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Aniversarea a 70-a a Universității
În acest an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova a celebrat cea de-a 70-a aniversare. Cu acest prilej, au fost organizate
diverse evenimente științifice, culturale și sportive, care s-au desfășurat în perioada 4-10
octombrie 2015. Ceremonia festivă a avut loc în data de 8 octombrie 2015, la Palatul Național
”Nicolae Sulac”.
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Moldova 1, www.trm.md
Titlul știrii: Zi aniversară pentru două universități de stat din Republica Moldova
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: mesager
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” marchează 70 de
ani de la fondare. Cu această ocazie a avut loc o ceremonie festivă la Palatul Național ”Nicolae
Sulac”. Mâine va fi inaugurată Aleea savanților și medicilor iluștri unde sunt amplasate busturile
a 34 de personalități marcante din medicină.
Link: http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-8-octombrie-2015/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Radio Moldova, www.trm.md
Titlul știrii: USMF ”Nicolae Testemițanu” marchează 70 de ani de la fondare
Data publicării: 05.10.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” marchează 70 de
ani de la fondare. Cu această ocazie sunt organizate mai multe activități științifice, culturale și
sportive. Programul aniversar a debutat cu Spartachiada „Nicolae Testemiţanu”, la care au
participat echipele a opt instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare. Manifestarea
solemnă va avea loc în data de 8 octombrie, la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”, iar în data de 9
octombrie va fi inaugurată Aleea savanţilor şi medicilor iluştri, care va prezenta busturile a 34 de
personalităţi marcante din medicina şi farmacia autohtonă, care au contribuit la prosperarea
sistemului de sănătate.
Link: http://trm.md/ro/social/universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-marcheaza-70-deani-de-la-fondare/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Moldova 1, www.trm.md
Titlul știrii: USMF „N. Testemiţanu” la 70 de ani
Data publicării: 17.10.2015
Categoria: concerte și transmisiuni în direct
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a aniversat 70 de
ani de la fondare. Cu acest prilej a fost organizată o ceremonie festivă la Palatul Național
”Nicolae Sulac” la care au participat oaspeți de rang înalt, oficiali de stat, cadre profesoraldidactice, foști absolvenți, studenți și rezidenți. Manifestarea a fost transmisă în direct la postul
național de televiziune Moldova 1.
Link: http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-8-octombrie-2015/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Emoţii şi lacrimi! Studenţii de la Universitatea de Medicină au celebrat 70 de
ani de la fondarea instituţiei
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: eveniment
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii şi profesorii Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae
Testemițanu" au marcat împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Acum șapte decenii,
mai mulți profesori şi medici de la Institutul de Medicină din Sankt-Petersburg au fondat USMF
"Nicolae Testemițanu", care între timp a devenit cea mai prestigioasă instituție de învățământ
superior din ţară. La ceremonia festivă, care a avut loc în data de 8 octombrie la Palatul Național
”Nicolae Sulac”, au participat peste 1.500 de studenţi, absolvenţi, medici, reprezentanți din
conducerea țării și invitați de peste hotare. Cu prilejul aniversării, Universităţii i s-a acordat
"Ordinul Republicii", cea mai importantă distincţie a ţării.
Link: http://www.publika.md/emotii-si-lacrimi-studentii-de-la-universitatea-de-medicina-aucelebrat-70-de-ani-de-la-fondarea-institutiei_2418941.html
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: USMF ”Nicolae Testemițanu” - 70 ani de aniversare
Data publicării: 13.10.2015
Categoria: știri curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv (contra cost)
Rezumat: În această toamnă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” marchează 70 de ani de la fondare. Astfel, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” s-a
desfășurat o ceremonie solemnă dedicată aniversării. Rectorul Ion Ababii a fost primul care a
venit cu un mesaj de felicitare pentru comunitatea universitară. La festivitate au participat înalți
demnitari de stat, reprezentanți ai instituțiilor, internaționale, ambasadori și miniștri, care au
venit cu mesaje de felicitare pentru profesori și studenți.
La manifestare, Universitatea a fost decorată cu Ordinul Republicii, iar mai multe cadre
profesoral-didactice au primit diplome din partea Guvernului. Valeriu Streleț, prim-ministrul
Republicii Moldova și Ruxanda Glavan, ministrul sănătății au promis că vor depune eforturi
pentru crearea unui Spital universitar.
