50 de ani de învățământ farmaceutic
În data de 31 octombrie 2014 s-au împlinit 50 de ani de la fondarea Facultății de Farmacie a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” și 80 de ani de la nașterea
profesorului universitar Vasile Procopișin, membru corespondent al Academiei de Științe a
Moldovei, care a deținut funcția de decan al Facultății de Farmacie timp de 35 de ani. La
ceremonia festivă dedicată acestui eveniment au participat reprezentanți din administrația
Universității, oficiali de stat, mai multe promoții de farmaciști, cadre didactice, reprezentanți ai
universităților de medicină și farmacie din România, Ucraina și Rusia, studenţi și rezidenți de la
mai multe facultăți. Cu acest prilej a fost organizată și o conferință științifică la care au participat
cercetători și farmaciști din mai multe țări.
Evenimentul a fost reflectat prin următoarele canale mediatice:
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50 de ani de învățământ farmaceutic

Denumirea canalului media: TV 7, www.tv7.md
Titlul știrii: Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină sărbătoreşte 50 de ani de la
fondare
Data publicării: 31.10.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
a sărbătorit, în data de 31 octombrie, 50 de ani de la fondare. Odată cu înfiinţarea facultăţii, s-a
pus temelia unei activităţi eficiente în domeniul instruirii cadrelor calificate de profil şi formării
serviciului farmaceutic republican. Pe parcursul a 50 de ani, facultatea a fost absolvită de
aproape patru mii de persoane.
Link: http://www.tv7.md/ro/social/facultatea-de-farmacie-a-universita-ii-de-medicinasarbatoreste-50-de-ani-de-la-fondare
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Denumirea canalului media: www.mednews.md
Titlul știrii: Facultatea de Farmacie a USMF a împlinit 50 de ani
Data publicării: 31.10.2014
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” a împlinit 50 de ani de la fondare. Evenimentul a coincis și cu aniversarea a 80 de
ani de la nașterea profesorului Vasile Procopișin, unul dintre fondatorii Facultății de Farmacie.
Decanul Nicolae Ciobanu a trecut în revistă cele mai importante realizări atinse pe parcursul
celor 50 de ani de activitate, cele mai importante personalități care au stat la baza formării
facultății și menținerii prestigiului acesteia.
Nicolae Jelamschi, Secretar de Stat al Ministerul Sănătății a menționat că farmaciștii sunt parte
componentă a sistemului sănătății, fără aceștia nu se poate efectua tratamentul pacienților. Mai
mult ca atât, farmaciștii se bucură de o popularitate și încredere foarte mare din partea populației.
Deseori, pacienții merg la farmacie și după un sfat, o consultație.
Facultatea de Farmacie este membru al Asociaţiei Facultăţilor de Farmacie din Europa și
menține relații de colaborare cu profesori și specialiști din Europa, Asia și America.
Link: http://mednews.md/facultatea-de-farmacie-a-usmf-a-implinit-50-de-ani/
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Denumirea canalului media: www.ipn.md
Titlul știrii: Facultatea de Farmacie, la 50 de ani
Data publicării: 31.10.2014
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
a sărbătorit la 31 octombrie curent, 50 de ani de la fondare. La festivitatea solemnă au participat
fondatorii, lectorii, conducerea şi studenţii facultăţii.
Prorectorul Olga Cerneţchi a declarat că deschiderea Facultăţii de Farmacie a fost o necesitate a
timpului, în acea perioadă se simțea lipsa farmaciştilor cu studii superioare, cu o pregătire
teoretică şi practică la nivelul cerinţelor din ţară.
Decanul Nicolae Ciobanu a declarat că facultatea pe care o conduce este una dintre cele mai
solicitate, fiind unica care pregăteşte specialişti în domeniu cu studii superioare.
Potrivit administraţiei, în cei 50 de ani, facultatea a adunat cca 4 mii de absolvenţi.
