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Anul 2017, decretat de Parlamentul Republicii Moldova Anul Nicolae 

Testemițanu,a fost unul semnificativ pentru Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie care-i poartă cu demnitate numele.  

În contextul Anului Nicolae Testemițanu, a fost creat un logo aniversar, care a fost 

utilizat la elaborarea materialelor informative și a publicațiilor, cât și în prezentările 

PowerPoint demonstrate în cadrul manifestărilor științifice, sociale și culturale. 

Pe parcursul anului 2017, au fost elaborate materiale promoționale dedicate Anului 

Nicolae Testemiţanu: calendare de buzunar, pliante, seturi de ilustrate, un roll-up cu 

fotografii ale ilustrului medic şi savant, cuburi de cristal cu bustul lui Nicolae 

Testemițanu. 

La Concursul de fotografie Anul Nicolae Testemițanu, care a fost lansat în data 6 

martie 2017 de Departamentul Comunicare și Relații Publice al USMF „Nicolae 

Testemițanu”, au participat: conferenţiarul universitar Iulian Grossu, Catedra de 

medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu” (52 de fotografii), 

profesorul universitar Sergiu Matcovschi, director, Departamentul Medicină Internă (12 

fotografii) și Igor Gherman, conferenţiar universitar la Catedra de neurochirurgie (7 

fotografii). Cele mai bune fotografii au fost utilizate pentru realizarea unui set de 

ilustrate, altele au fost vernisate într-o expoziție de fotografie, iar unele s-au regăsit în 

diverse materiale informative consacrate ilustrului savant și profesor.  

În luna mai 2017 au fost realizate două expoziții de fotografie – Anul Nicolae 

Testemițanu: prima a fost expusă în Blocul didactic central, et. 2, iar cea de-a doua – în 

Blocul didactic nr. 4, et. 1, la Catedra de medicină socială și management sanitar Nicolae 

Testemiţanu. 

Astfel, conform Planului de manifestări consacrate distinsului savant și profesor, 

aprobat de Guvernul RM, comunitatea universitară și cea medicală din țară l-au omagiat 

pe iscusitul manager prin organizarea unui şir de evenimente. În acest context, instituția 

noastră a organizat 60 de evenimente: 3 congrese, 21 de conferințe științifice tematice, 10 

lecții publice în teritoriu, 4 mese rotunde, 15 manifestări culturale, sociale și sportive, 6 

concursuri și un interviu realizat cu Nadejda Olaru, sora lui Nicolae Testemiţanu.  

În data de 1 august, chiar de ziua de naștere a distinsului savant, care ar fi împlinit 

90 de ani, pe Aleea savanților și medicilor iluștri, a avut loc o ceremonie de omagiere a 

eminentului reformator al ocrotirii sănătății Nicolae Testemițanu. La eveniment au 

participat oficiali de stat, directori și medici-șefi ai spitalelor, ai centrelor de sănătate și 

reprezentanți ai Universității, precum și studenți, rude și colegi. 
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Cu această ocazie, la inițiativa Universității, Poșta Moldovei a lansat plicul 

aniversar Nicolae Testemițanu – savant și medic ilustru, 90 de ani de la naștere. 

În perioada 16-20 octombrie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a sărbătorit Zilele Universității, ediție 

specială consacrată Anului Nicolae Testemițanu. Cu acest prilej au avut loc mai multe 

evenimente științifice, sociale, culturale și sportive, fiecare membru al comunității având 

atât rol de organizator, cât și de participant.  

La 19 octombrie, a avut loc evenimentul de anvergură – Conferința științifică 

anuală, consacrată aniversării a 90-a a ilustrului savant și profesor Nicolae Testemițanu, 

care s-a desfășurat în 13 secții. Totalizarea activităților științifice s-a efectuat în data de 

20 octombrie, în cadrul ședinței plenare a Senatului Universității. Profesorul universitar 

Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, a deschis 

manifestarea cu un raport amplu despre viaţa şi activitatea ilustrului manager și strateg al 

ocrotirii sănătății „Nicolae Testemițanu – o legendă a medicinei autohtone”.  

Regretatul profesor Constantin Ețco a integrat informații și memorii despre 

mentorul său în culegerea Nicolae Testemițanu - nume devenit simbol. 

