continue a specialiştilor a determinat crearea, în anul 1962, a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor (astăzi –
Departamentul Educație Medicală Continuă).
Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii ştiinţifice, în acelaşi an, a fost instituit
Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice.
În anul 1992 se introduce o treaptă superioară de formare a viitorilor specialişti – stu-

diile postuniversitare prin rezidenţiat. Astfel,
în anul 2002, se deschide Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic (în prezent – Facultatea de Rezidențiat).
Facultatea de Medicină nr. 2, creată în
anul 2010, are misiunea de a instrui studenți
internaționali în limba engleză, care astăzi numără peste 2300 de tineri din 33 de țări.
Din 1990, Institutul poartă numele ilustrului
medic, profesor și savant Nicolae Testemiţanu,
iar peste un an, ISMC a fost reorganizat în universitate. În 1996, instituţia a fost redenumită
în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova.
De-a lungul timpului, instituția a fost condusă de nouă rectori, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea parcursului relevant
al universității de astăzi. Aceștia sunt: 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 (19861994), Ion Ababii (1994-2005; 2008-2019) și
Emil Ceban (2019 - prezent).
În anul 2015, a fost inaugurată Aleea
savanților și medicilor iluștri, pe care se regăsesc 42 de busturi ale personalităților proeminente ale medicinei autohtone, care au pus
bazele învățământului superior medical și ale
cercetării medicale în țara noastră.
Pentru activitate prodigioasă în formarea medicilor și a farmaciștilor, în anul
2005, Universitatea a fost decorată cu
Ordinul Gloria Muncii, iar în luna octombrie 2015, cu prilejul celei de-a 70-a aniversare, a fost apreciată cu cea mai înaltă distincție de stat – Ordinul Republicii.
Alinierea la exigențele internaționale, dezvoltarea continuă, inovarea și asigurarea
calității în toate procesele de activitate determină astăzi prestigiul și recunoașterea de
care se bucură USMF „Nicolae Testemițanu”
la nivel național și mondial.

Noutatea admiterii 2020:
două programe de licență
și unul de masterat

(Continuare din pag. 1)
Programul de studii Sănătate publică are
misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul sănătății publice, competitivi pentru monitorizarea stării de sănătate a
populației. Specialiștii în sănătate publică sunt
responsabili de elaborarea și realizarea politicilor și a programelor naționale de sănătate
publică, de prevenire a morbidității în rândul
populației și de promovarea modului sănătos
de viață. Obiectivele programului de studii vor
fi atinse prin dezvoltarea abilităților și aptitudinilor, pe parcursul a patru ani, ce vor asigura
necesitățile și realizarea sarcinilor profesionale
în domeniul sănătății publice, prin:
• formarea profesională a specialiștilor
în domeniul sănătății publice;
• asigurarea activităților preventive și curative privind menținerea stării de sănătate a
populației prin prevenirea și combaterea diferitor maladii;
• promovarea modului sănătos de viață
și fortificarea stării de sănătate a populației;
• cercetarea științifică în domeniul
sănătății publice;
• organizarea și furnizarea materialelor
didactice pentru activități pedagogice.
Licențiații în sănătate publică - experții care:
• sunt responsabili de identificarea și
evaluarea cantitativă a gradului de risc și prognozarea efectelor adverse pentru sănătatea
populației expuse;
• au un rol important în identificarea și
evaluarea legităților de formare a stării de
sănătate a populației, pentru argumentarea
necesității elaborării documentelor de politici
în sănătate publică (concepții, strategii, programe naționale);
• sunt responsabili de elaborarea documentelor de politici, în limitele competențelor
legale;
• sunt capabili să efectueze studii empirice, prin: formularea unor întrebări/probleme/
obiective de relevanță socială, colectarea de
date fiabile și valide, documentarea constatărilor, pregătirea propunerilor de proiecte și
managementul acestora;

• sunt persoane-cheie în domeniul
sănătății în vederea organizării activităților
intersectoriale de promovare a modului sănătos de viață și de prevenire a maladiilor netransmisibile.
Titlul obținut licențiat în sănătate publică
permite deținătorilor diplomelor de licență
să participe la concursul în masterat și, ulterior, doctorat, precum și să se angajeze în
câmpul muncii în calitate de specialiști atât cu
activitate autonomă, cât și în echipă în cadrul
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică,
instituțiilor medico-sanitare publice și private, instituțiilor de învățământ, ONG-urilor,
administrației publice locale, instituțiilor de
cercetare ș.a.

Programul de masterat științific Tehnologii moleculare în sănătate are ca scop
formarea specialiștilor cu profil multiplu la
intersecția medicinei, farmacologiei și biotehnologiei, cu pregătire temeinică în metodologia contemporană a studiilor mecanismelor
moleculare ale sănătății și ale patologiilor, a
tehnologiilor de diagnostic și proceselor specifice designului, fabricării și controlului produselor farmaceutice și biotehnologice pentru tratament personalizat.
Absolvenţii programului își vor putea
continua studiile la programe de doctorat sau
se vor putea angaja în laboratoare științifice
de profil biomedical, biotehnologic și farmaceutic sau în instituții de învățământ de profil
biomedical și farmaceutic.

Est s-au prevăzut la Medicină – 21, Stomatologie – 2 și
la Farmacie – 2 locuri.
În anul curent vor fi majorate taxele de studii?
E.C.: Referitor la taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021, subliniez că acestea au rămas neschimbate. Decizia a fost luată de Senatul universitar
și a fost determinată de starea de urgență instituită la
nivel național și de situația epidemiologică, precum și
de criza economică din țară. Astfel, mărimea taxelor
pentru studii superioare integrate la programul Medicină constituie 30,1 mii lei, la Stomatologie - 31,7 mii
lei, și la Farmacie - 30,5 mii lei. Taxele pentru studii
superioare de licență la programele Optometrie și Tehnologie radiologică sunt de 32,2 mii de lei, iar pentru
Asistență medicală generală și Sănătate publică se va
achita câte 19,3 mii de lei, anual.

Stimate Domnule Rector, numiți atuul USMF
„Nicolae Testemițanu” prin care reușește, an de an,
să atragă la studii cei mai buni studenți din țară?
Emil Ceban, rector: În cei 75 de ani de activitate, Universitatea și-a construit un renume în plan național și
internațional. Fără a da uitării istoria de peste șapte
decenii, în instituție se integrează armonios tradiția
didactică și cea științifică, urmărim dinamica prezentului și ne gândim cu optimism la viitor. USMF
„Nicolae Testemițanu” întotdeauna s-a menținut în
topul celor mai cotate instituții din țară și, totodată,
s-a adaptat în permanență cerințelor societății și ale
sistemului național de sănătate. Calitatea, excelența
și performanța definesc astăzi Universitatea, la aceste
noțiuni adăugându-se aspirațiile noastre de dezvoltare continuă într-o societate modernă. Avem un nivel
înalt de pregătire a specialiștilor în domeniul medicinei și farmaceuticii - unul cu adevărat european, capabil să ofere competențe relevante atât studenților
autohtoni, cât și celor din alte țări și care presupune în
sine principiul formării aprofundate și multilaterale a
profesioniștilor în domeniul sănătății.
Mediul în care studiază viitorii specialiști, calitatea
predării-învățării-evaluării, notorietatea Universității
la nivel mondial, accesul la resurse informaționale
de profil, relațiile de colaborare cu partenerii externi,
mobilitățile academice, reputația profesorilor și a cercetătorilor, internaționalizarea ș.a. - toate au condus
ca USMF „Nicolae Testemițanu” să devină o instituție
râvnită de tot mai mulți tineri. O dovadă în acest sens
sunt absolvenții noștri, care, având la bază o pregătire
avansată, duc faima Universității și sunt apreciați în
toată lumea.
Cu ce ofertă educațională vine Universitatea în anul
universitar 2020-2021?
E.C.: Doritorii de a descoperi tainele medicinei la universitatea noastră pot alege din cele 7 programe de
studii. Dintre acestea - 3 programe de studii superioare medicale integrate: Medicină, Stomatologie, Farmacie și 4 programe de studii superioare medicale de
licență: Optometrie, Asistență medicală generală, Sănătate publică și Tehnologie radiologică. Pentru prima
dată, în acest an, oferim un program de studii de masterat științific (ciclul II universitar) în Tehnologii moleculare în sănătate, cu durata de 2 ani. Țin să subliniez
că toate programele de studii sunt acreditate la nivel
național, iar cele mai noi - autorizate, dar cea mai importantă performanță a fost obținerea, în anul 2019, a
acreditării instituționale internaționale, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.
Totodată, programul Stomatologie a fost acreditat și
de Consiliul Dentar din California, SUA.
Ce semnifică acreditarea națională și cea
internațională pentru Universitate, dar și pentru
studenți?
E.C.: Certificatele de acreditare națională demonstrează calitatea programelor de studii și a tuturor
activităților desfășurate de către Universitate. În luna
mai 2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost desemnată drept „Promotorul calității - Cristalul calității” și
menționată cu Diplomă de recunoștință din partea
Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație
și Cercetare. Distincția a fost oferită în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și
pentru rezultate excelente obținute în procesul de
evaluare externă a programelor de studii superioare de licență din domeniul Sănătate. Acreditarea
internațională a Universității poziționează instituția
pe o treaptă superioară prin confirmarea unei instruiri de înaltă calitate, în conformitate cu standardele
Federației Mondiale de Educație Medicală, sporirea
imaginii și a competitivității la nivel mondial, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații
similare, creșterea credibilității în fața publicului vizat (studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi,
medici-cursanți, parteneri ș.a.). Pentru tinerii
instruiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, acreditarea
internațională oferă diverse oportunități de mobilitate academică peste hotarele țării, unde au posibilitatea să efectueze schimb de experiență și să-și dezvolte
abilitățile practice, și semnifică recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii. Acestea și multe
alte rezultate semnificative, în ascensiune an de an,
contribuie la sporirea vizibilității universității noastre, având un impact major și în evaluarea ratingului
acesteia în clasamentul internațional al instituțiilor de
învățământ superior.
Câte locuri cu finanţare bugetară și câte în bază de
contract vor fi la concursul de admitere?
E.C.: Pentru cetățenii autohtoni oferim 440 de locuri
cu finanțare bugetară și 342 prin contract, respectiv:
Medicină – 380/100, Stomatologie – 10/102, Farmacie – 10/80, Sănătate publică – 15/15, Optometrie –
5/15, Asistență medicală generală – 10/20, Tehnologie
radiologică – 10/10. Pentru candidații din raioanele de

