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EVENIMENTE ȘI FAPTE 1945-1963

1945

2 iulie: conducerii URSS i se înaintează Hotărârea Guvernului RSSM nr. 628 din 
02.07.1945 prin care se solicită transferarea Institutului de Medicină din Kislovodsk la 
Chișinău.  

31 august:  Institutul de Medicină din Kislovodsk este transferat în Moldova în baza 
Ordinului președintelui adjunct al Comitetului pentru problemele școlii superioare și 
al comisarului poporului al ocrotirii sănătății al URSS nr. 427/699 din 31.08.1945, fiind 
numit - Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. 

septembrie: Guvernul RSSM formează o comisie autorizată pentru îndeplinirea dispozi-
țiilor guvernamentale sovietice în frunte cu vicecomisarul Nicolai Ejov. Aceasta a selec-
tat, pentru sediul ISMC, localul fostului Spital Militar; clădirea cu două etaje din strada 
Kiev, 137 (actuala str.31 August 1989) - cămin pentru studenți, iar clădirea din strada 
Pirogov (actuala Mihail Kogălniceanu) pentru cazarea corpului profesoral-didactic.  

20 octombrie: la Gara Feroviară Visterniceni din Chișinău  șosește  un eșalon cu 570 de 
studenți, 15 șefi de catedră, 5 conferențiari, 19 asistenți, 8 aspiranți, personal didactic 
auxiliar - 32 și 35 de serviciu. Institutul de Stat de Medicină din Chișinău este amplasat 
în clădirile fostului Spital Militar. 

octombrie-noiembrie: selectarea tinerilor din rândul băștinașilor pentru a fi înmatricu-
lați în anul I la ISMC.

20 noiembrie: Instituția își începe activitatea având o singură facultate - cea de Medicină 
Generală, cu un număr total de cca 1000 de studenți (anii II-VI). În funcția de decan este 
numit Alexei Lvov.

decembrie: începe procesul de studii  pentru studenții din anul I. 

Ipatie Sorocean este numit primul director al Institutului de Stat de Medicină din Chiși-
nău.
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1946

martie: Se fondează organizația sindicală studențească. 

iunie: Tinerii, admiși la studii în Kislovodsk, absolvesc Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău. 

1947 Mihail Borzov este numit decan al Facultății de Medicină Generală. 

1948
Nicolai Harauzov este numit director al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. 

La nivel unional este aprobat noul program de studii cu o durată de 6 ani.  

1949 Natalia Gheorghiu susține, în premieră, teza de doctor în științe medicale, devenind, ul-
terior, fondatoarea școlii de chirurgie pediatrică din Moldova.

1950 iunie: Prima promoție, constituită din cei  242 de studenți înmatriculați în 1945, absol-
vește  Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. 

1951

Leonid Ganul devine director al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. 

Sunt aprobate modalitățile de instruire a specialiștilor prin ordinatură clinică și a cadre-
lor didactice prin doctorat.

1952

Se constituie Biroul metodic central, menit să evalueze activitatea metodico-didactică a 
instituției.

Consiliul științific al ISMC obține dreptul de a primi spre susținere tezele de doctor la 16 
discipline medicale.
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1953 Nicolai Starostenko este desemnat director al Institutului de Stat de Medicină din Chi-
șinău. 

1954 Se înființează Facultatea de Pediatrie, decan fiind numit Mihail Borzov.

1955 Până în acest an, Institutul a instruit 1688 de medici - număr mare, dar, în același timp, 
insuficient pentru asigurarea sistemului de sănătate cu cadre medicale.

1958 Funcția de decan al Facultății de Pediatrie este preluată de Valentina Halitov.

1959

Nicolae Testemițanu este numit director al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, 
fiind primul dintre absolvenții ISMC care deține această funcție. 

8 iunie: se înființează Facultatea de Stomatologie, având decanat comun cu Facultatea 
de Pediatrie, condus de Gheorghe Moscovco. 

Decan al Facultății de Medicină Generală devine Constantin Țîbîrnă. 

Se inițiază construcția a două blocuri cu patru etaje, anexate la Blocul didactic central, în 
care, ulterior,  au fost amplasate aulele A și B, precum și catedrele teoretice de biochimie, 
biologie, microbiologie ș.a.

1960-1963 Se implementează Strategia Națională de consolidare și dezvoltare a Alma Mater, iniția-
tă de Nicolae Testemițanu. 