Membrii Catedrei de medicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu 

au fost solii Alma Mater în instituțiile medico-sanitare din țară, unde au vorbit despre 

viaţa şi activitatea prodigioasă a ilustrului savant şi reformator al sistemului național de 

sănătate. Aceștia împreună cu reprezentanții administrației Universității, ai Bibliotecii 

Științifice Medicale și ai Departamentului Comunicare și Relații Publice (DCRP) au 

desfășurat lecții publice în Drochia, Căușeni, Orhei, Anenii Noi, Romănești, Corjeuți, 

Călărași, Vadul lui Vodă și Soroca, la care au participat aleșii autorităților publice locale, 

manageri de instituții medicale, școli și biblioteci, șefi de secții, cadre medicale, pacienți, 

elevi și locuitori.Fiecare instituție a primit în dar din partea Universității un set de cărți: 

Aleea savanților și medicilor iluștri, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” la 70 de ani, „Nicolae Testemițanu - un nume devenit simbol”, în 

care autorul, profesorul Ețco, a lăsat și o dedicație, iar participanților la evenimente li s-

au distribuit seturi de fotografii, pliante și calendare marca Anul Nicolae Testemițanu, 

ziarul universitar Medicus. 

În anul 2017 au fost editate cinci numere ale ziarului universitar Medicus, dintre 

care patru ediții curente și una specială (Admitere-2017). În contextul Anului Nicolae 

Testemițanu, fiecare număr de ziar a cuprins câte una sau două pagini speciale, unde au 

fost publicate diverse materiale despre Nicolae Testemițanu, cât și reflectate 

manifestările dedicate marelui savant. Pe lângă distribuirea ziarului universitar în format 

traditional (fiecare număr câte 1000 de ex., Admitere 2017 – 1500 de ex.), versiunea 
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electronică a numerelor ziarului au fost plasate pe portalul universitar la compartimentul 

Comunicare, Medicus, arhiva fiind disponibilă la adresa 

http://relatiipublice.usmf.md/medicus. Totodată, fiecare număr nou de ziar a fost 

distribuit pe pagina de Facebook a Universității, pentru a spori gradul de lectură on-line 

al acestuia. Astfel, în ziarul universitar Medicus au fost publicate în total 57 de materiale, 

care au reflectat evenimentele dedicate Anului Nicolae Testemițanu.  

Totodată, în ziarul Literatura și Arta au fost scrise două materiale dedicate marelui 

Nicolae Testemițanu, pe site-ul agenției de presă Info-Prim Neo și în Buletinul 

Academiei de Științe a Moldovei - două articole, în revista Akademos, ziarul Timpul, 

Аргументы и Факты, Молдавские Ведомости ș.a. - câte un articol consacrat marelui 

savant Nicolae Testemițanu. 

Numele Omului care a fondat mai multe facultăți, a introdus limba română în 

învățământul superior medical, a reformat sistemul ocrotirii sănătății din țară, a asigurat 

țara cu cadre medicale și a organizat asistența medicală în localitățile rurale va fi purtat 

pe vecie de universitatea noastră cu multă cinste și mândrie. Iar pentru a lăsa o pagină de 

istorie în patrimoniul universitar cu privire la Anul Nicolae Testemițanu, a fost realizat un 

film documentar, carereflectă manifestările științifice, sociale și culturale dedicate 

marelui înaintaș. Documentarul include și unele memorii ale foștilor colegi, discipoli și 

consăteni, care îl prezintă în ipostaza de student, coleg, om de stat, om al satului, rector al 

Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, ministru al ocrotirii sănătății, mare patriot. 

Filmul poate fi vizionat pe portalul informațional universitar, accesând link-ul: 

http://usmf.md/despre-universitate/in-vizita-la-usmf/anul-nicolae-testemitanu/promovare/ 

sau direct de pe pagina de YouTube a USMF „Nicolae Testemiţanu” la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=LivZk5IvLhE. 

Rolul de mediator și coordonator al evenimentelor a fost realizat de Departamentul 

Comunicare și Relații Publice, pentru care promovarea personalității lui Nicolae 

Testemițanu a fost o onoare, dar și o revelație. Aducem sincere mulțumiri tuturor 

subdiviziunilor universitare pentru inițiativă, receptivitate și conlucrare în desfășurarea 

manifestărilor consacrate marelui Testemițanu. 

Raportul privind realizarea Planului național de manifestări consacrate Anului 

Nicolae Testemițanu (prezentarea PowerPoint) și lista manifestărilor/evenimentelor 

(Anexă) poate fi accesată pe portalul universitar:http://usmf.md/despre-universitate/in-

vizita-la-usmf/anul-nicolae-testemitanu/plan-de-actiuni/ 

 

25.02.2018                                                                   Silvia Ciubrei, 

șef DepartamentulComunicare  

și Relații Publice 

http://relatiipublice.usmf.md/medicus
http://usmf.md/despre-universitate/in-vizita-la-usmf/anul-nicolae-testemitanu/promovare/
https://www.youtube.com/watch?v=LivZk5IvLhE
http://usmf.md/despre-universitate/in-vizita-la-usmf/anul-nicolae-testemitanu/plan-de-actiuni/
http://usmf.md/despre-universitate/in-vizita-la-usmf/anul-nicolae-testemitanu/plan-de-actiuni/
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Anexă 

 

Lista evenimentelor și materialelor consacrate Anului Nicolae Testemițanu 

 

Nr.