Ce condiții și oportunități oferă Universitatea de
Medicină viitorilor studenți?
E.C.: Procesul de instruire se desfășoară în patru
limbi - română, rusă, engleză și franceză. Studenții
beneficiază de instruire la standarde înalte, de profesori competenți, de condiții moderne de studiu, de
cercetare și de cazare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate
modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în
aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a. Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de
clinici universitare, amplasate în instituții medicale
republicane și municipale. Prin intermediul programelor internaționale de mobilitate, studenții cu o reușită
academică bună și care cunosc o limbă străină au posibilitatea să efectueze stagii în universitățile și clinicile
medicale de peste hotare. Totodată, dispunem de un
Centru de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră,
care vine în susținerea și ghidarea studenților pentru
a se integra mai ușor în viața universitară. Avem psihologi calificați care oferă servicii de consiliere și suport,
asigurând confidențialitate în orice situație.
În acest an, din cauza epidemiei COVID-19, procesul
de admitere la studii a suferit schimbări. Vă rugăm să
ne oferiți detalii cum va avea loc admiterea la USMF
„Nicolae Testemițanu”?
E.C.: Procesul de admitere la universitatea noastră se
va desfășura în perioada 27 iulie-20 august 2020. La
prima etapă, candidații la studii se vor înregistra online și vor aplica dosarele de concurs pe platforma
e-admitere.usmf.md, în perioada 27 iulie-4 august. Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate
în data de 7 august, pe site-ul https://usmf.md.
Toți cei care se vor regăsi în liste, vor trebui să depună documentele în original, în perioada 8-18 august.
Acest proces va fi organizat conform unui orar stabilit,
pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenție
a infecției cu noul tip de coronavirus și distanța socială. La concursul final vor participa doar acei candidați
care au prezentat actele în original. Tinerii care nu
au promovat concursul intermediar de admitere, dar
doresc să participe în concursul final, la fel, trebuie
să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele
finale vor fi anunțate în data de 20 august pe site-ul
Universității. Dacă vor rămâne unele locuri neacoperite, va fi organizat turul II de admitere.
Ce trebuie să cunoască potențialii studenți?
E.C.: La admitere nu sunt examene sau probe de
concurs. Admiterea la Universitate se efectuează în
bază de concurs şi are drept scop realizarea selecției
candidaților pe criterii de cunoștințe şi aptitudini
pentru specialitatea pentru care optează. Concursul
se organizează pe specialități sau programe de studii, în funcție de instituția preuniversitară absolvită
şi sursa de finanțare, în limita planurilor de înmatriculare aprobate. Admiterea în bază de contract cu
achitarea taxei de studii se efectuează după aceleași
criterii ca şi admiterea la locurile cu finanțare bugetară. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul
de admitere concomitent la mai multe specialități,
dar pot fi înmatriculați numai la una singură din cele
pentru care au optat. Un lucru important pe care
vreau să-l accentuez este că neprezentarea actelor în
original, în termenii stabiliți, duce la pierderea locului
obținut prin concursul de admitere la USMF „Nicolae
Testemițanu”, precum și la imposibilitatea de a participa în concursul final de admitere.
Domnule Rector, fiind managerul celei mai cotate
instituții din țară, unde tindeți să propulsați Universitatea în următorii ani?
E.C.: Rămânem fideli scopului USMF „Nicolae
Testemițanu”: alinierea procesului de învăţământ la
standardele internaţionale prin integrarea învăţământului universitar şi postuniversitar cu cercetarea
ştiinţifică şi activitatea clinică calificată printr-o atitudine responsabilă, deschisă şi flexibilă. Vom asigura un
echilibru între tradiţie şi inovaţie, între excelenţa academică şi eficienţa clinică, între coerenţa curriculei şi
libertatea de opţiune a studenţilor, în scopul formării
unor generații de specialiști competenţi, cu înaltă pregătire profesională, capabili să se integreze în această
competiţie perpetuă în sistemul naţional de sănătate
şi, totodată, în cel mondial.
Aveți un mesaj pentru potențialii candidați la studii?
E.C.: Gândurile voastre, dragi tineri, se îndreaptă,
acum, spre ideea de a vă contura un viitor promițător.
Știm că în această perioadă vă confruntați cu problema
autodeterminării în viață, încercând să răspundeți la
întrebările ce vă frământă pentru a vă identifica calea
corectă. În acest scop trebuie să vă stabiliți obiective
concrete. Acest lucru vă va da curaj să vă autodepășiți
limitele și să realizați care este rolul vostru într-o societate modernă. Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care, de la fondare,
se menține în topul celor mai prestigioase instituții
de învățământ superior din țară, vă oferă șansa să vă
regăsiți și să vă afirmați. Vă încurajăm să îmbrățișați
una dintre cele mai umane și nobile profesii!
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Facultatea de medicină nr. 1

Gheorghe Plăcintă,
decanul Facultăţii de medicină nr. 1,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar
Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
(prima facultate, deschisă încă în 1945) are misiunea de a promova performanţa academică
în formarea specialiştilor medici competitivi,
care să se integreze atât în sistemul naţional
de sănătate, cât şi în cel internaţional. USMF
„Nicolae Testemiţanu” are misiunea de a oferi
servicii de performanță în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională
pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității
și promovarea valorilor naționale în contextul
globalizării.
Programul de studiu Medicină
are misiunea de a organiza învățământul
superior medical și de a susține cercetările științifice în conformitate cu
exigențele contemporane și realizările
în domeniul profesional, în scopul formării specialiștilor de înaltă calificare
în domeniu. Este important să formăm
adevărați profesioniști pentru sistemul

de sănătate național şi cel internaţional.
Programul de studiu se axează nu doar pe transmiterea de
cunoștințe, dar şi pe formarea de
competenţe. Instruirea studenţilor
din anii I-III se realizează la catedrele Universităţii, unde au posibilitatea de a aplica medicina experimentală şi tehnicile virtuale de studiu,
grație utilajului modern din dotare.
Deosebit de captivante sunt orele
de anatomie, care se desfășoară la
Muzeul de anatomie a omului, unde
sunt expuse peste 2 500 de articole
anatomice pe o suprafaţă totală de
400 m2.
Pentru studenţii din anii III-VI,
lecţiile practice se desfăşoară în bazele clinice universitare din capitală,
amplasate în spitalele republicane și
municipale, în instituţiile medico-sanitare și de cercetări ştiinţifice în domeniu. Mediciniștii interacționează
cu pacienții, studiază utilizând echipament performant şi aplică tehnologii informaţionale moderne, fapt
ce le facilitează procesul de instruire
și de cercetare medicală. O subdiviziune didactică importantă este
Centrul Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală (CUSIM). Progra-

Domeniul de formare
profesională
Medicină
Asistență medicală și moașe

Programul de studiu/
Specialitatea
Medicină
Asistență medicală generală

Nr. total
de credite
360
240

Durata
studiilor
6 ani
4 ani

Diagnostic medical și
tehnologii de tratament
Diagnostic medical și
tehnologii de tratament
Sănătate publică