Link: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/10/13/usmf-70-ani-de-aniversare-10163084/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: „SimOlympic" la prima ediţie
Data publicării: 07.10.2015
Categoria: știri curente, Acasă devreme
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În contextul aniversării a 70-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu” s-a
desfășurat prima olimpiadă universitară de simulare SimOlympic. La competiţie au participat mai
multe echipe formate din studenţi, care au trebuit să facă faţă unor situaţii critice ce se pot
desfășura şi în viaţa reală. Mediciniștii au lucrat pe simulatoare de fidelitate înaltă, efectuând
diferite proceduri de acordare a primului ajutor medical unui pacient.
Olimpiada a fost organizată de Centrul de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae
Testemițanu”.
Link: http://jurnaltv.md/ro/news/2015/10/7/-simolympic-quot-la-prima-editie-10161340/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii:Manifestare grandioasă la Palatul Național: Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie "Nicolae Testemițanu" a împlinit 70 de ani de la fondare - VIDEO
Data publicării: 12.10.2015
Categoria: știri/financiar
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv (contra cost)
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a împlinit 70 de
ani de la fondare. Aniversarea a fost marcată cu o ceremonie solemnă la care au participat
profesori, studenți și întreaga comunitate medicală din țară. Rectorul Ion Ababii a declarat că
succesele înregistrate de Universitate sunt în primul rând opera înaintașilor, cei care au înscris
file de glorie în istoria țării, a medicinei autohtone și Alma Mater. Mesaje de felicitare au fost
rostite de înalți demnitari de stat, reprezentanți ai instituțiilor internaționale, ambasadori și
miniștri. Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări instituția a fost decorată cu Ordinul Republicii, iar
mai mulți profesori ai universitatii au primit diplome de onoare din partea Guvernului.
Link: http://protv.md/stiri/financiar/manifestare-grandioasa-la-palatul-national-universitatea-destat---1180431.html
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: Prima olimpiadă universitară de simulare în medicină: Studenții USMF au
avut de infruntat situații critice: "Dacă am da timpul înapoi, am face exact același lucru"
Data publicării: 07.10.2015
Categoria: știri, social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Prima olimpiada universitară de simulare în medicină a avut loc astăzi. Patru echipe de
studenți de la USMF ”Nicolae Testemițanu” au avut de înfruntat mai multe situații critice. Deși a
fost o simulare, aceștia spun că au luat totul ca atare. Într-un final, a fost aleasă o echipă
câștigătoare, care va participa și la nivel internațional.
Link: http://protv.md/stiri/social/prima-olimpiada-universitara-de-simulare-in-medicinastudenti---1172841.html
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: TV 7, www.tv7.md
Titlul știrii: USMF a fost decorată cu Ordinul Republicii în ziua celebrării a 70 de ani de la
fondare
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” a primit Ordinul
Republicii. Distincţia i fost conferită la ceremonia festivă de celebrare a 70 de ani de la fondarea
instituţiei. În cadrul aceluiași eveniment, mai multe cadre profesoral-didactice au primit diplome
din partea Guvernului. Demnitarii de stat, prezenți la eveniment, au promis să susțină
Universitatea în crearea Spitalului universitar, unul din obiectivele strategice al instituției pentru
următorii ani.
Link: https://tv7.md/ro/social/usmf-a-fost-decorata-cu-ordinul-republicii-in-ziua-celebrarii-a-70de-ani-de-la-fondare/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Canal 3, www.canal3.md
Titlul știrii: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” – 70 de
ani de istorie
Data publicării: 09.10.2015
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: USMF ”Nicolae Testemițanu” a marcat, printr-o ceremonie solemnă, 70 de ani de la
fondare. Foștii absolvenți și-au amintit cu nostalgie despre anii de studenție. La manifestare a
participat și premierul Valeriu Streleț, care a venit cu felicitări în adresa instituției, a întregului
colectiv profesoral-didactic dar și a studenților. Ministrul sănătății, Ruxanda Glavan a declarat că
această aniversare este și o sărbătoare personală pentru că se simte onorată de a fi absolventă a
acestei Universități.
