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Admitere 2017
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica
Moldova a desfășurat concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018. Astfel, în
perioada 24-31 iulie 2017, cei care doresc să devină medici sau farmaciști au depus actele la
Universitatea noastră, la următoarele specialități: Medicină generală, Medicină preventivă,
Stomatologie şi Farmacie.
Totodată, în acest an, USMF „Nicolae Testemițanu” a venit cu o nouă ofertă educațională
– specialitatea Optometrie, cu o durată a studiilor de 4 ani. Optometristul este cel care depistează
la etapa iniţială primele semne ale viciilor de vedere, le evaluează şi le poate corecta, iar în caz
de necesitate face trimitere la medicul oftalmolog. Studenții vor învăța cum să facă un examen
oftalmologic complex, cum să prescrie ochelari sau lentile de contact şi cum să ofere
recomandări pentru prevenirea tulburărilor vizuale.
Actele au fost depuse între orele 9:00-17:00, în incinta Blocului didactic central, bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt, 165.
Rezultatele preliminare au fost anunțate în data de 3 august 2017, data limită de depunere
a actelor în original – 7 august, iar rezultatele finale au fost afişate la 9 august 2017.
Evenimentul a fost reflectat de următoarele instituţii media:
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: ProTV, www.protv.md
Titlul știrii: A fost prima zi de admitere pentru tinerii care vor să devină studenţi. Aceştia
au venit de la sute de kilometri depărtare cu gândul că vor fi admişi la buget - VIDEO
Data publicării: 24.07.2017
Categoria: știri/actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cei mai mulţi tineri s-au adunat astăzi dimineața, 24 iulie 2017, la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Întrucât la Medicină sunt cele mai mari
taxe, unele ajungând și până la 30 de mii de lei, părinții spun că au început să adune bani de
câțiva ani. Totodată, în acest an, în premieră a fost introdusă specialitatea Optometrie, oferinduse 20 de locuri, dintre care 10 la buget, iar în prima zi au fost depuse deja 5 dosare pentru acest
domeniu.
Link: http://protv.md/stiri/actualitate/a-fost-prima-zi-de-admitere-pentru-tinerii-care-vor-sadevina---1960601.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: Canal 2, www.canal2.md
Titlul știrii: A început admiterea la universitățile din țară. În acest an, peste 4.800 de locuri
sunt fără taxă de studii
Data publicării: 24.07.2017
Categoria: știri/important
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: În acest an, statul le oferă tinerilor cu 1088 de locuri bugetare mai puţine faţă de 2016.
Cele mai multe locuri fără taxă – peste 1350 – sunt la facultăţile de Ştiinţe ale Educaţiei. La
Inginerie, sunt oferite 637 de locuri bugetare, iar la Medicină şi Farmacie – 425.
Link: http://www.canal2.md/news/inceput-admiterea-la-universitatile-din-tara-acest-peste-4-800de-locuri-sunt-fara-taxa-de-studii_69865.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: TV 8, www.tv8.md
Titlul știrii: /FOTO/ Admitere 2017: Cozi imense. Candidații au dat buzna în universități în
prima zi de înscriere
Data publicării: 24.07.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Universitățile din țară își deschid ușile pentru viitorii studenți începând cu astăzi,
24 iulie 2017. În acest sens, absolvenții de liceu au dat buzna la centrele de admitere, motiv
pentru care la universitățile din capitală s-au creat cozi imense, printre acestea se numără și
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Link: http://tv8.md/2017/07/24/foto-admitere-2017-cozi-imense-candidatii-au-dat-buzna-inuniversitati-in-prima-zi-de-inscrieri/
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Universitățile din țară au anunțat rezultatele primei sesiuni de admitere
Data publicării: 05.08.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitățile din RM au anunţat rezultate primei sesiuni de admitere din acest an. La
studii de licenţă, în cele 28 de universităţi publice şi private, au fost depuse peste 13 mii de
cereri. Cele mai solicitate specializări au rămas economia, medicina şi dreptul.
Link: http://www.publika.md/universitatile-din-tara-au-anuntat-rezultatele-primei-sesiuni-deadmitere_2976743.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.unimedia.info
Titlul știrii: Admitere 2017: Cozi imense la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”. Contractul de studii ajunge la 35 mii lei
Data publicării: 25.07.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-au
format cozi imense la înscriere în concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018.
Universitatea, care are o istorie de 70 de ani, este singura instituție care instruiește medici și
farmaciști în Republica Moldova. Fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de
învățământ superior din țară, Universitatea este recunoscută și peste hotare.
Link: http://unimedia.info/stiri/admiterea-2017-cozi-imense-la-universitatea-de-stat-demedicina-si-farmacie-nicolae-testemitanu-contractul-de-studii-ajunge-la-35-mii-lei-136840.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: TVR Moldova, www.tvrmoldova.md
Titlul știrii: VIDEO. A început sesiunea de admitere în universitățile din Republica
Moldova
Data publicării: 24.07.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Din prima zi de admitere la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu” înghesuiala era mare, chiar dacă aici sunt cele mai mari taxe, până la 30 de mii de
lei. Majoritatea candidaţilor speră să intre la buget, iar dacă nu, părinţii vor achita contractul,
spun aceștia.