Optometrie

240

4 ani

Tehnologie radiologică

240

4 ani

Sănătate publică

240

4 ani

Procesul de studii este asigurat de cca
500 de cadre științifico-didactice, cei mai mulți
dintre ei deţinând titlul ştiinţific de doctor sau
doctor habilitat în științe medicale. Un rol deosebit în sporirea calităţii şi în eficientizarea învăţământului superior medical revine metodelor
şi tehnicilor moderne de instruire. În procesul
de studiu al disciplinelor fundamentale, preclinice, clinice şi de profil se utilizează pe larg
programe virtuale. În vederea dezvoltării unor
abilități suplimentare, studenții pot alege dintro gamă variată de discipline opționale, cum ar fi:
medicina regenerativă, chirurgia reconstructivă,
tratamentul durerii, îngrijiri paliative ș.a. Astfel,
Facultatea de Medicină nr. 1 oferă toate condiţiile necesare pentru obținerea performanţelor
academice.
De asemenea, mediciniștii au posibilitatea
să-şi aprofundeze cunoştinţele participând la

mul curricular oferă cursuri la toate
nivelele de formare şi educaţie continuă a specialiştilor din medicină şi
a paramedicilor, prin care se pot obţine: abilităţi de comunicare cu pacientul, deprinderi practice medicale şi
chirurgicale de bază, dexterităţi individuale avansate, capacităţi de lucru
şi comunicare în echipă, abilităţi de

leadership, cunoştinţe privind managementul resurselor şi al situaţiilor
de criză.
O componentă indispensabilă a
educaţiei medicale o reprezintă stagiile practice, organizate atât în spitalele din republică, cât şi în cele de peste
hotarele ţării.
Sistemul de evaluare a cunoştinţelor la examenele de promovare
constă din trei etape: partea practică,
examenul prin test-control şi interviul
oral.
După absolvirea Facultății, tinerii pășesc în etapa următoare de
formare profesională - studiile prin
rezidențiat, realizate la una dintre
specialitățile selectate prin concurs:
profil chirurgical, medicină internă, pediatrie ş.a. Ulterior, tinerii
specialiști vor activa în calitate de
medici clinicieni în diferite instituții
medicale din ţară.
Cei mai mulți dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină nr. 1 își
desfășoară activitatea în structurile sistemului național de sănătate.
Cetățenii internaționali profesează în
România, Ucraina, Belarus, Rusia, Iordania, Palestina, Israel, Canada, SUA,
Spania, Portugalia, Italia, Sudan, Turcia, India ş.a. Formarea profesională,
realizată în conformitate cu standardele internaționale, a permis multor
absolvenţi să devină personalități
notorii în domeniul medicinei, inclusiv demnitari de stat, manageri ai
instituțiilor medico-sanitare publice
și private ș.a.
Programul de studii Optometrie,
lansat în anul 2017, are misiunea de
a pregăti specialiști pentru asigurarea
asistenței oftalmologice. Domeniul
este orientat spre promovarea și utilizarea tehnologiilor moderne, pre-

diverse cercuri ştiinţifice organizate la catedre,
iar rezultatele obținute pot fi prezentate la Conferinţa științifică anuală, precum şi la diverse
forumuri naționale şi internaţionale, inclusiv la
Congresul studenţilor şi 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 menţine relaţii
de cooperare în domeniul științific cu cercetători din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi
(România), Nantes, Rennes (Franța), Moscova,
Sankt Petersburg (Rusia), Kiev (Ucraina) ș.a.
Facultatea a fost evaluată şi acreditată
de către Consiliul de Evaluare a Conferinței
Internaționale a Decanilor de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF), organizaţie care include peste 130 de universităţi din 40 de ţări din

ponderent în managementul eficient
al viciilor de refracție oculară, screeningul afecțiunilor oculare, precum și
spre prevenirea acestora.
Optometristul este cel care
descifrează în fază iniţială primele aspecte ale viciilor și afecțiunilor
de vedere, le evaluează şi le poate
corecta, iar în caz de necesitate, recomandă consultarea medicului oftalmolog. Specialistul contribuie la
efectuarea screeningului patologiilor
oculare ce ține de: prescrierea, ajustarea, confecționarea, adaptarea,
reparația și vânzarea echipamentului optometric (ochelari, lentile de
contact). Activitatea optometrică se
înscrie printre activitățile de asigurare a asistenței oftalmologice primare
populației de-a lungul întregii vieți.
Licențiatul în optometrie poate
deține propriul cabinet optometric,
unitate de comerț, atelier de prelucrare şi de montare a ochelarilor;
poate activa în unităţile producătoare de echipament optic şi medical, în
laboratoarele pentru testarea capacităţilor vizuale, în instituţii specializa-

te care oferă asistenţă socială populaţiei şi asigură profilaxia afecțiunilor
oculare (şcoli, instituţii speciale ș.a.),
în organizațiile care comercializează
şi asigură întreţinerea utilajului și a
echipamentelor optometrice.
Programul de studii Asistență
medicală generală, lansat în 2018,
are misiunea de a forma asistente
medicale cu studii superioare, fapt
care va contribui la acoperirea universală cu servicii de sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare
a sănătății, la prevenirea bolilor, la
eficientizarea tratamentului și reabilitării pacienților.
Primul an de studiu se bazează
primordial pe studierea disciplinelor
fundamentale, precum anatomia,
biologia, biochimia, nursingul fundamental, iar în următorii ani vor fi introduse disciplinele clinice. Studenții
vor obține experiența necesară prin
utilizarea metodelor moderne de
predare-învățare la orele de curs,
seminare, lucrări de laborator, lucru
individual și în echipe. Un punct forte al acestui program este faptul că
studenții vor beneficia de stagii practice în instituțiile medico-sanitare,
iar instruirea teoretică se va realiza
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Titlul conferit/
Calificarea
Licențiat în medicină
Licențiat în asistență medicală
generală
Licențiat în optometrie
Licențiat în tehnologie
radiologică
Licențiat în sănătate publică

întreaga lume. Membrii Consiliului de experți
din Canada, Franţa, Belgia, România şi Tunisia
au confirmat pregătirea multilaterală a cadrelor
științifico-didactice şi a studenţilor, corespunderea programelor de studii cu standardele
internaționale pentru învăţământul superior
medical. Totodată, în anul 2018, programul Medicină a fost evaluat şi acreditat de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare (ANACEC), iar Universitatea a fost acreditată conform standardelor Federației Mondiale
de Educație Medicală (FMEM) și a obținut Certificatul de acreditare instituțională internațională,
în 2019, pentru o perioadă de 5 ani.
În acest an, oferta educațională a Facultăţii de Medicină nr. 1 cuprinde cinci programe de
studii: Medicină, Optometrie, Asistență medicală
generală, Tehnologie radiologică și Sănătate publică.

în mod echilibrat și coordonat cu cea
clinică.
Absolvenții vor obține titlul
de licențiat în asistență medicală
generală, având la bază pregătirea
teoretică în științe fundamentale
și sociale, precum și instruire clinică în medicină generală și în alte
specialități medicale: chirurgie generală și specialități chirurgicale, îngrijirea copiilor și pediatrie, igienă și
îngrijirea mamei și a nou-născutului,
sănătate mintală și psihiatrie, îngrijirea persoanelor în vârstă și geriatrie,
îngrijire la domiciliu ș.a. Asistentul
medical va cunoaște mai aprofundat științele ce stau la baza îngrijirilor medicale, va cumula suficiente
date despre structura organismului,
despre funcțiile fiziologice și despre
comportamentul organismului uman
în diverse stări fiziologice şi patologice, precum și despre relațiile existente între starea de sănătate, mediul
fizic și cel social. Acesta va putea elabora un plan individual de îngrijiri în
diverse situaţii patologice, va efectua
procedee terapeutice și va aplica procedurile prescrise de medic în limita
competențelor, inclusiv va acorda
asistenţă medicală de urgenţă.
Licențiatul în asistență medicală
generală va fi autorizat să se angajeze în domeniul general al practicii de
îngrijire medicală, precum și în promovarea sănătății, prevenirea bolilor
și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități de toate vârstele,
să participe pe deplin în calitate de
membru al unei echipe/comisii de
profilaxie și de educație pentru sănătate, să supravegheze și să instruiască

a aniversări de la nașterea fondatorului asistenței medicale moderne,
Florence Nightingal. Cu acest scop a
fost lansată și campania globală Nursing Now, prin care se recunoaște
rolul zilnic și crucial al acestor profesii, accentuându-se sacrificiile și
contribuțiile enorme ale moașelor și
ale asistenților medicali. Campania
se va desfășura până la sfârșitul anului curent și are drept scop sporirea
rolului asistentului medical și centralizarea acestuia în politicile de sănătate; sprijinirea planurilor de creștere
a numărului de asistenți instruiți și
angajați la nivel global; dezvoltarea
nurselor lideri și promovarea leadershipului în nursing.
Pentru anul universitar 20202021, Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova
vine cu două programe noi de studiu
Tehnologie radiologică și Sănătate
publică (detalii în pag.1,2).
Cu siguranță, și tu poți face parte din noua generaţie de medici și

asistenții medicali și să efectueze cercetări științifice.
De notat că anul 2020 a fost
declarat de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) Anul Internațional al
Asistenților Medicali și al Moașelor, în
contextul celebrării a celei de-a 200-

specialiști, care va presta servicii medicale de calitate, va asigura progresul sistemului național de sănătate şi
va contribui la sporirea prestigiului
Almei Mater în întreaga lume.
Facultatea de Medicină nr. 1
te așteaptă! Cu noi visul tău
devine realitate!