Link: http://www.canal3.md/ro/news/universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-nicolaetestemitanu-70-de-ani-de-istorie/attachment/universitatea-de-medicina-70-de-ani-de-istorie
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Canal 2, www.canal2.md
Titlul știrii: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” la 70 de
ani
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: știri/eveniment
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: USMF ”Nicolae Testemițanu” și-a marcat cea de-a 70-a aniversare în cadrul unei
manifestări solemne desfășurate la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Cu emoții mari și cu
amintiri în spate, foştii absolvenţi s-au reunit pentru a-şi aminti de anii studenţiei.
La ceremonie a participat și premierul Valeriu Streleț și ministrul sănătății Ruxanda Glavan, care
au venit felicitări și urări de bine în adresa instituției. Universitatea s-a ales și cu o distincție de
valoare, și anume cu Ordinul Republicii. La jubileu au participat peste 1 500 de persoane.
Link: http://www.canal2.md/news/universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-nicolaetestemitanu-la-70-de-ani_29293.html
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Realitatea TV, www.realitatea.md
Titlul știrii: Cei mai buni profesori de la USMF „Nicolae Testemițanu” şi Universitatea „Ion
Creangă” au primit diplome din partea Guvernului
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cei mai buni profesori de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” şi Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” au primit, în data de 8 octombrie,
diplome din partea prim-ministrului Valeriu Streleț. Acțiunea a avut loc în cadrul festivităţilor
organizate cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” şi a 75
de ani de la fondarea Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”.
Prim-ministrul a avut doar cuvinte de laudă în adresa USMF ”Nicolae Testemițanu” și a
accentuat rolul corpului profesoral-didactic și a celui managerial în obținerea acestor rezultate
marcante.
Link: http://www.realitatea.md/cei-mai-buni-profesori-de-la-usmf-nicolae-testemi-anu-siuniversitatea-ion-creanga-au-primit-diplome-din-partea-guvernului_27977.html
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: www.ipn.md
Titlul știrii: Manifestare solemnă la70 de ani de activitate a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cu ocazia aniversării a 70-a de la fondare, Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a organizat o manifestare solemnă de excepție. Înalţi demnitari
de stat, reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale, ambasadori şi miniştri au venit cu mesaje de
felicitare în adresa profesorilor şi studenţilor. Evenimentul a fost precedat de un flashmob în fața
Palatului Naţional „Nicolae Sulac”, acolo unde a avut loc festivitatea.
Ion Ababii, rectorul instituției a declarat că învăţământul medical superior din Moldova are o
perioadă scurtă de timp comparativ cu tradiţiile multiseculare ale învăţământului medical
mondial, dar este deosebit de valoroasă prin impactul şi importanţa asupra vieţii social
economice şi culturale a ţării. La ceremonia solemnă, Universitatea a fost decorată cu Ordinul
Republicii, acordat de preşedintele ţării, iar mai mulți profesori ai instituţiei au primit Diplome
de onoare din partea Guvernului.
Link: http://www.ipn.md/ro/societate/72236
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: MedNews, www.mednews.md
Titlul știrii: Cuvinte de mulțumire și recunoștință au fost rostite și cântate pentru USMF
”Nicolae Testemițanu”
Data publicării: 09.10.2015
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cele mai alese cuvinte de mulțumire și recunoștință au fost rostite la festivitatea
solemnă dedicată jubileului de 70 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”,
desfășurată în data de 8 octombrie la Palatul Național ”Nicolae Sulac”.
Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” a scos în evidență cele mai glorioase
momente din istoria Universității și a amintit personalitățile ilustre care au format-o. Cu prilejul
celor 70 de ani de activitate, Universitatea a fost decorată cu Ordinul Republicii, iar mai multe
cadre profesoral-didactice și angajați ai USMF ”Nicolae Testemițanu” au primit diplome din
partea Guvernului.
Premierul Valeriu Streleț, dar și Ruxanda Glavan, ministrul sănătății s-au arătat dispuși sa
contribuie la crearea Spitalului universitar, o necesitate a USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Președintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media,
Vladimir Hotineanu a subliniat în discursul său contribuția Universității la conștientizarea
valorilor naționale.