1961 Natalia Gheorghiu devine profesor, fiind  prima din Moldova care obține acest titlu di-
dactico-științific.
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1962

19 aprilie: a fost deschisă Facultatea de Perfecționare a Medicilor (în prezent: Facultatea 
de Educație Continuă în Medicină și Farmacie), condusă de profesorul Moisei Ghehtman.

Este fondat Laboratorul Central de Cercetări Științifice, condus de A. Krîlov.

Pentru Facultatea de Stomatologie este creat un decanat independent. Decan este numit 
Victor Marin, până în februarie 1963, apoi succedat, câte jumătate de an consecutiv, de 
Gheorghe Moscovco și Anton Babin.  

1963

Vasile Anestiadi este numit rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, după 
învestirea lui Nicolae Testemițanu în funcția de ministru al sănătății. 

Se înființează Facultatea de Medicină Preventivă, condusă de Valentina Halitov. 
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EVENIMENTE ȘI FAPTE 1964-1994

1964

Este dat în exploatare  Blocul morfologic, în care au fost amplasate 4 catedre de profil.

Se înființează Facultatea de Farmacie. Decan este numit Constantin Matcovschi, care exer-
cită și funcția de decan la Facultatea de Stomatologie. 

Facultatea de Medicină Generală are un nou decan - Ivan Vovc. 

1965

Prima teză de doctor habilitat în științe medicale este susținută de către ilustrul cardiochi-
rurg și pedagog Nicolae Anestiadi.

Institutul de Stat de Medicină din Chișinău obține prima categorie de calificare, plasân-
du-se printre primele patru cele mai prestigioase instituții din totalul celor 78 existente în 
arealul URSS. Drept rezultat, se introduce un nou nivel de pregătire a specialiștilor medici 
prin subordinatură și internatură.

În orașul Sergheevca, pe litoralul Mării Negre, se deschide baza de odihnă Medicul.

1966 Arsenie Guțan este ales decan al facultăților de Stomatologie și de Farmacie. 

1967

Este creat Laboratorul Științific Central - primul centru de cercetare în domeniul medici-
nei. 

Prima tentativă de instruire a studenților în limba română, procesul fiind sistat prematur 
de către forțele totalitariste.

Vasile Ivanov este numit decan la Facultatea de Farmacie.  

Decan la Facultatea de Pediatrie devine - Henrieta Rudi. 

1968

A fost dat în exploatare Blocul de studii nr. 2, ce devine sediu pentru Facultatea  de Far-
macie până în 1971.

Repartizarea a 104 hectare de pământ în sectorul Mălina Mică  pentru amplasarea ulteri-
oară a întregului complex clinico-didactic al Institutului.

Eugen Gladun este numit decan al Facultății de Pediatrie. 

1969
Odată cu instituirea internaturii cu durata de un an, au fost introduse și cursurile de per-
fecționare a medicilor, care au trecut internatura.

Vasile Iachim devine decan al Facultății de Medicină Preventivă.  
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1970

Facultatea de Medicină Generală este divizată convențional în Facultatea de Medicină Ge-
nerală Preclinică (pentru anii de studii I-III), condusă de E. Floca, și cea Clinică (anii IV-VI), 
decan - Ivan Vovc. 

Efim Muhin conduce, timp de un an, Facultatea de Farmacie. 

Nicolai Mocealov devine decanul Facultății de Perfecționare a Medicilor.

Este deschisă Secția de pregătire preuniversitară. 

Este creat Centrul de calcul. 

1971

Administrarea Facultății de Medicină Generală Preclinică este preluată de Efim Muhin, iar 
cea Clinică de Andrei Banaru.  

Conducerea Facultății de Stomatologie este încredințată lui Ilarion Postolachi. 

Vasile Procopișin este numit decan al Facultății de Farmacie. 

1972
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău  a fost menționat cu Diplomă de onoare pentru 
performanțe înalte în cadrul competițiilor socialiste dedicate celor 50 de ani de la crearea 
URSS.

1973 Vladimir Țurcanu devine decan al Facultății de  Pediatrie, iar  Eugen Gladun - decan  la 
Facultatea de Perfecționare a Medicilor. 

1974 

Sanatoriul pentru sanarea sănătății studenților, cu o capacitate de 100 de locuri, își începe 
activitatea. Au fost deschise bufete și cantine pentru 420 de locuri.