4

Iulie 2020

Admitere-2020

Facultatea de Stomatologie
Domeniul de formare profesională

Programul de studiu/
Specialitatea

Nr. total
de credite

Durata
studiilor

Titlul conferit/
Calificarea

Stomatologie

Stomatologie

300

5 ani

Licenţiat în stomatologie

Un zâmbet frumos este cartea de vizită a unei danturi sănătoase!
Oleg Solomon,
decanul Facultății de Stomatologie,
doctor în științe medicale,
conferențiar universitar

Să aduci zâmbet pe fața oamenilor
nu e magie - e Stomatologie! Iar cum să-ți
păstrezi acel zâmbet ce are la bază, în primul rând, o dantură sănătoasă, te vom
învăța noi - echipa Facultății de Stomatologie - profesionistă, competentă și deschisă pentru tine!

Facultatea de Stomatologie a USMF
„Nicolae Testemiţanu” are un rol fundamental în formarea medicilor stomatologi pentru
sistemul național de sănătate, în dezvoltarea
cercetării ştiinţifice medico-dentare, precum
şi în prestarea asistenţei medicale calitative
populaţiei.
Facultatea își desfășoară activitatea în
baza unor principii moderne, membrii acesteia fiind deschiși și orientați spre progres şi
dezvoltare continuă. Acest fapt contribuie atât
la creșterea prestigiului Facultății, care se numără printre cele mai cunoscute şi apreciate
entități de profil din regiune, cât și a interesului tinerilor de a deveni medici stomatologi.
Programul de studii Stomatologie are
misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare, capabili să mențină sănătatea orală a
populației și să asigure prevenirea maladiilor
stomatologice prin promovarea și aplicarea
unor metode și concepte moderne și prin utilizarea unui management eficient în diagnosticarea, tratamentul și profilaxia afecțiunilor
stomatologice.
În prezent, la Facultatea de Stomatologie
îşi fac studiile peste 825 de studenţi, dintre

care cca 270 sunt din România, Ucraina, Rusia,
Israel, Turcia, Germania, SUA, Marea Britanie,
Suedia, Portugalia, Italia, Grecia ș.a. Viitorii
stomatologi sunt instruiți în limba română,
rusă sau engleză. Studenții au posibilitatea săși dezvolte abilitățile practice în cadrul Clinicii
Universitare Stomatologice și în Centrul Stomatologic Universitar, ambele fiind dotate cu
echipament performant și utilaj modern.
Facultatea de Stomatologie a iniţiat un
proces de reorganizare curriculară prin revizuirea programelor de studii și racordarea acestora la standardele internaționale
ale învățământului superior medical. Astfel,
pe parcurs, curriculumul universitar a fost
îmbunătățit și diversificat prin introducerea
unor noi discipline de specialitate.
Întru perfecționarea procesului de instruire și a celui de cercetare, Facultatea colaborează cu instituţii de profil din SUA, Franţa, Cehia, Rusia, Ucraina, România, Grecia, Belarus,
Siria ş.a. De asemenea, odată cu introducerea
sistemului de credite transferabile, au fost lansate noi oportunități de mobilitate academică
interuniversitară pentru studenți și pentru cadrele științifico-didactice.
Facultatea este înscrisă în reţeaua europeană a facultăţilor de stomatologie, fiind

evaluată în cadrul Programului DentEd de
către Comisia de Învăţământ Medical Stomatologic din cadrul Directoratului pentru
Educaţie şi Cultură al Uniunii Europene. În
mai 2018, programul de studii Stomatologie
a fost acreditat de către Agenția Națională
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și de către Consiliul Dentar din California,

SUA, fapt ce confirmă alinierea la standardele
internaționale. Grație acestei evaluări externe,
în 2019, la facultatea noastră a fost lansat Programul Internaţional în Stomatologie pentru
cetățenii americani.

La dezvoltarea continuă a Facultății de
Stomatologie contribuie substanțial și relaţiile de cooperare menținute și consolidate pe
parcursul anilor cu instituţii de profil din mai
multe țări. Un exemplu elocvent este Facultatea de Medicină Dentară a Universității de
Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi,
România, cu care am desfășurat în comun
primul congres Iaşi-Chişinău, unde au fost
abordate cele mai noi metode de diagnostic
şi tratament ale afecţiunilor stomatologice și
la care au participat profesori, studenţi şi medici-rezidenţi din România, SUA, Franţa, Marea
Britanie, Belarus.
În cadrul unui parteneriat dintre Asociaţia
Studenţilor Stomatologi din Republica Moldova
şi Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi,
mediciniştii, ghidați de profesori, participă la
Congresul Internaţional al Tinerilor Medici,
Studenţi şi Rezidenţi „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
Testemiţanu” şi Școala de Medicină Dentară
a Universității din Chapel Hill, statul Carolina
de Nord, SUA. Acest parteneriat prevede
schimburi de experiență, organizarea cursurilor, a seminarelor, a conferinţelor video
pentru studenţi, medici-rezidenţi şi profesori.
Cu suportul stomatologilor voluntari din SUA,
pe parcursul ultimilor 20 de ani, au fost acordate servicii stomatologice copiilor orfani şi

persoanelor din familii nevoiaşe din Republica
Moldova.
Facultatea de Stomatologie a obţinut o
experienţă vastă prin intermediul mobilităților
academice ale profesorilor, studenţilor și medicilor-rezidenţi în mai multe şcoli de medicină
dentară din SUA, Polonia, România, Lituania,
Germania ș.a.
Membrii Facultăţii participă la diverse forumuri naționale şi internaţionale din România,
Rusia, Bulgaria, Germania, Franţa, 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.
Tinerii sunt antrenați în acţiuni de voluntariat, drept exemplu în acest sens servind
consultațiile stomatologice gratuite oferite
populației de Ziua Mondială a Sănătății Orale
și distribuirea materialelor informative privind
igiena orală. Totodată, viitorii stomatologi iau
parte la diverse activități extracurriculare:
competiții sportive, manifestări culturale, concursuri ș.a.
Facultatea de Stomatologie a USMF
„Nicolae Testemițanu” și-a confirmat prestigiul
în timp prin specialiștii pe care i-a format și prin
eforturile continue pentru sporirea calității
studiilor și performanța actului medical. Un
accent deosebit este pus pe modernizarea clinicilor de profil prin dotarea corespunzătoare

a acestora în conformitate cu cerințele contemporane, pe instruirea continuă a cadrelor
științifico-didactice, precum și pe fortificarea
relațiilor de colaborare cu instituții de profil.
Mulţi dintre absolvenţii Facultății au devenit somități atât în stomatologia autohtonă,
cât şi în cea internaţională, iar performanțele
lor confirmă recunoașterea efortului depus de
întreaga echipă a Universităţii în formarea lor
ca specialiști.
Vino să-ți realizezi pasiunea alături
de stomatologi profesioniști!
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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

Un farmacist este, înainte de toate, un profesionist bun!
Nicolae Ciobanu,
decanul Facultăţii de Farmacie,
doctor în ştiinţe farmaceutice,
conferenţiar universitar

Moldova, axate pe recomandările Procesului
de la Bologna (1999) şi de la Berlin (2003),
învăţământul farmaceutic desfășurat la
USMF „Nicolae Testemiţanu” este ajustat la
exigențele europene.
Absolvenţii profesează în diverse sfere
ale sistemului farmaceutic din ţara noastră: în
farmacii comunitare şi în cele ale instituţiilor
medicale, în laboratoare de microproducere,

tări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi
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 Asociaţiei Europene a
Facultăţilor de Farmacie şi a structurii similare
din România, cooperează cu firme producă-

Un farmacist își asumă responsabilitatea pentru sănătatea și pentru viața oamenilor - acest lucru nu-l poate face oricine! De la
inovație și până la produsul final, farmacistul
trebuie să cunoască absolut totul: atât miile
de medicamente, denumirile și acțiunile lor,
modul de administrare și contraindicațiile, cât
și orice simptom al afecțiunii pe care i-l descrie pacientul în felul său.

Nu există niciun domeniu al medicinei
care s-ar putea lipsi de medicamente. Farmacia este o stație de tratare a sănătății!
Ce este un medicament? Din ce este compus? Cum se prepară şi cum se distribuie
acesta? Cum acţionează? Cum să fii un bun
consilier pentru pacient? Răspunsurile la
aceste şi multe alte întrebări le vei obţine
alegând profesia de FARMACIST.