Link: http://ipn.md/ro/societate/65465
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Denumirea canalului media: www.adevarul.ro
Titlul știrii: Facultatea de Farmacie a sărbătorit jumătate de secol de la înfiinţare
Data publicării: 31.10.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Facultatea de Farmacie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” a aniversat 50 de ani de la înfiinţare.
Decanul facultăţii, Nicolae Ciobanu, a declarat că Facultatea de Farmacie este unica
subdiviziune didactică ce pregăteşte specialişti cu studii superioare în domeniu, iar numărul
studenţilor admişi la această facultate este în continuă creştere. Olga Cerneţchi, prorector pentru
asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ consideră că facultatea a stat la baza instruirii
cadrelor calificate de profil şi formării serviciului farmaceutic republican. Administrația
universităţii admite că taxa de studii la această facultate nu este mică, dar se investește într-un
învăţământ de calitate.
Datele statistice arată că în anul 2013 în Republica Moldova activau 1071 de farmacii
comunitare.
Link: http://adevarul.ro/moldova/social/facultatea-farmacie-sarbatorit-jumatate-secol-infiintare1_5453a3af0d133766a8687164/index.html
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Denumirea canalului media: www.unimedia.md
Titlul știrii: Balkan Pharmaceuticals susţine ştiinţa farmaceutică din Moldova
Data publicării: 04.11.2014
Categoria: cultură/știință
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” a sărbătorit, în data de 31 octombrie 2014, 50 de ani de la fondare și 80 de ani de la
nașterea profesorului universitar Vasile Procopișin. La ceremonia aniversară au participat
reprezentanții celor 45 de promoții de farmaciști, cadre didactice, reprezentanții universităților de
medicină și farmacie din România, Ucraina și Rusia.
Printre invitaţii la eveniment au fost oficiali - Liliana Palihovici, vicepreședintele Parlamentului
RM, Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi
familie, Nicolae Jelamschi, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Valentina Buliga, ministru
al muncii, protecției sociale și familiei.
Cu ocazia acestei aniversării a avut loc şi o conferinţă ştiinţifică în incinta Blocului de studii nr.
2 al Facultăţii de Farmacie, renovat recent.
Link: http://unimedia.info/stiri/Balcan-Pharmaceuticals-sustine-stiinta-farmaceutica-dinMoldova-83994.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Denumirea canalului media: www.rpgf.md
Titlul știrii: Conferința consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Facultății de
Farmacie, va avea loc în data de 31 octombrie 2014
Data publicării: 01.09.2014
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cu prilejul jubileului de 50 de ani de la fondarea Facultății de Farmacie, care va avea
loc în data de 31 octombrie 2014, va fi organizată o Conferință științifică. Doritorii de a participa
la această conferință trebuie să achite o taxă. Pentru mai multe detalii:
http://farmacie50ani.usmf.md/.
Facultatea de Farmacie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
din Republica Moldova a fost fondată acum o jumătate de secol. În această perioadă facultatea a
instruit şi a lansat 44 de promoţii de specialişti, care activează în sistemului farmaceutic din
Republica Moldova sau lucrează în alte ţări ale lumii: România, Rusia, Ucraina, Canada, SUA,
Italia, Israel, Siria, Turcia, Iordania şi altele.
Link: http://www.rpgf.md/ro/view/56.html
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Denumirea canalului media: www.afrm.md
Titlul știrii: Facultatea de Farmacie la 50 de ani de la fondare
Data publicării: 31.10.2014
Categoria: noutăți
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Ziua de 31 octombrie a fost una de mare sărbătoare și plină de emoții pentru
comunitatea universitară și farmaciștii din Republica Moldova. Facultatea de Farmacie a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a sărbătorit jubileul de 50
de ani de la fondare și 80 de ani de la nașterea profesorului universitar Vasile Procopișin. La
ceremonia festivă au participat reprezentanții celor 45 de promoții de farmaciști, cadre didactice,
oaspeți de peste hotare, membri ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.
Link: http://afrm.md/facultatea-de-farmacie-la-50-de-ani-de-la-fondare/
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