Au fost date în exploatare 16 cămine pentru studenți, având o capacitate totală de peste 
3000 de locuri.

Este fondată Secția clinică, reorganizată în 1987 în Centrul de activitate didactică, condus 
de un prorector.

1975 Ștefan Plugaru devine decan al Facultății de Medicină Preventivă. 

1977
Este fondată Clinica Universitară Stomatologică. 

Se inaugurează noul sediu al Spitalului Clinic Republican, în care se concentrează mai 
multe baze clinice ale catedrelor ISMC.

1978 Lăcașul sfânt Mănăstirea Hâncu, părăsit și devastat, a fost trecut sub ocrotirea Institutului 
de Stat de Medicină din Chișinău.
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1978 În centrul pitoresc al Codrilor de lângă satul Bursuc, raionul Nisporeni, a fost creată o 
nouă bază de odihnă pentru angajații ISMC.

1982
În componența Facultății de Farmacie a fost deschisă o farmacie didactică și de producție 
(în prezent Centrul Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”), care servea drept bază 
pentru instruirea practică a studenților.

Gheorghe Nicolau devine decan la Stomatologie. 

1983
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău i se alocă un teren, pe teritoriul gospodăriei 
silvice ”Codru”, pentru cultivarea plantelor medicinale. Ulterior (1992), acesta a fost re-
transmis Mănăstirii Hâncu.  

1984 Eva Gudumac este numită în funcția de decan al Facultății de Pediatrie. 

1986

Prin ordinul ministrului sănătății, rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău 
devine Leonid Cobâleanschi. 

Conducerea Facultății de Medicină Generală Preclinică este încredințată profesorului Ion 
Marin.  

Facultatea de Stomatologie este condusă de Sofia Sârbu.  

Ion Prisacari este numit decan al Facultății de Perfecționare a Medicilor. 

1987 Facultatea de Pediatrie este condusă de Eugen Popușoi, până în anul 1999, când aceasta 
va fuziona cu Facultatea de Medicină Generală.  

1988
Începe predarea tuturor disciplinelor în limba română.

Administrarea Facultății de Medicină Generală Clinică este preluată de Petru Galețchi, iar 
Valeriu Chicu este numit decan al Facultății de Medicină Preventivă.

1990
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău i se conferă numele lui Nicolae Testemițanu 
(Hotărârea de Guvern nr. 109 din 12.04.1990).

Mihai Corlăteanu este numit decan al Facultății de Perfecționare a Medicilor. 

1991

25 iulie: Institutul de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu” este reorganizat în universi-
tate (conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 363 din 25.07.1991), astfel de-
venind Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

Cele două facultăți de Medicină Generală Preclinică și Clinică, fuzionează - creându-se 
Facultatea de Medicină Generală, care este condusă de Nicolae Eșanu.
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1991
Din acest an, instruirea viitorilor specialiști are loc în 2 etape: universitară și postuniver-
sitară (prin rezidențiat, secundariat clinic și perfecționare continuă).

Se finisează construcția unui nou bloc de studii (actualmente Blocul didactic nr. 1 ”Leonid 
Cobâleanschi”), în incinta căruia se instalează un bust al lui Nicolae Testemițanu.

1993

Primii pași spre informatizare… Sunt procurate primele 10 computere. 

Ilarion Postolachi revine în funcția de decan al Facultății de Stomatologie.  

Își încep activitatea primele consilii științifice specializate la nivel național pentru susți-
nerea tezelor de doctor în domeniul medicinei. 

În cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova se fondează Secția de științe medicale. 

1994

După decesul lui Leonid Cobâleanschi, în funcția de rector al Universității este numit pro-
fesorul Ion Ababii, care până atunci a fost vicerector pentru activitate curativă și instruire 
postuniversitară.

Are loc amenajarea  Blocului de studii nr. 1, unde au fost amplasate catedrele de Morfopa-
tologie, Diagnostic de laborator, Fiziopatologie, Fiziologie, Farmacologie cu farmacologie 
clinică și Biochimie.