Tot ceea ce ţine de obţinerea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, eliberarea şi controlul medicamentelor constituie obiectul de
studiu al farmaciei, iar rolul de bază în aceste
activități este atribuit farmacistului – specialist
cu responsabilităţi majore în actul terapeutic
și care nu poate fi calificat, în niciun caz, drept
un simplu comerciant. Farmacistul este unicul
specialist care deține controlul asupra medicamentului, pentru că, printre multiplele atribuţii şi responsabilități pe care le îmbină profesia
respectivă, acesta posedă cunoştinţe referitor
la toxicitatea medicamentului şi modalitatea
de utilizare sigură a acestuia.
Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată în
anul 1964, iar zecile de promoții de specialiști,
lansate de-a lungul timpului, vin să confirme
calitatea studiilor. În contextul reformelor din
sistemul de învăţământ superior din Republica

în companii de distribuție, în laboratoare de
control al calităţii şi de standardizare a medicamentelor, în firme farmaceutice cu capital mixt
ș.a. O parte dintre farmaciștii formați la universitatea noastră activează în diferite ţări ale
lumii, printre care: România, Rusia, Ucraina,
Canada, SUA, Italia, Israel, Siria, Turcia, Iordania
ş.a.
Facultatea de Farmacie dispune de o bază
tehnico-materială modernă, ce asigură instruirea farmaciștilor în conformitate cu standar-

dele internaționale. Procesul de instruire este
realizat de către cadre didactice și științifice
calificate (doctori şi doctori habilitaţi în științe
farmaceutice, chimie, biologie, științe medicale), care se dedică cu abnegație formării
specialiștilor, efectuând, în acelaşi timp, cerce-

toare de medicamente și instituţii de cercetări
ştiinţifice din SUA, Germania, Polonia, Bulgaria,
Israel, Franţa, Ungaria, Slovacia, Austria,
România, Rusia, Ucraina ş.a. Din anul 2003,
studenții participă la programul de mobilitate academică „Interfarma”, iar din 2006 efectuează stagii în Poznan, Polonia. Începând cu
anul 2015, în cadrul Facultății de Farmacie își
desfășoară 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 toate etapele, începând cu producerea și până la comercializarea medicamentelor, participând nemijlocit la
procesele de preparare și de control al calităţii
acestora. Totodată, aici viitorii farmaciști își
dezvoltă abilitățile de comunicare cu pacienţii

care procură produsele farmaceutice. În plus,
Facultatea de Farmacie dispune de un Centru
Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale cu
peste 200 de specii de plante, unde studenţii
își desfășoară stagiile practice de vară.
Perioada de instruire a farmaciștilor este
de cinci ani, iar planul de studii este adaptat la
cerinţele internaționale, în vederea echivalării
diplomei de farmacist în spaţiul european și
chiar mondial.
Pentru a deveni specialist de performanţă, cu un vast orizont de cunoştinţe, pe parcursul anilor de studii, tinerii urmează un şir

de discipline medico-biologice, fundamentale
și, desigur, de specialitate, menite să formeze
viitorul specialist în domeniul medicamentului. Pe lângă disciplinele obligatorii, planul de
studii include şi unele opţionale.
După fiecare an de studii sunt planificate stagii de practică didactică, iar la anul V
- practica de licență în mai multe unități farmaceutice, cu o durată de șase luni. Viitorul
specialist poate contribui plenar la asigurarea
pacienților cu medicamente eficiente şi de
bună calitate şi, implicit, la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei.
Studenții facultății noastre sunt activi și
în viața socială prin intermediul Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din Moldova (ASFM), care
este parte a Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova și membră a Asociaţiei Studenţilor Farmacişti din România și a Asociației
Europene a Studenților Farmaciști. Astfel este
extinsă aria de colaborare și de integrare a
studenților în diverse proiecte internaționale.
Pe durata studiilor, studenții farmaciști
participă activ la manifestările științifice organizate la catedrele facultății, înregistrând
succese remarcabile și în cadrul congreselor
și conferințelor naționale și internaționale,
de unde revin, tradițional, cu diplome și
mențiuni. Oportunitățile de participare la diverse activități extracurriculare și proiecte de

mobilitate academică le oferă studenților mai
multe șanse de afirmare și de dezvoltare personală și profesională.
Ai toate șansele să devii unul dintre cei
care, zi de zi, pe parcursul a cinci ani, prin
sârguinţă şi abnegaţie, adună cunoştinţe şi
dezvoltă aptitudini pentru a-i ajuta pe oameni să-şi mențină sau să-şi restabilească
sănătatea. Dacă eşti pregătit pentru acest
maraton, te așteptăm cu drag la Facultatea
de Farmacie a USMF „Nicolae Testemiţanu”
să-ți urmezi visul!
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Biblioteca Ştiinţifică Medicală –
laboratorul cunoașterii

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
reprezintă un centru modern de informare
şi documentare de profil medical și
farmaceutic cu impact direct asupra calității
serviciilor educaționale prestate. Asigurarea
informaţională a proceselor de instruire,
cercetare, formare şi educare continuă a
medicilor şi farmaciştilor este preocuparea
constantă a Bibliotecii.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală deţine un
fond de documente de circa 900 de mii de
exemplare (cărţi, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice ș.a.) în limba română, rusă, engleză, franceză, germană
ș.a. Biblioteca dispune de trei săli de lectură
cu o capacitate totală de 400 de locuri. În anul
2019, BȘM a înregistrat aproape 400 de mii de
vizite ale utilizatorilor, dintre care peste 85 de
mii - vizite virtuale. Anual, Biblioteca efectuează circa 590 de mii de împrumuturi de publicaţii pentru un număr de peste 11 mii de uti-

și color, scanere, copiatoare, proiector ș.a.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor
săi și propriile produse informaţionale, care
pot fi accesate pe site-ul http://library.usmf.
md:
• Catalogul on-line al BȘM ce oferă acces
la resursele informaționale din colecțiile proprii (http://libuniv.md/);
• Catalogul partajat al Consorţiumului bibliotecilor universitare din Republica Moldova,
ce asigură accesul la colecţiile acestora prin
intermediul platformei PRIMO - un instrument
de regăsire a informaţiei în diverse resurse informaţionale dintr-un singur punct de acces,
indiferent de format sau locaţie (http://primo.
libuniv.md/);
Repozitoriul Instituțional în domeniul ştiinţelor medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu”
- o arhivă electronică de documente organizată de Biblioteca Ştiinţifică Medicală în scopul
stocării, conservării şi diseminării în spaţiul
virtual global a rezultatelor ştiinţifice realizate
la universitatea noastră. Repozitoriul conține
6532 de articole ştiinţifice și reprezintă un su-

lizatori unici, printre care: studenţi, medici-rezidenţi, cadre didactice, masteranzi, studențidoctoranzi, secundari clinici, medici, asistenţi
medicali şi alte categorii de beneficiari.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală oferă acces
la o gamă largă de produse informaţionale
electronice: baze de date, colecţii de cărţi şi
reviste electronice, biblioteci virtuale, ghiduri
și protocoale clinice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi ș.a. Pentru a facilita
accesul utilizatorilor la informația electronică de profil medical şi farmaceutic, în Bibliotecă funcţionează trei centre de informare
INFOMEDICA, dotate cu 60 de computere
conectate la Internet, reţea Wi-Fi, echipament
tehnic performant: imprimante alb-negru

port informaţional semnificativ pentru procesul de cercetare medicală (http://library.usmf.
md:8080/jspui/).
• Biblioteca
Electronică
Didactică
(http://library.usmf.md) este o colecţie de manuale şi lucrări metodice ale cadrelor didactice USMF „Nicolae Testemiţanu” (în format
PDF), ce pot fi consultate şi descărcate gratuit
de pe site-ul BȘM.
Accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii pot
beneficia şi de alte servicii informaţionale cum
ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziţii virtuale,
împrumut interbibliotecar internaţional ş.a.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală exercită și
funcţia de bibliotecă depozitară a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS), având în struc-

tura sa Centrul de Informare şi Documentare al OMS, care are drept scop diseminarea
informaţiei privind direcţiile de activitate ale
acesteia în rândul specialiştilor din domeniile:
medicină, farmacie, sănătate publică.
Totodată, în cadrul BȘM funcționează
Centrul de Informare Europeană (CIE), creat
în baza unui acord de colaborare dintre USMF
„Nicolae Testemiţanu” şi Delegaţia Uniunii
Europene în Republica Moldova, cu scopul de
a promova valorile europene şi de a asigura
accesul utilizatorilor la informaţii privind istoricul, instituţiile, valorile, politicile şi programele UE. Centrul pune la dispoziţia celor
interesaţi diverse publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi resurse electronice ce conțin
subiecte europene.

somităţi în medicină: Hippocrates, Ibn-Sina,
Galenus, Paracelsus, Caelius ş.a. Cele 66 de
volume din opera lui Voltaire editate în timpul
vieții autorului amplifică şi mai mult valoarea
colecţiei. De asemenea, în fondul Bibliotecii se
păstrează colecţiile personale de carte veche
şi rară ale mai multor personalități notorii:
V. Kossakovski, A. Koţovski, Alexei Molohov,
Nicolae Burdilă, Diomid Gherman, Boris
Perlin, Victor Covaliu, Dumitru Şcerbatiuc ș.a.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală colaborează şi efectuează schimb de publicaţii cu bibliotecile universităţilor de medicină din România. Grație proiectului de colaborare „NORTH
CAROLINA-MOLDOVAN MEDICAL LIBRARY
PARTNERSHIP”, BȘM beneficiază de un suport
informaţional şi documentar considerabil (donaţii de publicaţii medicale în limba engleză,
acces la baze de date şi reviste electronice,
împrumut interbibliotecar internațional prin
livrare electronică de articole ştiinţifice.
Biblioteca colaborează cu Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova, în scopul promovării potențialului
ştiinţific al Universității și accentuării rolului
proprietății intelectuale în dezvoltarea țării
noastre.
Formarea culturii informaţiei la utilizatori
este un obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Pregătirea viitorilor
specialişti în medicină și farmacie privind utilizarea eficientă a informaţiei, orientarea în
sistemele informaţionale (locale, naţionale,
globale), în fluxul informaţional modern se re-

Biblioteca Ştiinţifică Medicală deține
colecții valoroase de carte rară şi veche. Colecţia care a aparţinut medicului german Richard
Koch cuprinde 2628 de volume de medicină,
biologie, fiziologie, istorie ș.a., dintre care 150
de exemplare sunt cărţi deosebit de rare, datând din sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor

alizează prin predarea cursului Bazele culturii
informației, destinat studenţilor din anul I.
Prin activitatea sa complexă, Biblioteca Ştiinţifică Medicală contribuie la sporirea
calităţii procesului de instruire, cercetare,
formare şi educație continuă a medicilor şi a
farmaciștilor din țară.