  

Data 

desfășurării 

Denumirea 

evenimentului  

(link noutate pe 

www.usmf.md) 

Subdiviziunea 

responsabilă 
Link la știre 

1 20.01.2017 

Conferință științifică: 

„Sănătatea bărbatului, 

subiect de discuție 

pentru urologii din 

Republica Moldova” 

Catedra de urologie și 

nefrologie chirurgicală 

http://usmf.md/news/sanata

tea-barbatului-subiect-de-

discutie-pentru-urologii-

din-republica-moldova/  

2 

23-27 

ianuarie 

2017 

Conferință științifică:  

„Lecturi de iarnă” 

Catedra de chirurgie  

nr. 2 

http://usmf.md/news/inaug

urarea-basoreliefului-

regretatului-chirurg-pavel-

bitca/ 

3 24.02.2017 

Simpozion științific: 

„Tratamentul 

fitoterapeutic în 

urologie” 

Catedra de urologie şi 

nefrologie chirurgicală 

http://usmf.md/news/t

ratamentul-

fitoterapeutic-in-

urologie/  

4 28.02.2017 

Anul Nicolae 

Testemiţanu marcat și la 

Drochia 

Biblioteca Științifică 

Medicală, Catedra de 

medicină socială și 

management sanitar 

„Nicolae Testemițanu” 

http://usmf.md/news/anul-

nicolae-testemitanu-

marcat-si-la-drochia/ 

5 06.03.2017 

Concurs de fotografii –

 Anul Nicolae 

Testemițanu 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/concu

rs-de-fotografii-anul-

nicolae-testemitanu/  

6 08.03.2017 

Interviu cu Nadejda 

Olaru – sora lui Nicolae 

Testemițanu 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/intervi

u-cu-nadejda-olaru-sora-

lui-nicolae-testemitanu/  

7 17.03.2017 

Vizita elevilor de la 

Școala primară nr. 83 

din capitală la 

Universitatea noastră 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice, Catedra de 

medicină socială și 

management sanitar 

„Nicolae Testemițanu” 

 

 

http://usmf.md/news/elevii-

de-la-scoala-primara-nr-83-

din-capitala-au-aflat-cine-

a-fost-nicolae-testemitanu/  

http://usmf.md/news/sanatatea-barbatului-subiect-de-discutie-pentru-urologii-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/sanatatea-barbatului-subiect-de-discutie-pentru-urologii-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/sanatatea-barbatului-subiect-de-discutie-pentru-urologii-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/sanatatea-barbatului-subiect-de-discutie-pentru-urologii-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/inaugurarea-basoreliefului-regretatului-chirurg-pavel-bitca/
http://usmf.md/news/inaugurarea-basoreliefului-regretatului-chirurg-pavel-bitca/
http://usmf.md/news/inaugurarea-basoreliefului-regretatului-chirurg-pavel-bitca/
http://usmf.md/news/inaugurarea-basoreliefului-regretatului-chirurg-pavel-bitca/
http://usmf.md/news/tratamentul-fitoterapeutic-in-urologie/
http://usmf.md/news/tratamentul-fitoterapeutic-in-urologie/
http://usmf.md/news/tratamentul-fitoterapeutic-in-urologie/
http://usmf.md/news/tratamentul-fitoterapeutic-in-urologie/
http://usmf.md/news/anul-nicolae-testemitanu-marcat-si-la-drochia/
http://usmf.md/news/anul-nicolae-testemitanu-marcat-si-la-drochia/
http://usmf.md/news/anul-nicolae-testemitanu-marcat-si-la-drochia/
http://usmf.md/news/concurs-de-fotografii-anul-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/concurs-de-fotografii-anul-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/concurs-de-fotografii-anul-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/interviu-cu-nadejda-olaru-sora-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/interviu-cu-nadejda-olaru-sora-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/interviu-cu-nadejda-olaru-sora-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/elevii-de-la-scoala-primara-nr-83-din-capitala-au-aflat-cine-a-fost-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/elevii-de-la-scoala-primara-nr-83-din-capitala-au-aflat-cine-a-fost-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/elevii-de-la-scoala-primara-nr-83-din-capitala-au-aflat-cine-a-fost-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/elevii-de-la-scoala-primara-nr-83-din-capitala-au-aflat-cine-a-fost-nicolae-testemitanu/
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8 23.03.2017 
Masă rotundă: „Apa 

pentru sănătate” 