Link: http://mednews.md/cuvinte-de-multumire-si-recunostinta-au-fost-rostite-si-cantate-pentruusmf/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: Ziarul Național, www.ziarulnational.md
Titlul știrii: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, la 70 de
ani
Data publicării: 17.10.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Comunitatea medicală a fost marcată de un eveniment remarcabil, USMF „Nicolae
Testemițanu” a aniversat 70 de ani de la fondare. În cadrul manifestării solemne, rectorul Ion
Ababii a venit cu un mesaj de felicitare și cuvinte de laudă în adresa angajaților Universităţii,
tineretului studios, absolvenţilor tuturor promoţiilor cu prilejul frumosului.
În cadrul evenimentului, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost decorată cu Ordinul Republicii iar
mai multor profesori, prorectori, decani și profesori li s-au conferit distincții de stat și diplome
din partea Guvernului. Reprezentanții Guvernului au promis că vor susține inițiativa instituției de
a crea un Spital universitar.
Link: http://ziarulnational.md/universitatea-de-stat-de-medicina-si-farmacie-nicolae-testemitanula-70-de-ani/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: „Fabrica de medici” din Moldova împlinește 70 de ani de activitate
Data publicării: 05.10.2015
Categoria: știri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu a aniversat 70 de
ani de la fondare. Cu acest prilej instituția organizează mai multe manifestații științifice,
culturale și sportive. USMF ”Nicolae Testemițanu” și-a început activitatea în data de 20
octombrie 1945, iar până în prezent a format aproximativ 60 de generații de medici. În cei 70 de
ani de activitate instituția de învățământ a format peste 40 de mii de specialiști formați – medici
şi farmacişti. Dintre aceștia, peste 7 mii activează în străinătate. Anual la catedrele şi cursurile
universitare îşi fac studiile peste 7 400 de tineri din Republica Moldova şi din alte 34 de ţări ale
lumii.
Link : http://e-sanatate.md/News/4958/fabrica-de-medici-din-moldova-implineste-70-de-ani-deactivitate
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: USMF „Nicolae Testemițanu” sărbătorește 70 de ani de la fondare cu o serie de
evenimente
Data publicării: 07.10.2015
Categoria: evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În acest an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova marchează 70 de ani de la fondare. În acest context se vor desfășura o serie
de evenimente. Programul manifestărilor include ceremonia festivă, inaugurarea Aleii savanților
și medicilor iluștri, o conferință științifică (organizată în 13 secții tematice), un workshop în
domeniul chirurgiei, Spartachiada „Nicolae Testemițanu”, precum și alte evenimente culturale și
sportive.
Link: http://diez.md/2015/10/07/usmf-nicolae-testemitanu-sarbatoreste-70-de-ani-de-la-fondarecu-o-serie-de-evenimente/
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Aniversarea a 70-a a Universității
Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: USMF „Nicolae Testemiţanu” a sărbătorit 70 de ani de activitate printr-o
manifestare solemnă
Data publicării: 09.10.2015
Categoria: evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a organizat o
manifestare solemnă grandioasă cu ocazia celei de-a 70-a aniversări de la fondare. La ceremonie
au fost prezenți înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale, ambasadori şi
miniştri, care au venit cu mesaje de felicitare în adresa profesorilor şi studenţilor. În cadrul
manifestării Universitatea a fost decorată cu Ordinul Republicii, acordat de preşedintele ţării, iar
o serie de profesori ai instituţiei au primit Diplome de onoare din partea Guvernului.
Evenimentul a fost precedat de un flashmob organizat de mediciniști.
Link: http://diez.md/2015/10/09/usmf-nicolae-testemitanu-a-sarbatorit-70-de-ani-de-activitateprintr-o-manifestare-solemna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=usmfnicolae-testemitanu-a-sarbatorit-70-de-ani-de-activitate-printr-o-manifestare-solemna
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Denumirea canalului media: www.stiripozitive.eu
Titlul știrii: (Foto) Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”70 de ani de de învățământ superior medical
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: evenimente/societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În acest an, USMF „Nicolae Testemiţanu” împlinește 70 de ani de la fondare. La
ceremonia festivă, desfășurată în data de 8 octombrie, au participat peste 1500 de persoane.
Rectorul Ion Ababii a subliniat cele mai importante aspecte ale parcursului istoric al
Universității, menționând că în cele șapte decenii de activitate s-au creat condiții favorabile
pentru formarea și perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice de înaltă calificare iar
instituția pe care o conduce a cunoscut o modernizare continuă.