Link: http://tvrmoldova.md/social/video-a-inceput-sesiunea-de-admitere-in-universitatile-dinrepublica-moldova/
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.studentie.md
Titlul știrii: Admiterea 2017-2018 la USMF
Data publicării: 04.07.2017
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În perioada 24-31 iulie 2017, cei care doresc să devină medici sau farmaciști pot să
depună actele la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, la
următoarele specialități: Medicină generală, Sănătate publică, Stomatologie şi Farmacie, iar
rezultatele preliminare vor fi anunțate până în data de 3 august 2017.
Link: http://www.studentie.md/noutati/educatie/item/792-admiterea-2017-2018-la-usmf.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: Admitere 2017: Vrei să fii stomatolog sau farmacist? Iată unde poți să faci
studii de medicină în Moldova
Data publicării: 23.06.2017
Categoria: educație
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Conform datelor prezentate pentru anul 2016, primele două cele mai solicitate
specialități au fost Stomatologia cu 28 de cereri pentru un loc și Farmacia cu 14 cereri pentru un
loc. În cele ce urmează, pentru anul 2017, diez.md propune o listă de insituții medicale la care
pot opta tinerii absolvenți de licee, și anume: USMF „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de
Stat din Transnistria „Taras Șevcenko”, Centru de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa
Pacalo”, Colegiul de Medicină Bălți, Colegiul de Medicină din Ungheni, Colegiul de Medicină
din Orhei ș.a.
Link: http://diez.md/2017/06/23/admitere-2017-vrei-sa-fii-stomatolog-sau-farmacist-iata-undepoti-sa-faci-studii-de-medicina-moldova/
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: Admiterea 2017. USMF „Nicolae Testemițanu” anunță rezultatele turului I
Data publicării: 03.08.2017
Categoria: educație
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: USMF „Nicolae Testemițanu” a publicat rezultatele intermediare ale admiterii din acest
an, unde sunt anexate listele persoanelor admise la buget și contract. Reprezentanții universității
anunță că studenții declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele
documentelor la USMF „Nicolae Testemițanu” până în data de 7 august 2017, în caz contrar vor
pierde locul obținut.
Link: http://diez.md/2017/08/03/doc-admitere-2017-usmf-nicolae-testemitanu-anuntarezultatele-turului/
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.sputnik.md
Titlul știrii: Admiterea-2017: Cât costă studiile în universitățile din Moldova
Data publicării: 07.07.2017
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Durata studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” este de 5-6 ani. Studenții își pot alege limba de predare, optând pentru română,
engleză, rusă sau franceză. Taxele de studii în această instituție sunt dintre cele mai mari.
Link: https://sputnik.md/society/20170707/13451006/admiterea-2017-cat-costa-studiiuniversitati-moldova.html
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: În fața Universității, de la miezul nopții. Sute de tineri au venit astăzi să depună
actele pentru a intra la Medicină. Locurile la buget sunt tot mai puține
Data publicării: 24.07.2017
Categoria: știri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Absolvenții de licee și colegii au format cozi interminabile la Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, întocmind o listă de așteptare încă de la miezul
nopții. Cu toate că știu că nu contează în ce zi depun dosarele, tinerii au spus că se vor simți mai
liniștiți făcând acest pas în prima zi. Ulterior, nu le rămâne decât să așteptare marea veste că au
fost admiși, mărturisind cât de mult își doresc să studieze medicina.
Link: http://e-sanatate.md/News/7275/in-fata-universitatii-de-la-miezul-noptii-sute-de-tineri-auvenit-astazi-sa-depuna-actele-pentru-a-intra-la-medicina-locurile-la-buget-sunt-tot-mai-putine
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: Au fost publicate rezultatele finale ale concursului de admitere la USMF
Nicolae Testemițanu
Data publicării: 11.08.2017
Categoria: știri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a publicat
rezultatele finale ale concursului de admitere la studii. Cei mai mulți tineri, în acest an, își vor
face studiile la specialitatea Medicină generală – 741 la număr. La Stomatologie s-au înscris 128
de candidați, la specialitatea Farmacie – 53, la Medicină preventivă – 12, iar pentru Optometrie
au optat 16 persoane.
Link: http://e-sanatate.md/News/7325/au-fost-publicate-rezultatele-finale-ale-concursului-deadmitere-la-usmf-nicolae-testemitanu
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.admiterea.md
Titlul știrii: Rezultatele finale ale concursului de amditere 2017
Data publicării: 09.08.2017
Categoria: home
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: În data de 9 august 2017, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” anunță rezultatele finale ale concursului de admitere 2017, care pot fi urmărite pe
site-ul Universității: www.usmf.md.
Link: http://usmf.md/news/rezultatele-finale-ale-concursului-de-admitere-2017/
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Admitere 2017
Denumirea canalului media: www.saptamina.com
Titlul știrii: Stomatologia cedează poziția de cea mai scumpă facultate din Moldova. Locul
de frunte îl deține o altă specialitate de la USMF
Data publicării: 16.08.2017
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Stomatologia nu mai este facultatea unde se achită cel mai scump contract de studii din
Moldova, după ce anul acesta, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” a fost introdusă o nouă specialitate - Optometria, pentru care la concursul de
admitere au optat 16 candidați.
Link: http://saptamina.com/societate/stomatologia-cedeaza-poziia-de-cea-mai-scumpa-facultatedin-moldova-locul-d?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_term=stomatologia-cedeazapoziia-de-cea-mai-scumpa-facultate-din-moldova-loculd&utm_content=newslink&utm_campaign=16Aug17_link1_redteam
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