Catedra de igienă 

generală, Centrul de 

Reușită Universitară și 

Agenția Universitară a 

Francofoniei  

http://usmf.md/news/20835

/ 

9 24.03.2017 

Conferinţă dedicată 

personalităţii lui Nicolae 

Testemiţanu 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/confer

inta-dedicata-personalitatii-

lui-nicolae-testemitanu/  

10 24.03.2017 

Lecție publică: 

„Comemorarea lui 

Nicolae Testemițanu la 

Căușeni” 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/come

morarea-lui-nicolae-

testemitanu-la-causeni/  

11 24.03.2017 

Conferință științifică:  

„Omul care a dat 

rezonanță Serviciului de 

ortopedie și 

traumatologie din 

Republica Moldova” 

Catedra de ortopedie și 

traumatologie 

http://usmf.md/news/omul-

care-a-dat-rezonanta-

serviciului-de-ortopedie-si-

traumatologie-din-

republica-moldova/  

12 28.03.2017 

Lecție deschisă:  

„Nicolae Testemițanu – 

figură proeminentă în 

istoria medicinei 

basarabene” 

 

Catedra de limba română 

și terminologie medicală 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-figura-

proeminenta-in-istoria-

medicinei-basarabene/  

13 31.03.2017 

Conferință științifică:  

„Zilele Patologiilor 

Digestive” 

Catedra de 

morfopatologie și cea de 

Histologie, citologie și 

embriologie, 

SocietateaNațională de 

Patologie din RM 

http://usmf.md/news/zilele-

patologiilor-digestive/  

14 31.03.2017 

Concurs de poezie și 

discursuri: „Nicolae 

Testemiţanu – model 

între modele” 

 

Catedra de limba română 

şi terminologie medicală 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-model-intre-

modele/ 

15 05.04.2017 

Lansare de carte: 

„Cartea de aur a 

Basarabiei şi a 

Republicii Moldova” 

Asociaţia Studenţilor şi 

Rezidenţilor în 

Medicină, 

Departamentul 

Comunicare şi Relaţii 

Publice 

 

http://usmf.md/news/cartea

-de-aur-a-basarabiei-si-a-

republicii-moldova/ 

http://usmf.md/news/20835/
http://usmf.md/news/20835/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-personalitatii-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-personalitatii-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-personalitatii-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/comemorarea-lui-nicolae-testemitanu-la-causeni/
http://usmf.md/news/comemorarea-lui-nicolae-testemitanu-la-causeni/
http://usmf.md/news/comemorarea-lui-nicolae-testemitanu-la-causeni/
http://usmf.md/news/omul-care-a-dat-rezonanta-serviciului-de-ortopedie-si-traumatologie-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/omul-care-a-dat-rezonanta-serviciului-de-ortopedie-si-traumatologie-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/omul-care-a-dat-rezonanta-serviciului-de-ortopedie-si-traumatologie-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/omul-care-a-dat-rezonanta-serviciului-de-ortopedie-si-traumatologie-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/omul-care-a-dat-rezonanta-serviciului-de-ortopedie-si-traumatologie-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-figura-proeminenta-in-istoria-medicinei-basarabene/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-figura-proeminenta-in-istoria-medicinei-basarabene/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-figura-proeminenta-in-istoria-medicinei-basarabene/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-figura-proeminenta-in-istoria-medicinei-basarabene/
http://usmf.md/news/zilele-patologiilor-digestive/
http://usmf.md/news/zilele-patologiilor-digestive/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-model-intre-modele/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-model-intre-modele/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-model-intre-modele/
http://usmf.md/news/cartea-de-aur-a-basarabiei-si-a-republicii-moldova/
http://usmf.md/news/cartea-de-aur-a-basarabiei-si-a-republicii-moldova/
http://usmf.md/news/cartea-de-aur-a-basarabiei-si-a-republicii-moldova/
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16 
5-6 aprilie 

2017 

Conferință științifică: 

„Actualități în 

stomatologie 

(Endodonție)” 

Catedra de stomatologie 

terapeutică 

http://usmf.md/news/actual

itati-in-stomatologie-

endodontie/ 

17 06.04.2017 
Campania – O jucărie 

aduce bucurie! 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice, Asociația 

Studenților și 

Rezidenților în Medicină 

http://usmf.md/news/campa

nia-o-jucarie-aduce-

bucurie/  

18 06.04.2017 

Concurs umoristic: 

„Mediciniştii ne tratează 

cu umor de calitate” 

Asociația Studenților și 

Rezidenților în Medicină 

cu suportul USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

http://usmf.md/news/medic

inistii-ne-trateaza-cu-umor-

de-calitate/  

19 28.04.2017 

Întrunirea Asociaţiei 

Chirurgilor Nicolae 

Anestiadi din Republica 

Moldova 

Catedra de chirurgie 

generală-semiologie nr. 