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
(CUSIM) este locul în care educația medicală se îmbină cu cele
mai performante tehnologii din domeniu. Centrul pune la dispoziţie o gamă extinsă de oferte în domeniul instruirii medicale,
contribuind la sporirea calității actului medical şi a nivelului de
siguranţă a pacientului.
Aici, începând cu anul II de studii, mediciniștii obțin competenţe şi abilități medicale conform cerinţelor actuale prin
intermediul diverselor metode de instruire bazate pe simulare
(pacient standardizat, simulatoare de fidelitate înaltă, mulaje,
manechine, skill trainers ș.a.), conform unui program prestabi-

lit, fără riscuri pentru pacienți. Modalitatea de instruire practicată la CUSIM este interdisciplinară și inovativă, iar studenții
se declară entuziasmați de metodele de predare-învățareevaluare.

Instruirea are loc în cadrul Departamentului Pacienţi
Standardizaţi şi a celui de Simulare prin Fidelitate Înaltă atât
în baza programelor curriculare, cât şi în cea a cursurilor extracurriculare.
Programele pacienţi stan-dardizaţi contribuie la formarea aptitudinilor de comunicare cu pacientul, la dezvoltarea
deprinderilor de examinare fizică și instrumentală a unui pacient real, precum și de interpretare a datelor obținute în vederea stabilirii unui diagnostic corect. Departamentul dispune
de 20 de pacienţi standardizaţi (actori instruiţi să joace rolul
de pacienți) şi o bibliotecă variată în scenarii tematice. Activităţile se desfăşoară în opt săli amenajate şi dotate cu instrumentarul necesar pentru examinare şi diagnostic.
În cadrul celui de-al doilea departament, instruirea
este organizată în mai multe module (programe): Manopere
medicale şi tehnici chirurgicale de bază, Medicină internă,

Chirurgie, Anesteziologie şi reanimatologie, Urgenţe medicale, Mamă şi copil, Endoscopie, Imagistică.
Începând cu anul 2015, la CUSIM are loc Olimpiada
universitară de simulare – SimOlympic. Aceasta constituie
o noutate educativ-competițională pe plan național, ce implică echipe formate în exclusivitate din studenți, angrenate
în gestionarea anumitor situații critice simulate. Asemenea
evenimente sunt o ocazie unică de a demonstra și a aplica
cunoștințele teoretice, iar instruirea medicală prin simulare la
etapa universitară de instruire rămâne a fi o metodă complementară cu pondere în programul de învățământ.
Prin crearea CUSIM, în anul 2013, USMF „Nicolae
Testemiţanu” a devenit una dintre primele instituţii de învăţământ superior medical din regiunea Europei de Est, care a
introdus în curriculum universitar metodologia modernă de
instruire ca parte indispensabilă şi obligatorie în majoritatea
domeniilor activității medicale.
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Trăieşte viața alături de Asociația Studenților
și Rezidenților în Medicină!
Se spune că viața de student este cea mai
interesantă și memorabilă etapă a unui tânăr,
iar evenimentele care au loc în această perioadă sunt cele mai marcante și-și lasă amprenta
asupra formării personalității. Acest fapt este
valabil și pentru tinerii care vin la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, unde viața de student este cea
mai intensă și colorată, grație activităților
curriculare și extracurriculare.
Viața mediciniștilor este irepetabilă datorită provocărilor, dar și senzațiilor tari! Ca
să profiți din plin de toate oportunitățile, te
invităm să devii membru activ al Asociației
Studenților și Rezidenților în Medicină! Îți lansăm prima invitație: vino alături de noi!
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cele unsprezece universităţi şi facultăţi de medicină din România - membre ale Federației
Asociațiilor Studenților în Medicină. Programe
similare se desfăşoară şi în universităţile de
profil din Ucraina: ViaMedica - cu Universitatea din Vinița și Medeea - cu Universitatea din
Cernăuți, schimbul Twinning, în Munich și Bonn
(Germania), Rijeka (Croaţia), 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 festivitate din viața studenților de la USMF „Nicolae
Testemițanu”, în cadrul căreia sunt premiați cei
mai activi și mai promițători tineri la categoriile:
studii, știinţă, abilităţi organizatorice, cultură,
voluntariat, sport ș.a.

Încă te mai întrebi ce este ASRM? Este
organizația de autoguvernare studenţească ce întrunește tineri entuziaşti, plini de
inițiativă, care încearcă să introducă tot
ce este inovativ şi util în viaţa studenților.
Asociația este formată din nouă departamente: Studii, Relaţii externe, Proiecte, Şti-

inţe, Social, Trai, Sport, Cultură, Tehnologii informaţionale şi Mass-media. Aici te așteaptă
o mulţime de activități diverse și extrem de
interesante. Te așteptăm în marea familie a
Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină! Simte pulsul vieții de student împreună
cu noi!

Mobilitatea academică

Mai bine de șapte decenii, studenții USMF
„Nicolae Testemițanu” dețin întâietatea printre colegii lor de la alte universități la capitolele: reușită academică și științifică, precum și
la 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 specialiști în domeniul
medicinei și farmaciei, tinerii trăiesc din plin romantismul anilor de studenţie.
Studenții sunt foarte receptivi la organizarea diverselor acțiuni, flashmoburi de solidaritate şi activități de informare, prin care
promovează modul sănătos de viață în rândul
populației, în special printre tineri. În plus, ei
participă la numeroase acţiuni cu impact social,
cum ar fi: Donează sânge - fii erou! Dăruieşte o
picătură de viaţă!; ABC - bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni; Împarte o carte,
împarte sănătate!; vizite la copilașii din spitale,

acțiuni de susținere a persoanelor nevoiașe.
mai nou, în acest an, ei au fost primii care s-au
oferit să dea o mână de ajutor personalului medical în lupta cu noul tip de coronavirus ș.a.
Încă din primii ani de studii, mediciniștii
manifestă un interes deosebit pentru cercetare - un domeniu care, pe lângă complexitatea
pe care o presupune, contribuie esențial la
dezvoltarea creativității. Unul dintre cele mai
importante evenimente științifice în acest sens
este Congresul internaţional al studenţilor şi
tinerilor medici MedEspera, organizat bienal
de ASRM, la care sunt prezentate inovațiile în
domeniul medicinei și farmaciei. Participanții
au ocazia să-și dezvolte atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice, precum şi să facă
schimb de experienţă cu tineri cercetători din
ţară şi de peste hotare. Anul curent - MedEspera, care a ajuns la ediția a VIII-a, din cauza pandemiei COVID-19 se va desfășura în perioada
septembrie-octombrie.
În baza acordurilor de colaborare, studenții
beneficiază de mobilitate academică în universităţi de medicină şi fac schimb de experiență
cu organizații studenţeşti din alte țări. Cel mai
cunoscut program în acest sens este TransMed
- proiect care prevede un șir de lecţii practice,
cursuri şi alte activităţi curriculare şi extracurriculare, timp de o săptămână, în una dintre

De curând, ASRM a devenit membră
a Federației Internaționale a Asociațiilor
Studenților în Medicină (IFMSA) și a EMSA, iar
acest fapt oferă studenților oportunitatea de
a-şi efectua stagiul de vară, timp de patru săptămâni, în Brazilia, Cehia, Egipt, Grecia, Indonesia,
Kazahstan, Portugalia, Rusia, Ucraina și Turcia.
ASRM a fost desemnată drept Cel mai bun ONG

Până în prezent, Universitatea a semnat peste 130 de acorduri de colaborare cu
instituții de profil din 25 de țări, care asigură
mobilitatea academică a studenţilor, a medicilor-rezidenţi și a cadrelor-didactice, oferindu-le posibilitatea de a efectua stagii de documentare şi practice, de a participa în proiecte comune și de a studia limbile moderne.
USMF „Nicolae Testemiţanu” este parteneră
în peste 10 proiecte de mobilitate ERASMUS+,
finanțate din fonduri europene.
Bursele, stagiile, granturile - oportunitățile de mobilitate academică sunt disponibile pe pagina principală a portalului universitar
http://dreie.usmf.md/burse-stagii-granturi.
O experiență trăită peste hotarele țării reprezintă o oportunitate unică de dezvoltare
personală și profesională, ce este încurajată
intens la USMF „Nicolae Testemiţanu”!
Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este membră cu drepturi depline a mai multor organizații naționale și
internaționale, printre care: Agenţia Universitară a Francofoniei, Asociaţia Şcolilor Medicale din Europa, Asociaţia Internaţională a
Universităţilor, Asociaţia pentru Educaţie Medicală din Europa ș.a.