Link:http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=2165&t=/Evenimente/Societate/
Foto-Universitatea-de-Stat-de-Medicina-si-Farmacie-Nicolae-Testemitanu-70-de-ani-de-deinvatamant-superior-medical
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Denumirea canalului media: www.studentie.md
Titlul știrii: Universitatea fără de concurență a marcat șapte decenii de activitate
Data publicării: 12.10.2015
Categoria: noutăți/educație
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Comunitatea medicală a fost marcată de aniversarea a 70 de ani de la fondarea
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova,
unica instituție de învățământ superior în domeniu din țară. Printre elogii și cuvinte frumoase,
viitorii medici au primit în dar promisiunea unui spital universitar, ca să fie în rând cu alte
universități din lume.
Oficiali de stat, ambasadori, parteneri internaționali, cadre profesoral-didactice, veterani,
studenți, rezidenți și alte personalități importante pentru instituție au participat la manifestarea
solemnă organizată în data de 8 octombrie curent, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” din
capitală.
Link: http://www.studentie.md/noutati/educatie/item/674-universitatea-fara-de-concurenta-amarcat-sapte-decenii-de-activitate.html
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Denumirea canalului media: www.evzmd.md
Titlul știrii: USMF ”Nicolae Testemițanu” marchează 70 de ani. Programul aniversar a
început cu o spartachiadă
Data publicării: 05.10.2015
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” marchează 70 de
ani de la fondare. Cu această ocazie sunt desfăşurate mai multe activități științifice, culturale și
sportive. Programul aniversar a început duminică, 4 octombrie, cu spartachiada „Nicolae
Testemiţanu” la care au participat echipele a 8 instituţii de învăţământ superior din ţară.
În premieră, va fi organizată și o olimpiadă universitară în simulare, care se va desfășura în data
de 7 octombrie, la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.
Manifestarea solemnă dedicată aniversării va avea loc în data de 8 octombrie în Palatul Naţional
„Nicolae Sulac”, iar pe 9 octombrie va fi inaugurată Aleea savanţilor şi medicilor iluştri, unde
sunt amplasate busturile a 34 de personalităţi marcante din medicina şi farmacia autohtonă care
au contribuit la prosperarea sistemului de sănătate.
Link: http://www.evzmd.md/actualitate/257-actualitate/28600-usmf-marcheaza-70-de-aniprogramul-aniversar-a-inceput-cu-o-spartachiada.html
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Denumirea canalului media: www.evzmd.md
Titlul știrii: Manifestare solemnă la 70 de ani de activitate a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: sănătate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: USMF „Nicolae Testemiţanu” a organizat o manifestare solemnă grandioasă cu ocazia
aniversării a 70-a de la fondare. Înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai instituţiilor
internaţionale, ambasadori şi miniştri au venit cu mesaje de felicitare în adresa profesorilor şi
studenţilor. Evenimentul a fost precedat de un flashmob în fața Palatului Naţional „Nicolae
Sulac”, acolo unde a avut loc festivitatea.
La deschiderea ceremoniei, rectorul Ion Ababii a afirmat că USMF „Nicolae Testemiţanu” este o
călăuză de bune practici pentru ţările din regiune. Universitatea a fost decorată cu Ordinul
Republicii, acordat de preşedintele ţării, iar o serie de profesori ai instituţiei au primit Diplome
de onoare din partea Guvernului.
Link: http://www.evzmd.md/sanatate/298-sanatate/28857-manifestare-solemna-la-70-de-ani-deactivitate-a-usmf-%E2%80%9Enicolae-testemitanu%E2%80%9D.html
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Denumirea canalului media: www.news.click.md
Titlul știrii: Universitatea de Medicină sărbătorește 70 de ani de la fondare
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: politic
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat o
manifestare solemnă grandioasă cu ocazia aniversării a 70-a de la fondare. Înalți demnitari de
stat, reprezentanți ai instituțiilor internaționale, ambasadori și miniștri au venit cu mesaje de
felicitare la adresa profesorilor și studenților. Evenimentul a fost precedat de un flashmob în fața
Palatului Național „Nicolae Sulac”, acolo unde a avut loc festivitatea. În cadrul manifestării,
Universitatea a fost decorată cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat. (Preluat de
pe IPN.md)
Link: http://news.click.md/story/manifestare-solemna-la70-de-ani-de-activitate-a-usmf-nicolaetes-226508
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Denumirea canalului media: www.noi.md
Titlul știrii: Expoziție consacrată celor 70 de ani de la fondarea Universității de Medicină
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie naturală din capitală va fi
vernisată expoziția „Valori bibliofile din colecția Koch restaurare în Republica Federală
Germania”. Această expoziție, care va fi inaugurată în data de 17 iunie, este consacrată jubileului
de 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițeanu”. Recent, la Biblioteca Științifică Medicală a Universității s-au întors 168 de cărți
din Colecția de carte veche și rară Koch, care au fost transmise temporar Bibliotecii Universității
din or. Munchen, Republica Federală Germania, în scopul efectuării lucrărilor de restaurare.