3, Asociaţia 

Chirurgilor Nicolae 

Anestiadi din RM 

http://usmf.md/news/aspect

e-privind-protocolul-clinic-

national-hernia-strangulata-

a-peretelui-abdominal-

antero-lateral/  

20 27.04.2017 
Conferința medicilor 

otorinolaringologi 

Catedra de 

otorinolaringologie,Asoc

iația Științifico-Practică 

a Medicilor 

Otorinolaringologi din 

Republica Moldova 

http://usmf.md/news/confer

inta-medicilor-

otorinolaringologi/  

21 04.05.2017 

Lecție publică: „Nicolae 

Testemițanu comemorat 

la Orhei” 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-comemorat-

la-orhei/  

22 04.05.2017 

Primul Congres al 

studenților farmaciști 

din Republica Moldova 

Asociația Studenților 

Farmaciști din RM, 

Facultatea de Farmacie, 

Asociația Studenților și 

Rezidenților în Medicină 

http://usmf.md/news/primu

l-congres-al-studentilor-

farmacisti-din-republica-

moldova/ 

23 10.05.2017 

Ziua Mondială a 

Lupusului Eritematos 

Sistemic 

Disciplina de medicină 

internă-semiologie și cea 

de Cardiologie din 

cadrul Departamentului 

Medicină Internă 

http://usmf.md/news/ziua-

mondiala-a-lupusului-

eritematos-sistemic/ 

24 12.05.2017 

Conferință științifică: 

„Actualități în 

oftalmologie” 

Catedra de oftalmologie, 

Societatea 

Oftalmologilor din mun. 

Chişinău şi Asociaţia 

Oftalmologilor din RM 

http://usmf.md/news/proble

mele-serviciului-

oftalmologic-discutate-in-

cadrul-unei-conferinte/  

http://usmf.md/news/actualitati-in-stomatologie-endodontie/
http://usmf.md/news/actualitati-in-stomatologie-endodontie/
http://usmf.md/news/actualitati-in-stomatologie-endodontie/
http://usmf.md/news/campania-o-jucarie-aduce-bucurie/
http://usmf.md/news/campania-o-jucarie-aduce-bucurie/
http://usmf.md/news/campania-o-jucarie-aduce-bucurie/
http://usmf.md/news/medicinistii-ne-trateaza-cu-umor-de-calitate/
http://usmf.md/news/medicinistii-ne-trateaza-cu-umor-de-calitate/
http://usmf.md/news/medicinistii-ne-trateaza-cu-umor-de-calitate/
http://usmf.md/news/aspecte-privind-protocolul-clinic-national-hernia-strangulata-a-peretelui-abdominal-antero-lateral/
http://usmf.md/news/aspecte-privind-protocolul-clinic-national-hernia-strangulata-a-peretelui-abdominal-antero-lateral/
http://usmf.md/news/aspecte-privind-protocolul-clinic-national-hernia-strangulata-a-peretelui-abdominal-antero-lateral/
http://usmf.md/news/aspecte-privind-protocolul-clinic-national-hernia-strangulata-a-peretelui-abdominal-antero-lateral/
http://usmf.md/news/aspecte-privind-protocolul-clinic-national-hernia-strangulata-a-peretelui-abdominal-antero-lateral/
http://usmf.md/news/conferinta-medicilor-otorinolaringologi/
http://usmf.md/news/conferinta-medicilor-otorinolaringologi/
http://usmf.md/news/conferinta-medicilor-otorinolaringologi/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-orhei/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-orhei/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-orhei/
http://usmf.md/news/primul-congres-al-studentilor-farmacisti-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/primul-congres-al-studentilor-farmacisti-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/primul-congres-al-studentilor-farmacisti-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/primul-congres-al-studentilor-farmacisti-din-republica-moldova/
http://usmf.md/news/ziua-mondiala-a-lupusului-eritematos-sistemic/
http://usmf.md/news/ziua-mondiala-a-lupusului-eritematos-sistemic/
http://usmf.md/news/ziua-mondiala-a-lupusului-eritematos-sistemic/
http://usmf.md/news/problemele-serviciului-oftalmologic-discutate-in-cadrul-unei-conferinte/
http://usmf.md/news/problemele-serviciului-oftalmologic-discutate-in-cadrul-unei-conferinte/
http://usmf.md/news/problemele-serviciului-oftalmologic-discutate-in-cadrul-unei-conferinte/
http://usmf.md/news/problemele-serviciului-oftalmologic-discutate-in-cadrul-unei-conferinte/
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25 
17-19 mai 