Activitatea sportivă

din domeniul medicinei în 2018 și Campioană a
schimbării în cadrul Galei „Champions of Change” 2019, Moldova, în semn de apreciere pentru implementarea inițiativelor orientate spre o
societate sănătoasă și prosperă.
Distracţia este și ea o parte importantă din viața studenților de la USMF „Nicolae
Testemițanu”. Ani la rând, mediciniștii organizează cele mai atractive concursuri: Balul Bobocilor, Med Games, Campionatul Intrauniversitar
TVC, jocul intelectual Ce? Unde? Când?, precum
şi festivităţile de Revelion, Med Party, care au
devenit populare și îndrăgite de întreaga comunitate universitară.
Pentru studenții care nu au domiciliu în
Chișinău, Universitatea oferă locuri de cazare
în Campusul studenţesc, amplasat în regiunea
Mălina Mică. Căminele studenţeşti sunt bine
amenajate şi dotate cu mobilier modern, grupuri sanitare, bucătării, maşini de spălat ș.a.
Repartizarea locurilor în cămine este un proces
transparent, realizat prin intermediul Sistemului Informațional de Management Universitar.
În plus, tinerii din familiile social-vulnerabile
beneficiază de mai multe facilități: abonamente
gratuite pentru călătorii cu troleibuzul, cadouri
de sărbători, excursii la prețuri reduse atât pe
teritoriul ţării, cât şi peste hotare, dar și reduceri la alimentație în cantinele Universităţii.
În Campusul studenţesc sunt amplasate
două săli de lectură și două centre de informare
Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medicale,
care activează cu program prelungit (până la
ora 22:00). Astfel, studenţii au posibilitatea să
se pregătească minuțios pentru lecții, având la
dispoziţie toate resursele informaționale necesare.
Totodată, în această zonă sunt concentrate cele mai importante instituţii medicale din
republică, unde se regăsesc mai multe baze clinice ale Universităţii, în care se desfășoară atât
prelegeri, cât şi lecţii practice.

Un rol aparte în viața
studentului de la medicină le
revine activităților sportive.
Mediciniștii noștri participă
și înregistrează performanțe
la numeroase competiții interuniversitare, naționale și
internaţionale, de la care revin, de fiecare dată, cu premii și trofee. Universitatea
dispune de două complexuri
sportive universitare, care
include mai multe săli sportive și un teren de fotbal în
aer liber, oferă condiții optime pentru desfășurarea
orelor de educație fizică, a
secţiilor sportive, precum și
a competițiilor. La lecțiile de
educație fizică mediciniștii
obțin cunoștințe și deprinderi
în domeniul culturii fizice șiși dezvoltă abilități necesare
pentru viitoarea activitate
profesională.
În Universitate sunt practicate diverse genuri de sport,
printre care: baschet, volei,
fotbal, badminton, shaping,
lupte ș.a. Există și o sală de
forţă. Cele 11 grupe sportive

funcționale întrunesc peste
240 de studenți și medicirezidenți, care, pe parcursul
anilor, au evoluat cu succes
la diverse competiții republicane și internaționale de:
box, canotaj, lupte, volei,

amicale și turnee la diverse
probe sportive cu mediciniști
din Cernăuți, Odesa, IvanoFrankovsk, Lvov, Kiev, Vinița
(Ucraina), Minsk, Vitebsk (Belarus), Riga (Letonia), Kaunas
(Lituania), Sankt Petersburg,

baschet, handbal, atletism,
armwrestling, dame și șah.
De câteva decenii, sunt organizate, tradițional, meciuri

Moscova (Rusia), Baku (Azerbaidjan), Tbilisi (Georgia),
Cluj-Napoca (România) ș.a.

USMF PromoShop
Universitatea dispune şi de un magazin
de materiale promoționale, unde sunt comercializate produse marca USMF „Nicolae
Testemițanu”: pixuri, carnete, agende, tricouri, ș.a., destinate studenților și angajaților
instituției. Cele mai deosebite produse ce vin
să sublinieze apartenența instituțională sunt
halatul alb și costumul chirurgical personalizat, pe care, odată devenit medicinist, vei avea
onoarea să le porţi pe tot parcursul anilor de
studenție și nu doar.
Vino și trăiește mândria și plăcerea că ești
student la USMF „Nicolae Testemițanu” - poartă
halat alb personalizat instituțional!
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Studenții-ambasadori ai USMF „Nicolae Testemițanu”
Alegerea unei profesii care să corespundă temperamentului, caracterului,
talentului și competenței noastre, este destul de dificil, pentru că este, în același
timp, şi cea mai importantă decizie pe care trebuie să o luăm pentru a ne asigura un viitor luminos. Unii cunosc de mici ce profesie vor alege în viață, alții de-

Eugen Valic, anul III, Medicină

Pasiune.
Profesionalism.
Omenie...

Ambiție. Motivație.
Responsabilitate...
„Dacă ai motivația și dorința
de a-ți urma visul, orice obstacol
poate fi depășit cu brio”
Încă din copilărie doream
să devin medic, să salvez vieți
și să ajut oamenii să se simtă
mai bine, dar și să asigur continuitatea dinastiei de medici în
familia noastră. Astfel, la finele
anilor de liceu, eram hotărât
că îmi voi continua studiile în
domeniul medicinei și, prin
aceasta, voi veni cu partea mea
de contribuție pentru binele
comunității.
Am optat pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”,
deoarece este una dintre cele
mai bine cotate instituții de la
noi din țară, dar și de peste hotare. Alegerea mea a fost determinată și de faptul că Universitatea
dispune de condiții moderne de
studii: aici cursurile sunt predate de profesori experimentați
și profesioniști, aulele și laboratoarele sunt bine amenajate,
iar biblioteca deține un număr
impresionant de manuale, cărți
și reviste științifice. De asemenea, în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea
Medicală avem posibilitatea să
ne perfecționăm abilitățile medicale și deprinderile practice
cu ajutorul diverselor scenarii
și a manechinelor, simulatoarelor de fidelitate înaltă, dar și cu
pacienți standardizați.

eugenvalic99@gmail.com
Viața de student la medicină
nu se compară cu nimic. Odată
ce ai îmbrăcat halatul alb, îți
dai seama cât de nobilă, dar și
responsabilă este această profesie. Zi de zi, trebuie să ai un
orar bine organizat atât pentru
studii, cât și pentru odihnă. Astfel, îmbinând utilul cu plăcutul,
obții rezultatul scontat și devii
mult mai disciplinat. Pe parcursul anilor de studii întâlnești
urcușuri și coborâșuri, însă dacă
ai motivația și dorința de a-ți
urma visul, orice obstacol poate
fi depășit cu brio.
Recomand tinerilor să aplice
la USMF ,,Nicolae Testemițanu”,
deoarece aici învață cei mai
buni, talentați și sârguincioși
studenți, iar cunoștințele acumulate vor fi de real folos atât în
viitoarea profesie de medic, cât
și în viața cotidiană.

Doina Cneagnițchi,
anul III, Sănătate publică

Profesionalism. Atitudine.
Perseverență...
„Fiecare om este autorul
propriei sănătăți sau boli”.
Buddha

cneagnițchidoina@mail.ru
O profesie respectabilă și
o carieră de succes sunt unele dintre obiectivele mele. Mă
aflu la început de cale, însă,
afirm cu exactitate că sunt
mândră de alegerea pe care am
făcut-o, în mod conștient. Cu
multă perseverență, încerc sămi 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 profesori - exemplul „oamenilor
de geniu”, creatorii viitorului
nostru.
Noi, studenții Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, viitori medici, suntem în serviciul
sănătății umane, al speranței,
al iubirii și al vieții! A fi medic
înseamnă a te sacrifica, la propriu, pentru a le oferi un suport celor suferinzi, dar şi a te
controla emoțional în situații
critice.
Visul meu a devenit realitate: „Sunt studentă la
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”! Sunt mândră
să-mi continui studiile la
această prestigioasă universitate. Viitoarea mea profesie
a devenit și pasiunea 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.
Dacă aspirați și voi pentru
această nobilă și complexă profesie, nu uitați că a iubi omul
este esențial. Urmați-vă chemarea inimii și înaintați încrezuți
spre realizarea visului vostru.
Credeți-mă, totul este posibil
prin muncă asiduă, dorință și
tenacitate.