Link: http://www.noi.md/md/news_id/63211#close
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Denumirea canalului media: www.cnaa.md
Titlul știrii: La o aniversare: USMF ”Nicolae Testemițanu”, un focar de ştiinţă, cultură şi
spiritualitate
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: noutăți/2015
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, împreună cu
întreaga societate, celebrează 70 de ani de la înființare. Prin fondarea USMF ”Nicolae
Testemițanu” s-au pus bazele constituirii sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi asistenţă
medicală, s-au deschis posibilităţile de realizare a opţiunilor profesionale ale tinerilor în acest
domeniu, s-a format şi temelia platformei cercetărilor ştiinţifice. Între timp instituția s-a
modernizat şi a devenit una din cele mai prestigioase universităţi din spaţiul educaţional al
republicii, impunându-se tot mai pregnant la nivel internaţional.
Link: http://www.cnaa.acad.md/news/2015/11/
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Denumirea canalului media: www.e-dermatologie.md
Titlul știrii: Alma Mater la 70 de ani!
Data publicării: 25.09.2015
Categoria: evenimente medicale
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Acum 70 de ani, înaintaşii noştri, şcoliţi la Berlin şi Viena, Tartu şi Sankt-Petersburg,
au pus temelia unui templu academic devenit, peste ani, model de instruire medicală universitară
şi postuniversitară – Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, astăzi Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Pentru noi, cei aproximativ 40 de mii de medici şi
farmacişti, care am învăţat de-a lungul anilor pe băncile Universităţii, această palmă de pământ a
însemnat şi înseamnă, dincolo de toate, Alma Mater – locul unde am petrecut cei mai frumoşi ani
ai tinereţii, unde s-au scris file importante din istoria pedagogiei şi ştiinţei medicale autohtone.
Cu ocazia aniversării, echipa Health & Beauty Online Journal adresează un mesj de felicitare.
Link: http://e-dermatologie.md/alma-mater-la-70-de-ani/
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Denumirea canalului media: orasulmeuchisinau.wordpress.com
Titlul știrii: 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”
Data publicării: 15.10.2015
Categoria: aniversări 2015
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În anul curent, USMF „Nicolae Testimițanu” din Chișinău împlinește 70 de ani de la
fondare. Instituția a fost fondată în baza Institutului de Medicină nr. 2 din Sankt-Petersburg,
evacuat în timpul celui de-al doilea război mondial la Kislovodsk, iar ulterior transferat la
Chișinău, împreună cu studenții și întregul corp profesoral. În anul 1990 Institutului i se conferă
numele lui Nicolae Testemițanu. Un an mai târziu insituția este reorganizată în universitate.
Pe parcursul a 70 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 40 de mii de medici şi
farmacişti, dintre care peste 7000 activează în mai multe ţări ale lumii.
Link: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2015/10/15/70-de-ani-de-la-fondareauniversitatii-de-stat-de-medicina-si-farmacie-nicolae-testemitanu/
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Denumirea canalului media: www.shok.md
Titlul știrii: USMF „Nicolae Testemițanu”, la 70 de ani de la fondare. Iată cum este marcat
evenimentul!
Data publicării: 09.10.2015
Categoria: actual
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica
Moldova, în acest an, aniversează 70 de ani de la fondare. Cu acest prilej, conducerea instituției
organizează mai multe evenimente științifice, culturale și sportive, care se desfășoară în perioada
4-10 octombrie 2015. Manifestarea solemnă consacrată aniversării a avut loc în data de 8
octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Programul aniversar mai include: inaugurarea
Aleii savanților și medicilor iluștri, olimpiada de simulare – SimOlympic, Spartachiada „Nicolae
Testemițanu”, o conferință științifică (organizată în 13 secții tematice), un workshop în domeniul
chirurgiei și alte evenimente culturale și sportive.
