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Medici și studenți de la Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, precum și colegi de la Universitatea 

Carolina de Nord din Chapel Hill (UNC), SUA, au oferit, între 18 şi 21 martie curent, servicii 

stomatologice gratuite copiilor orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni.  

Misiunea umanitară s-a desfăşurat pentru al douăzecilea an consecutiv și a fost coordonată 

de echipa de medici stomatologi de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” în colaborare cu Şcoala Dentară a UNC, SUA. 
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Denumirea canalului media: TV 8, www.tv8.md 

Titlul știrii: Echipe mixte de medici americani și studenți moldoveni vor oferi servicii 

stomatologice gratuite copiilor orfani 

Data publicării: 16.03.2019 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Trei echipe mixte de medici americani și studenți moldoveni la medicină vor acorda 

servicii stomatologice gratuite copiilor orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni. 

Link: http://tv8.md/2019/03/16/echipe-mixte-de-medici-americani-si-studenti-moldoveni-vor-

oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani/ 

 
 

Denumirea canalului media: Orhei TV, www.orheitv.md 

http://tv8.md/2019/03/16/echipe-mixte-de-medici-americani-si-studenti-moldoveni-vor-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani/
http://tv8.md/2019/03/16/echipe-mixte-de-medici-americani-si-studenti-moldoveni-vor-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani/
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Titlul știrii: O echipă de stomatologi va oferi servicii gratuite copiilor orfani de la Școala-

internat din Strășeni 

Data publicării: 16.03.2019 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: În perioada 18-21 martie curent, trei echipe mixte de medici stomatologi, au oferii 

servicii stomatologice gratuite copiilor orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni. 

Link: https://orheitv.md/o-echipa-de-stomatologi-va-oferi-servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-

scoala-internat-din-straseni 

 

 

https://orheitv.md/o-echipa-de-stomatologi-va-oferi-servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-scoala-internat-din-straseni
https://orheitv.md/o-echipa-de-stomatologi-va-oferi-servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-scoala-internat-din-straseni
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Denumirea canalului media: Realitatea TV, www. realitatea.md 

Titlul știrii: Servicii stomatologice gratuite copiilor orfani! Detalii 

Data publicării: 17.03.2019 

Categoria: actualitate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: În perioada 18-21 martie curent, trei echipe mixte de medici de la Catedra de 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, studenți de la Facultatea de Stomatologie a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și colegi de la Universitatea 

Carolina de Nord din Chapel Hill (UNC), SUA, vor oferi servicii stomatologice gratuite copiilor 

orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni. 

Link: https://www.realitatea.md/servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani--

detalii_92137.html 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blog.tvrmoldova.md/
https://www.realitatea.md/servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani--detalii_92137.html
https://www.realitatea.md/servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani--detalii_92137.html
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Denumirea canalului media: www.theworldnews.net/md 

http://www.theworldnews.net/md
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Titlul știrii: STRĂȘENI: O misiune umanitară moldo-americană va oferi servicii 

stomatologice gratuite copiilor orfani 

Data publicării: 16.03.2019 

Categoria: news 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: Trei echipe mixte de medici de la Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel 

Godoroja”, studenți de la Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” și colegi de la Universitatea Carolina de Nord din Chapel Hill 

(UNC), SUA, vor oferi servicii stomatologice gratuite copiilor orfani de la Școala-internat din 

orașul Strășeni, în perioada 18-21 martie. 

Link: https://theworldnews.net/md-news/straseni-o-misiune-umanitara-moldo-americana-va-

oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani 

 

 
 

 

 

 

 

 

Denumirea canalului media: Unica, www.unica.md 

https://theworldnews.net/md-news/straseni-o-misiune-umanitara-moldo-americana-va-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani
https://theworldnews.net/md-news/straseni-o-misiune-umanitara-moldo-americana-va-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani
https://theworldnews.net/md-news/straseni-o-misiune-umanitara-moldo-americana-va-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani
https://theworldnews.net/md-news/straseni-o-misiune-umanitara-moldo-americana-va-oferi-servicii-stomatologice-gratuite-copiilor-orfani
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Titlul știrii: O echipă moldo-americană mixtă de medici stomatologi, va oferi servicii 

gratuite copiilor orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni 

Data publicării: 15.03.2019 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: În perioada 18-21 martie curent, trei echipe mixte de medici de la Catedra de 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, studenți de la Facultatea de Stomatologie a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și colegi de la Universitatea 

Carolina de Nord din Chapel Hill (UNC), SUA, vor oferi servicii stomatologice gratuite copiilor 

orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni. 

Link: http://unica.md/monden/o-echipa-moldo-americana-mixta-de-medici-stomatologi-va-oferi-

servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-scoala-internat-din-orasul-straseni/ 

 
 

http://unica.md/monden/o-echipa-moldo-americana-mixta-de-medici-stomatologi-va-oferi-servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-scoala-internat-din-orasul-straseni/
http://unica.md/monden/o-echipa-moldo-americana-mixta-de-medici-stomatologi-va-oferi-servicii-gratuite-copiilor-orfani-de-la-scoala-internat-din-orasul-straseni/
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Denumirea canalului media: IPN, www.ipn.md 

Titlul știrii: Asistență medicală dentară gratuită pentru copii orfani: Misiune umanitară 

SUA-Moldova 2019 

Data publicării: 15.03.2019 

Categoria: comunicate de presă 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv 

Rezumat: În perioada 18-21 martie curent, trei echipe mixte de medici de la Catedra de 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, studenți de la Facultatea de Stomatologie a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și colegi de la Universitatea 

Carolina de Nord din Chapel Hill (UNC), SUA, vor oferi servicii stomatologice gratuite copiilor 

orfani de la Școala-internat din orașul Strășeni. 

Link: http://ipn.md/ro/comunicate/8029 

 

http://ipn.md/ro/comunicate/8029