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

Unitatea de măsură pentru
fericire este ZÂMBETUL
Am optat pentru Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
deoarece este unica instituție de
la noi din țară, care instruiește
super eroi capabili de a salva
vieți. Sunt o fire ambițioasă, iar
perioada de studii la USMF constituie o imensă provocare pentru mine. Da, este adevărat că
emoțiile și amintirile din liceu nu
se dau uitării niciodată, dar nu
pot fi comparate cu emoțiile pe
care le trăim aici, la Universitate,
începând de la culoarea albă a
halatului, care nu reprezintă alt-

cid, în ultimul moment, cărui domeniu să se afilieze. Vă invităm să-i cunoașteți pe
studenții-ambasadori ai universității noastre, care au descris viața de medicinist
prin 3 calificative și s-au împărtășit cu impresiile și cele mai frumoase experiențe
trăite aici.

Patricia Ganea, anul III, Stomatologie
ceva decât puritatea intențiilor
omenești, până la profesorii pe
care îi venerăm pentru profesionalismul și curajul de care
dau dovadă. Ei sunt cei care ne
ghidează și ne insuflă dragostea
de oameni și pentru această profesie.
Din gamă de programe de
studii, eu mi-am ales Stomatologia. Apreciez tot ce este frumos
și, evident, îmi place să dăruiesc
frumosul, deoarece nimic nu
e mai plăcut în viață decât momentul în care întâlnești un om
fericit, iar unitatea de măsură
prin care își poate exprima el
fericirea este ZÂMBETUL. Pe
lângă suflet, atrăgător te face
și un zâmbet larg, reprezentat
de o dantură sănătoasă, fiindcă
estetica dentară nu își va pierde

dicină - impactul căreia a vibrat
și până la mine, cultivându-mi
un interes aparte. Apropiații îmi
spuneau că profesia de farmacist
este una solicitată şi voi întâlni
multe bariere, dar eu am simţit
mereu că acest domeniu mă reprezintă, că e o sursă inepuizabilă
de energie şi mi-am asumat responsabilitatea să focusez corect
această resursă. Bariere sunt
doar la parcare - în orice sferă
există obstacole, așa cum spunea scriitorul Antonine de Sainte:
,,Omul se descoperă pe el însuși
atunci când se măsoară cu obstacolul”.
Acum, că am dat frâu liber
experienţei mele, afirm că, în
pofida faptului că a fost o decizie
grea, nu am nicio urmă de regret.
Mereu m-a provocat gândul de
a alege Farmacia, pas ce pentru mine înseamnă un nivel de
autodepășire. Am înțeles imediat
că pentru a prinde rădăcini aici,

Nicoleta Lipciu, anul II,
Asistență medicală GeNErală

Calitate.
Muncă În echipă.
Dăruire…
Asistența medicală generală trezește în inimile celor
ce o studiază un amalgam de
emoții pozitive și sentimente
deosebite pentru activitatea
ce urmează să o efectueze
în instituții în care sănătatea
oamenilor este primordială.
Sunt onorată să fac parte
din prima grupă de studenţi
de la specialitatea Asistență
medicală generală din cadrul
Facultății de Medicină nr. 1 a
USMF „Nicolae Testemițanu”.
Asistența medicală generală este profesia ce presupune sacrificiu, calitate,
toleranță și, totodată, muncă
în echipă şi curaj. Aceasta
te impune să uiți de problemele personale și să plasezi
pacienții pe primul loc, considerându-i parte din familia
ta. Este important ca atitudinea față de pacient să fie una
corectă, pentru ca 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 moment critic pentru pacient.
De la bun început, trăiesc cu
gândul că o să reușesc să devin unul dintre cei mai buni
specialiști din țara noastră.
Sper că voi contribui esenţial la dezvoltarea medicinei
autohtone, de aceea voi de-

lipciu.nicoleta@mail.ru
pune toate eforturile ca sămi ating scopul. Consider că
fac parte din cea mai bună
echipă de studenţi, care, prin
studiu și practică, vor deveni
specialiști de valoare pentru
sistemul 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 a-i fi alături
în orice moment.
În concluzie, vin cu un
mesaj către viitorii studenți:
Asistentul medical este cel
care, pe lângă tratament, oferă îngrijirea necesară pacientului și face posibilă vindecarea mai rapidă a acestuia atât
cu ajutorul medicamentelor,
cât și cu vorba pentru a-i alina sufletul.
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Gândire critică. Excelență.Competențe…

Dumitru Stîngu, anul III, Farmacie
Alegerea domeniului în care să
activez a fost una dificilă, deoarece
fiecare tinde spre o meserie mai
uşoară, ce ar presupune mai puțin
efort, dar să fie interesantă şi cât
mai bine plătită, în care vei putea
avansa atât pe plan profesional, cât
şi financiar.
Lumea alchimiştilor mereu
mi-a incitat un interes aparte,
iar ştiinţele reale au prevalat
celor umaniste, fapt ce mi-a trasat traiectoria spre Facultatea
de Farmacie. Multitudinea de
experienţe la lecțiile de chimie
din liceu, pe care le consider
punctul lansării mele, dorinţa de
a excela, de a evada din monotonie spre un ritm alert - toate
și-au adus aportul la creşterea
mea personală, la acumularea
de competenţe, direcţionândumi calea spre programul de studii Farmacie.
Să nu uităm şi de ecoul despre cultura studenţească la Me-

niciodată valoarea sa. Astfel,
am considerat eu, nimic nu
m-ar putea reprezenta mai bine
decât rolul de a aduce zâmbete
îndrăznețe pe fețele oamenilor.
Mă mândresc cu alegerea făcută
și cu faptul că sunt membră a frumoasei familii - USMF „Nicolae
Testemițanu”, deoarece doar
aici am parte de emoții deosebite, aici am întâlnit oameni
inteligenți și frumoși, aici pot
acumula experiență bogată și un
amalgam întreg de cunoștințe.
Omul este cu adevărat om,
atunci când își asumă întreaga
răspundere pentru alegerile
sale și ceea ce reprezintă în
sine, aceasta fiind cea mai mare
dovadă de curaj.

dimagalban@gmail.com
pe lângă cunoştinţe, sunt necesare şi un şir de valori cheie:
perseverenţă, motivaţie, dorinţă,

empatie pentru pacienți și, nu în
ultimul rând, curaj.
Sunt mândru de alegerea
mea, iar cadrele didactice adevărați lideri - îmbină perfect
elementele teoretice într-o extremă aplicabilitate necesară
în viitoarea mea carieră, totul
fiind încununat activ de o gândire critică şi motivare pentru
perfecționarea continuă. Astfel,
Alma Mater a devenit familia
mea, oportunitatea mea de a
aduce impact, de a-mi valorifica atât cunoştinţele în folosul
sănătății oamenilor, cât şi de a
aduce inovaţii în procesul de elaborare și lansare de noi medicamente.
Vă îndemn şi pe voi, dragi viitori
studenți, să nu vă lăsaţi pradă incertitudinii de a alege Facultatea de
Farmacie, pentru că aici, la USMF
„Nicolae Testemițanu”, adevărata
poveste a carierei voastre în lumea
medicamentului prinde contur.

Nicoleta Modval, anul III, Optometrie

Optimism,
Abnegație,
Prestigiu
Dacă vrei să faci o investiție
în viitor, alege specialitatea Optometrie! Ia decizia corectă pentru
ați realiza pasiunea!
Optometria este un domeniu
în continuă dezvoltare, iar țara
noastră are nevoie de asemenea
specialiști. Cu acest gând am pășit
pragul Universității de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu”. Astăzi, fiind parte a
acestei mari familii, pot afirma că
am luat o decizie corectă. Am ales
să studiez Optometria, deoarece
o vedere perfectă este indispensabilă pentru asigurarea unei calităţi superioare a vieții.
Dacă te întrebi cine este un
optometrist, atunci află că acesta
este primul specialist care poate
ajuta o persoană cu afecţiuni de
vedere. El cunoaște totul despre
aparatajul performant de profil,
despre ochelari şi lentile şi este
cel care, în primă instanţă, testează vederea şi contribuie la prevenirea şi soluţionarea problemelor
de văz. Acest fapt facilitează 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 şi pentru
persoanele de vârsta a treia, deoarece o patologie oculară trebuie diagnosticată şi tratată la timp.

Telefoane de contact:
Materialele publicate reflectă
opinia autorilor, care
022/ 205 235, 205 355,
nu întotdeauna coincide
237 653
cu cea a redacţiei.
E-mail: relatiipublice@usmf.md

nicoletamodval@gmail.com
Optometristul este responsabil
direct de menținerea nivelului de
sănătate al pacienților care suferă
de miopie sau de alte afecţiuni
ale ochilor, sănătatea vizuală fiind
o problemă primordială atât în
Republica Moldova, cât şi la nivel
global. Totodată, optometristul
este şi un educator în materie de
sănătate oculară, întrucât poate
oferi sfaturi utile despre modul
în care să-ţi protejezi vederea
pentru o perioadă cât mai îndelungată.
Aşadar, dacă eşti dornic să
devii expert în optometrie şi să
contribui la ameliorarea sănătăţii
vizuale a populaţiei, te așteptăm
alături de noi pentru a educa
o generație sănătoasă, aici, în
Moldova!
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Com. 638. Tiraj 500 ex.
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