Link: http://shok.md/actual/usmf-nicolae-testemitanu-la-70-de-ani-de-la-fondare-iata-cum-estemarcat-evenimentul.html
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Denumirea canalului media: www.article.wn.com
Titlul știrii: Secretarul general al Aparatului Președintelui a înmânat distincții de stat, la
aniversarea a 70-a a USMF ”Nicolae Testemițanu”(Presidency of the Republic of Moldova)
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: news
Articol pozitiv/neutru/negativ:pozitiv
Rezumat: Ion Păduraru, secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova a
înmânat Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Ordinul Republicii
cu prilejul jubileului de 70 de ani.
Link:http://article.wn.com/view/2015/10/08/Secretarul_general_al_Aparatului_Pre_edintelui_a_i
nmanat_dis/
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Denumirea canalului media: www.totalmedia.md
Titlul știrii: USMF ”Nicolae Testemițanu” marchează 70 de ani. Programul aniversar a
început cu o spartachiadă
Data publicării: 05.10.2015
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” marchează 70 de
ani de la fondare. Startul programului aniversar a fost dat în data de 4 octombrie, cu Spartachiada
„Nicolae Testemiţanu” la care au participat echipele a 8 instituţii de învăţământ superior din ţară
şi de peste hotare. În data de 7 octombrie, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
al USMF „Nicolae Testemiţanu” va organiza, în premieră, olimpiada universitară de simulare –
SimOlympic. Ceremonia solemnă dedicată aniversării va avea loc în data 8 octombrie la Palatul
Naţional „Nicolae Sulac”. Vineri, 9 octombrie va fi inaugurată Aleea savanţilor şi medicilor
iluştri, care va prezenta busturile a 34 de personalităţi marcante din medicina şi farmacia
autohtonă.
Link: http://totalmedia.md/ro/societate/gumf-ispolnyaetsya-70-let-yubileynaya-progr/
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Denumirea canalului media: www.zugo.md
Titlul știrii: Ingeniozitate maximă! Iată cum au marcat viitorii medici cei 70 de ani ai USMF
(foto)
Data publicării: 07.10.2015
Categoria: cultură
Articol pozitiv/neutru/negativ:pozitiv
Rezumat: Viitorii medici, îmbrăcați în hatale albe, s-au aranjat în cifre și litere formând, în acest
mod, simbolul „70 USMF”. Această inițiativă a fost înalt apreciată de internauți, care au
distribuit poza. Cu ocazia aniversării a 70 de ani de la fondare, Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” organizează diverse evenimente culturale și sportive. În acest
sens, vineri, 9 octombrie, va fi ianugurată Aleea savanților și medicilor iluștri.
Link: http://zugo.md/article/ingeniozitate-maxim-iat-cum-au-marcat-viitorii-medici-cei-70-deani-ai-usmf-foto-.htm

53

Aniversarea a 70-a a Universității

Denumirea canalului media: www.scr.md
Titlul știrii: Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 70 de ani de la fondarea Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Data publicării: 06.10.2015
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ:pozitiv
Rezumat: Echipa IMSP Spitalul Clinic Republican felicită profesorii, discipolii și absolvenții
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” cu prilejul celei de-a 70-a
aniversări a instituției.
Link: http://www.scr.md/news/view/ro-mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-aniversrii-a-70-ani-de-lafondarea-universitii-de-stat-de-medicin-i-farmacie-nicolae-testemianu-178
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Denumirea canalului media: www.heyevent.md
Titlul știrii: Spartachiada "Nicolae Testemițanu" dedicata aniversarii a 70 de ani de la
fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”
Data publicării: 04.10.2015
Categoria: event
Articol pozitiv/neutru/negativ:pozitiv
Rezumat: În data de 4 octombrie, începând cu ora 09:00, se va desfășura Spartachiada "Nicolae
Testemițanu" dedicată aniversării a 70-a a Universității. Manifestarea sportivă este organizată de
Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, în colaborare cu Catedra de educație fizică a
USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Link: http://heyevent.uk/event/zy5bizfe7qj4ca/spartachiada-nicolae-testemitanu-dedicataaniversarii-a-70-ani-de-la-fondarea-usmf
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Denumirea canalului media: www.worldeventer.md
Titlul știrii: TVC. Festival dedicat 70 ani USMF "Nicolae Testemițanu''
Data publicării: 06.10.2015
Categoria: event
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 6 octombrie, începând cu ora 17:30, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” se
va desfășura un TVC, cu prilejul aniversării a 70 ani de la fondarea Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Festivitatea este organizată de Asociația
Studenților și Rezidenților în Medicină.
