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

Unica instituţie de învăţământ superior me-
dical şi farmaceutic din ţară.

Acreditată la nivel naţional (2001, 2007, 
2017, 2018) şi evaluată la nivel internaţional 
(2001, 2005, 2016, 2018).

Decorată cu Ordinul „Gloria Muncii” în anul 
2005 şi cu cea mai înaltă distincţie de Stat – 
„Ordinul Republicii” (2015).

Înregistrată la Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii.

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 243 408
Fax: (+373) 22 242 344
contact@usmf.md
www.usmf.md
www.facebook.com/usmf.md

Certificată conform standardului  
de calitate ISO 9001:2015.
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Membră a mai multor structuri internaţio-
nale de profil, printre care: Asociaţia Școli-
lor Medicale din Europa (2011), Asociaţia 
pentru Educaţie Medicală din Europa (2013), 
Asociaţia Internaţională a Universităţilor 
(2012). 

LUCENDO ALLIS  
EGO IPSE ARDEO!

Scanează  
şi vizitează

portalul 
nostruAlma Mater pentru cca 

41 de mii de specialişti 
medici şi farmacişti, 

dintre care peste 5000 
activează în ţările din 

Orient şi Occident.



Instruire
Actualmente, la USMF „Nicolae Testemiţanu” 
îşi fac studiile cca 6000 de studenţi, dintre care 
2000 - internaţionali, şi peste 1200 de rezi-
denţi din Republica Moldova şi din alte 38 de 
ţări ale lumii.

Universitatea instruieşte medici şi farmacişti 
la 6 specialităţi (medicină generală, medicină 
preventivă, asistenţă medicală generală, 
optometrie, stomatologie, farmacie) în cadrul 
facultăţilor:
•• Medicină nr. 1 
•• Medicină nr. 2

•• Stomatologie
•• Farmacie

Limbile de instruire: română, rusă, 
engleză şi franceză.

Studii postuniversitare:
•• Facultatea de Rezidenţiat
•• Departamentul Educaţie Medicală Continuă

Centrul Universitar de Simu-
lare în Instruirea Medicală
Unul dintre cele mai performante centre 
de simulare din regiunea Europei de Est:

•• Formează competenţe şi dezvoltă 
abilităţi medicale corecte cu ajutorul unor 
simulatoare de fidelitate înaltă;

•• Dezvoltă aptitudini de comunicare cu 
pacienţii, conform programului Pacient 
Standardizat.

•• Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile 
Procopişin”;
•• Centrul Știinţific al Medicamentului;
•• Centrul Știinţific de Cultivare a Plantelor 

Medicinale;
•• Aule şi săli de studiu bine amenajate şi utilate 

cu echipamente tehnice performante; 
•• Utilaje de cercetare şi măsurare în laboratoa-

rele ştiinţifice;
•• Complexuri alimentare şi sportive;
•• Cămine pentru studenţi.

Infrastructură:
•• Clinica Universitară de Asistenţă 

Medicală Primară;
•• Clinica Universitară Stomatologică;
•• Centrul Stomatologic Universitar;
•• Centrul Universitar de Reabilitare 

Medicală;

Biblioteca Ştiinţifică 
Medicală

Colecţie bogată de publicaţii didactice 
şi ştiinţifice de profil medical şi farma-
ceutic. 

•• Resurse informaţionale electronice 
(programe virtuale şi interactive de 
studiu, baze de date şi biblioteci 
on-line). 

•• Condiţii optime pentru lectură şi ac-
ces la resurse informaţionale prin 
împrumut de publicaţii didactice şi 
ştiinţifice la domiciliu, în cele trei 
săli de lectură şi cinci centre de in-
formare.
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