2017 

Forum internațional: 

„Curricula de bioetică în 

educația medicală” 

Catedra de filosofie şi 

bioetică 

http://usmf.md/news/bioeti

ca-in-educatia-medicala/ 

26 18.05.2017 

Concurs de postere și 

eseuri dedicate lui 

Nicolae Testemițanu 

Catedra de limbi 

moderne  

http://usmf.md/news/concu

rs-de-postere-si-eseuri-

dedicate-lui-nicolae-

testemitanu/ 

27 18.05.2017 

Lecție publică: „Nicolae 

Testemițanu comemorat 

la Anenii Noi” 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-comemorat-

la-anenii-noi/  

28 19.05.2017 

Concurs de postere și 

eseuri dedicate lui 

Nicolae Testemițanu 

Catedra de limbi 

moderne 

http://usmf.md/news/premi

antii-concursului-nicolae-

testemitanu-personalitate-

de-prim-rang-in-medicina-

autohtona/ 

29 25.05.2017 

Masă rotundă: „Catedra 

de medicină militară și a 

calamităților la 25 de ani 

de activitate” 

Catedra de medicină 

militară și a calamităților 

http://usmf.md/news/catedr

a-de-medicina-militara-si-

a-calamitatilor-la-25-de-

ani-de-activitate/ 

30 30.05.2017 

Lecție publică: „Nicolae 

Testemițanu comemorat 

la Romănești” 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar  „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-comemorat-

la-romanesti/  

31 05.06.2017 

Ceremonia de 

inaugurare a Centrului 

Universitar de 

Reabilitare Medicală 

 

USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/inaug

urarea-centrului-

universitar-de-reabilitare-

medicala/  

32 09.06.2017 

Lecție publică: „Nicolae 

Testemițanu omagiat la 

Corjeuţi”  