Link: http://www.worldeventer.com/event/tvc-festival-dedicat-70-ani-usmf-nicolaetestemitanu,915704085189946
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Denumirea canalului media: www.allevents.in
Titlul știrii: TVC. Festival dedicat 70 ani USMF "Nicolae Testemițanu''
Data publicării: 06.10.2015
Categoria: event
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 6 octombrie, începând cu ora 17:30, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” se
va desfășura un TVC, cu prilejul împlinirii a 70 ani de la fondarea Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Festivitatea este organizată de Asociația
Studenților și Rezidenților în Medicină.
Link: http://allevents.in/chisinau/tvc-festival-dedicat-70-ani-usmf-nicolaetestemi%C8%9Banu/915704085189946
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Denumirea canalului media: www.wherevent.com
Titlul știrii: TVC. Festival dedicat 70 ani USMF "Nicolae Testemițanu''
Data publicării: 06.10.2015
Categoria: event
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 6 octombrie, începând cu ora 17:30, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” se
va desfășura un TVC, cu prilejul aniversării a 70 ani de la fondarea Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Festivitatea este organizată de Asociația
Studenților și Rezidenților în Medicină.
Link: http://www.wherevent.com/detail/Asociatia-Studentilor-si-TVC-Festival-dedicat-70-aniUSMF-Nicolae-Testemi%C8%9Banu
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Denumirea canalului media: www.edelweiss.md
Titlul știrii: Edelweiss susține evenimentele prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la
înfiinţarea USMF “Nicolae Testimițeanu”
Data publicării: 09.10.2015
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova –
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu” - aniversează 70 de ani de
la înființare. Fundația Edelweiss a avut bucuria să se numere printre partenerii generali care au
susținut evenimentele organizate în acest sens.
Link: http://www.edelweiss.md/ro/news/a-70-de-ani-de-la-infii-16473/
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Denumirea canalului media: www.ms.gov.md
Titlul știrii: Mesajul de felicitare al ministrului Ruxanda Glavan cu ocazia jubileului de 70
de ani de la fondarea Universitatății de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu”
Data publicării: 08.10.2015
Categoria: acasă
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Stimați profesori, colaboratori ai USMF ”Nicolae Testemițanu”! În numele
Ministerului Sănătății, vă felicit cu acest frumos jubileu, vă aduc calde mulțumiri pentru efortul
pe care îl depuneți zi de zi în formarea și educarea tinerii generații de medici. Eu sunt ferm
convinsă că munca și sacrificiul Dumneavoastră va dăinui peste ani, iar generațiile tinere de
medici pe care i-ați educat și cărora le-ați sădit dragostea pentru această profesie, vor duce, la
rândul lor, mai departe zestrea pe care ați lăsat-o Dumneavoastră cu atâta generozitate și
pricepere.
Link: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/mesajul-felicitare-al-ministrului-ruxanda-glavan-ocaziajubileului-70-ani-fondarea
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Denumirea canalului media: www.umfcaroldavila.ro
Titlul știrii: Aniversarea a 70-a a USMF ”Nicolae Testemițanu” 4-10 Octombrie 2015
Data publicării: 10.10.2015
Categoria: media UMF
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a sărbătorit, la
începutul acestei luni, 70 de ani de existență. Delegația UMF ”Carol Davila” a fost condusă de
rectorul Ioanel Sinescu, care a anunțat despre acordarea “Trofeului Carol Davila” și a Diplomei
de Excelență pentru Universitatea din Chișinău. Un moment de referință al manifestărilor ce au
avut loc cu această ocazie a fost inaugurarea Aleii savanților și medicilor iluștri.
Link: http://www.umfcaroldavila.ro/index.php/media-umf-br/evenimentele-universitatii/1488aniversarea-a-70-a-a-usmf-nicolae-testemitanu-4-10-octombrie-2015?layout=blog
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