15 iulie: Este aprobată finanțarea instruirii postuniversitare prin rezidențiat prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 502 “Cu privire la perfectarea și restructurarea 
învățământului postuniversitar medical”. 
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EVENIMENTE ȘI FAPTE 1995-2015

1995

Ion Ababii a fost desemnat, prin vot unanim, în funcția de rector al Universității de Stat de 
Medicină ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Este pentru prima dată când rectorul 
este ales prin vot.
La catedrele de profil farmaceutic se deschid cursuri tematice de perfecționare a farmaciștilor. 
Grigore Friptuleac devine decan al Facultății de Medicină Preventivă, funcție deținută până în 
1999, când facultatea a fost comasată cu cea de Medicină Generală.  
A fost creat Consiliul de experți privind  expertiza tematicii cercetărilor științifice, inclusiv a 
proiectelor de cercetare cu finanțare prioritară, și Consiliul Tinerilor Savanți în vederea in-
tensificării activității științifice a tinerilor cercetători (Ordinele nr. 401-PS și 402-PS din 
09.06.1995). Ambele colective activau pe lângă Centrul Științific al Universității. 
Pentru asigurarea alimentației studenților și a angajaților Universității a fost deschisă cantina 
”Smaranda” în curtea Blocul didactic central. 

1996

15 ianuarie: Guvernul Republicii Moldova emite Hotărârea nr. 12 “Cu privire la optimizarea 
pregătirii cadrelor de medici și farmaciști”.
4 aprilie: ministrul sănătății emite Ordinul nr. 31 “Cu privire la aprobarea bazelor clinice ale 
catedrelor universitare”.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 705 din 18.12.1996, Universității i se atribuie, în conformitate 
cu structura și misiunea acesteia, denumirea actuală: Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.
Are loc deschiderea Centrului editorial-poligrafic ”Medicina”, aici fiind editate, deja, peste 250 
de titluri de cărți, elaborate de profesorii Universității, într-un tiraj de 80 de mii de exemplare.

1997 Universitatea este conectată la rețeaua Internet.

1998 În cadrul Facultății de Medicină Generală a fost deschisă Filiera Francofonă.

1999

Se elaborează Carta Universitară – document ce reprezintă legea supremă a instituției noastre.
În cadrul Facultății de Medicină Generală sunt integrate Facultatea de Pediatrie și cea de Me-
dicină Preventivă. 
Facultatea de Perfecționare a Medicilor este condusă de Stanislav Groppa. 
Începe adaptarea procesului de studii conform Procesului de la Bologna. 
În bază Comitetului sindical studențesc se fondează Asociația Studenților și Rezidenților în 
Medicină a USMF ”Nicolae Testemițanu”.
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2000
1 noiembrie: A fost deschisă Facultatea de Rezidentiat și Secundariat Clinic, condusă de Vale-
riu Revenco. În cadrul acesteia se instruiesc medici la 47 de specializări și subspecializări prin 
rezidențiat și 42 de specializări prin secundariat clinic.

2001

Universitatea a fost acreditată de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (Hotă-
rârea Guvernului nr. 574 din  05.07.2001). 
În funcția de decan al Facultății de Stomatologie este numit Pavel Godoroja. 
Se introduce efectuarea activității practice în spitale, policlinici, farmacii, cabinete stomatolo-
gice, începând cu anul I de studii. 

2002

Se implementează instruirea mediciniștilor în 3 limbi: română, rusă și engleză.
Este fondată Școala de Sănătate Publică (astăzi - Școala de Management în Sănătate Publică). 
Deschiderea Centrului de Informare ”Infomedica”, care pune la dispoziția utilizatorilor cele 
mai moderne resurse și servicii informaționale.
Se instituie Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale,  comuna Bardar, Ialoveni. 
Pentru prima dată, absolvenților, pe lângă diploma de studii superioare, li se eliberează și su-
plimentul la diplomă în model european unic.

2003
Este aprobat Regulamentul de activitate didactică a Universității prin sistemul academic de 
credite transferabile.
9 aprilie: Inaugurarea Clinicii Universitare de Asistență Medicală Primară, care includea și 
Centrul de Instruire și Testare a Monoperelor Practice, instituție unică în Europa de Est.

2004
Gheorghe Plăcintă devine decan al Facultății de Medicină Generală. 
Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară obține statut de IMSP și trece la autoges-
tiune. 