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-omagiat-in-

micul-paris/ 

33 16.06.2017 

Ceremonia solemnă de 

depunere a Jurământului 

de medic și farmacist 

USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/cerem

onia-solemna-de-depunere-

a-juramantului-de-medic-

si-farmacist/  

34 
16-17 iulie 

2017 

Școala de vară de 

gastroenterologie și 

hepatologie în Republica 

Moldova 

Disciplina de 

gastroenterologie, 

Asociația Medicală 

„Hepateg” din RM 

http://usmf.md/news/scoala

-de-vara-in-

gastroenterologie-si-

hepatologie-in-republica-

moldova/ 

http://usmf.md/news/bioetica-in-educatia-medicala/
http://usmf.md/news/bioetica-in-educatia-medicala/
http://usmf.md/news/concurs-de-postere-si-eseuri-dedicate-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/concurs-de-postere-si-eseuri-dedicate-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/concurs-de-postere-si-eseuri-dedicate-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/concurs-de-postere-si-eseuri-dedicate-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-anenii-noi/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-anenii-noi/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-anenii-noi/
http://usmf.md/news/premiantii-concursului-nicolae-testemitanu-personalitate-de-prim-rang-in-medicina-autohtona/
http://usmf.md/news/premiantii-concursului-nicolae-testemitanu-personalitate-de-prim-rang-in-medicina-autohtona/
http://usmf.md/news/premiantii-concursului-nicolae-testemitanu-personalitate-de-prim-rang-in-medicina-autohtona/
http://usmf.md/news/premiantii-concursului-nicolae-testemitanu-personalitate-de-prim-rang-in-medicina-autohtona/
http://usmf.md/news/premiantii-concursului-nicolae-testemitanu-personalitate-de-prim-rang-in-medicina-autohtona/
http://usmf.md/news/catedra-de-medicina-militara-si-a-calamitatilor-la-25-de-ani-de-activitate/
http://usmf.md/news/catedra-de-medicina-militara-si-a-calamitatilor-la-25-de-ani-de-activitate/
http://usmf.md/news/catedra-de-medicina-militara-si-a-calamitatilor-la-25-de-ani-de-activitate/
http://usmf.md/news/catedra-de-medicina-militara-si-a-calamitatilor-la-25-de-ani-de-activitate/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-romanesti/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-romanesti/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-romanesti/
http://usmf.md/news/inaugurarea-centrului-universitar-de-reabilitare-medicala/
http://usmf.md/news/inaugurarea-centrului-universitar-de-reabilitare-medicala/
http://usmf.md/news/inaugurarea-centrului-universitar-de-reabilitare-medicala/
http://usmf.md/news/inaugurarea-centrului-universitar-de-reabilitare-medicala/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-omagiat-in-micul-paris/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-omagiat-in-micul-paris/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-omagiat-in-micul-paris/
http://usmf.md/news/ceremonia-solemna-de-depunere-a-juramantului-de-medic-si-farmacist/
http://usmf.md/news/ceremonia-solemna-de-depunere-a-juramantului-de-medic-si-farmacist/
http://usmf.md/news/ceremonia-solemna-de-depunere-a-juramantului-de-medic-si-farmacist/
http://usmf.md/news/ceremonia-solemna-de-depunere-a-juramantului-de-medic-si-farmacist/
http://usmf.md/news/scoala-de-vara-in-gastroenterologie-si-hepatologie-in-republica-moldova/
http://usmf.md/news/scoala-de-vara-in-gastroenterologie-si-hepatologie-in-republica-moldova/
http://usmf.md/news/scoala-de-vara-in-gastroenterologie-si-hepatologie-in-republica-moldova/
http://usmf.md/news/scoala-de-vara-in-gastroenterologie-si-hepatologie-in-republica-moldova/
http://usmf.md/news/scoala-de-vara-in-gastroenterologie-si-hepatologie-in-republica-moldova/
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35 21.06.2017 

Conferință dedicată 

ilustrului savant și 

profesor Nicolae 

Testemițanu 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu”, 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice, Biblioteca 

Științifică Medicală 

 

http://usmf.md/news/confer

inta-dedicata-ilustrului-

savant-si-profesor-nicolae-

testemitanu/ 

36 18.07.2017 

Lecţie publică de 

comemorare a ilustrului 

savant Nicolae 

Testemiţanu la 

Sanatoriul „Codru” din 

Călărași 

 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu”, 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

  

37 21.07.2017 

Lecţie publică de 

comemorare a ilustrului 

savant Nicolae 

Testemiţanu la 

Sanatoriul „Bucuria-

Sind” din Vadul lui 

Vodă 

 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu”, 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-comemorat-

la-vadul-lui-voda/  

38 01.08.2017 

Distinsul savant și 

remarcabilul manager al 

sănătății Nicolae 

Testemițanu ar fi 

împlinit astăzi 90 de ani 

de la naștere 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/distins

ul-savant-si-remarcabilul-

manager-al-ocrotirii-

sanatatii-nicolae-

testemitanu-ar-fi-implinit-

astazi-90-de-ani-de-la-

nastere/  

39 01.08.2017 

Savantul ilustru Nicolae 

Testemițanu – 

comemorat de 

comunitatea academică 

și cea medicală 

 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/savant

ul-ilustru-nicolae-

testemitanu-comemorat-de-

comunitatea-academica/  

40 31.08.2017 
Bun venit studenților în 

anul I de studii 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice, ASRM 

http://usmf.md/news/bun-

venit-studentilor-in-anul-i-

de-studii/  

41 13.09.2017 

Nicolae Testemiţanu – 

nume înscris cu 

majuscule în patrimoniul 

național 

Catedra de medicină 

socială şi management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu” 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-nume-

inscris-cu-majuscule-in-

patrimoniul-national/  

http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-ilustrului-savant-si-profesor-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-ilustrului-savant-si-profesor-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-ilustrului-savant-si-profesor-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-dedicata-ilustrului-savant-si-profesor-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-vadul-lui-voda/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-vadul-lui-voda/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-comemorat-la-vadul-lui-voda/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/distinsul-savant-si-remarcabilul-manager-al-ocrotirii-sanatatii-nicolae-testemitanu-ar-fi-implinit-astazi-90-de-ani-de-la-nastere/
http://usmf.md/news/savantul-ilustru-nicolae-testemitanu-comemorat-de-comunitatea-academica/
http://usmf.md/news/savantul-ilustru-nicolae-testemitanu-comemorat-de-comunitatea-academica/
http://usmf.md/news/savantul-ilustru-nicolae-testemitanu-comemorat-de-comunitatea-academica/
http://usmf.md/news/savantul-ilustru-nicolae-testemitanu-comemorat-de-comunitatea-academica/
http://usmf.md/news/bun-venit-studentilor-in-anul-i-de-studii/
http://usmf.md/news/bun-venit-studentilor-in-anul-i-de-studii/
http://usmf.md/news/bun-venit-studentilor-in-anul-i-de-studii/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-nume-inscris-cu-majuscule-in-patrimoniul-national/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-nume-inscris-cu-majuscule-in-patrimoniul-national/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-nume-inscris-cu-majuscule-in-patrimoniul-national/
http://usmf.md/news/nicolae-testemitanu-nume-inscris-cu-majuscule-in-patrimoniul-national/
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42 15.09.2017 