2005

6 octombrie: Universitatea este decorată cu ordinul Gloria Muncii.
5 mai: Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea pentru modificarea și completarea Legii 
învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, prin care a fost evidențiat și specificul învăță-
mântului superior medical și farmaceutic.
În incinta Blocului didactic nr. 2 (Farmacie) se deschide cel de-al doilea Centru de informare 
”Infomedica”.
Din 2005 și până în anul 2008, Nicolae Eșanu a  îndeplinit funcția de rector interimar, perioadă 
în care Ion Ababii a fost ministru al sănătății. 
Biblioteca Universității se comasează cu Biblioteca Republicană Științifică Medicală și cele 
două centre de informare ”Infomedica”. În rezultatul reorganizării devine Biblioteca Științifică 
Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu”. 
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2006

Se fondează Centrul Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”, având la baza farmacia uni-
versitară.
decembrie: decan al Facultății de Farmacie devine Nicolae Ciobanu. 
18-20 mai: se desfășoară prima ediție a Congresului internațional pentru studenți și tinerii 
medici - ”MedEspera”. 

2009

Universitatea implementează Sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 
9001:2008 și obține, în premieră, certificatul de calitate.
Ion Lupan devine decan al Facultății de Stomatologie. 
În funcția de decan al Facultății de Educație Continuă în Medicină și Farmacie este numit Eu-
gen Bendelic.   

2010

Senatul Universității aprobă crearea Facultății de Medicină nr. 2, pentru instruirea studenților 
străini. Decan - Mihail Gavriliuc.  
20 octombrie: Este înființat Departamentul de Medicină Internă din cadrul Facultății de Me-
dicină nr. 1.
27 octombrie: Se aprobă „Programul de dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic în 
Republica Moldova pentru anii 2011-2020” prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
1006.
În cadrul unui parteneriat public-privat, începe construcția Complexului locativ ”Nicolae Tes-
temițanu”, destinat angajaților Universității și specialiștilor din alte IMSP.  

2011

Universitatea devine membră a Asociației Școlilor Medicale din Europa. 
22 iunie: este fondat Centrul de Medicină Tradițională Chineză în cadrul CUAMP.
În curtea Blocului didactic central se instalează bustul profesorului Nicolae Testemițanu.
Este fondat Departamentul de Pediatrie în cadrul Facultății de Medicină nr. 2.

2012 Universitatea este înregistrată în Asociația Internațională a Universităților. 

2013

1 ianuarie:  USMF ”Nicolae Testemițanu” începe să activeze în condiții de autonomie financia-
ră, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 983 din 22.12.2012.
11 aprilie: Se instituie funcția de prorector pentru implementarea tehnologiilor informaționa-
le și dezvoltare strategică.
A fost inaugurat Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (care a integrat și Cen-
trul de Instruire și Testare a Monoperelor Practice), unul dintre cele mai performante centre 
de simulare din regiunea Europei de Est.
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2013
 

A fost inaugurat Complexul Sportiv Universitar din str. N. Testemițanu, 25/4.
Universitatea devine membră a Asociației pentru Educație Medicală din Europa.
Mircea Bețiu devine decan al Facultății de Medicină nr. 2.
Este pusă piatra de temelie a Complexului socio-cultural de la Mălina Mică, unde vor fi ampla-
sate Muzeul de Istorie a Medicinei și Farmaciei din Republica Moldova, Biblioteca Științifică 
Medicală, o sală de conferințe, Centrul de autoguvernare studențească. Acesta va include și 
Aleea savanților și medicilor iluștri.

2014

mai: Membrii Asociației Universităților de Medicină și Farmacie din România se întrunesc în 
premieră, la Chisinau, la USMF ”Nicolae Testemițanu”.
15 mai: se desfășoară cea de-a V-a ediție a Congresului Internațional al Studenților și Tinerilor 
Medici MedEspera, organizat de ASRM.
iulie: Experții Federației Mondiale pentru Educație Medicală, în cadrul unui raport de evalu-
are, au apreciat Universitatea ca fiind ”un exemplu de bune practici pentru țările din regiune, 
atât din fosta Uniune Sovietică, cât și din regiunea Mării Negre”.
24 iulie: Ion Ababii a fost reales în funcția de rector pentru un nou mandat de 5 ani. Guvernul 
RM  l-a confirmat în această funcție în octombrie 2014.    
septembrie: Este inaugurat, după renovare, Blocul didactic nr. 2, unde sunt instruiți studenții 
farmaciști.  

2015
Până în prezent, Universitatea a format mai mult de 40 de mii de specialiști medici și far-
maciști, dintre care peste  7 000 activează în țările din întreaga lume.
Universitatea începe să activeze în conformitate cu noul Cod al educației.