Catedra de filosofie și 

bioetică: 60 de ani de 

glorie 

Catedra de filosofie și 

bioetică 

http://usmf.md/news/catedr

a-de-filosofie-si-bioetica-

60-de-ani-de-glorie/  

43 18.09.2017 

Managementul sănătății 

publice: conferință 

științifică dedicată 

aniversării a 90 de ani 

de la nașterea ilustrului 

savant Nicolae 

Testemițanu 

Școala de Management 

în Sănătate Publică 

http://usmf.md/news/mana

gementul-sanatatii-publice-

conferinta-stiintifica-

dedicata-aniversarii-a-90-

de-ani-de-la-nasterea-

ilustrului-savant-nicolae-

testemitanu/ 

44 29.09.2017 

Conferința 

stomatologilor dedicată 

lui Nicolae Testemițanu 

Catedra de chirurgie oro-

maxilo-facială şi 

implantologie orală 

„Arsenie Guţan”  

http://usmf.md/news/confer

inta-stomatologilor-

dedicata-lui-nicolae-

testemitanu/ 

45 29.09.2017 

Campania: „Împărtășim 

puterea” de Ziua 

Mondială a Inimii 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice, Asociația 

Studenților și 

Rezidenților în Medicină 

http://usmf.md/news/impart

asim-puterea-de-ziua-

mondiala-a-inimii-2017/ 

46 04.10.2017 

Congresul Neurologilor 

și Neurochirurgilor la 

cea de-a VI-a ediție 

Catedra de neurologie 

nr. 2, Catedra de 

neurochirurgie 

http://usmf.md/news/congr

esul-neurologilor-si-

neurochirurgilor-la-cea-de-

a-vi-a-editie/ 

47 09.10.2017 

Programul competițiilor 

sportive consacrate 

Zilelor Universității 

2017 și „Anului Nicolae 

Testemițanu” 

Catedra de educație 

fizică 

http://usmf.md/news/progra

mul-competitiilor-sportive-

consacrate-zilelor-

universitatii-2017-si-

anului-nicolae-testemitanu/ 

48 14.10.2017 La mulţi ani, Chişinău! 

Departamentul Ştiinţe, 

DCRP, ASRM, 

Biblioteca Știinţifică 

Medicală, Catedra de 

educaţie fizică, CUSIM, 

Complexul Alimentar 

http://usmf.md/news/la-

multi-ani-chisinau/ 

49 18.10.2017 
Catedra de igienă la 40 

de ani de la fondare 
Catedra de igienă 

http://usmf.md/news/catedr

a-de-igiena-la-40-de-ani-

de-la-fondare/  

50 20.10.2017 

Simpozionul 

cardiologilor privind 

actualităţile europene în 

domeniu 

 

 Disciplina de 

cardiologie 

http://usmf.md/news/simpo

zionul-cardiologilor-

privind-actualitatile-

europene-in-domeniu/  

http://usmf.md/news/catedra-de-filosofie-si-bioetica-60-de-ani-de-glorie/
http://usmf.md/news/catedra-de-filosofie-si-bioetica-60-de-ani-de-glorie/
http://usmf.md/news/catedra-de-filosofie-si-bioetica-60-de-ani-de-glorie/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/managementul-sanatatii-publice-conferinta-stiintifica-dedicata-aniversarii-a-90-de-ani-de-la-nasterea-ilustrului-savant-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-stomatologilor-dedicata-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-stomatologilor-dedicata-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-stomatologilor-dedicata-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/conferinta-stomatologilor-dedicata-lui-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/impartasim-puterea-de-ziua-mondiala-a-inimii-2017/
http://usmf.md/news/impartasim-puterea-de-ziua-mondiala-a-inimii-2017/
http://usmf.md/news/impartasim-puterea-de-ziua-mondiala-a-inimii-2017/
http://usmf.md/news/congresul-neurologilor-si-neurochirurgilor-la-cea-de-a-vi-a-editie/
http://usmf.md/news/congresul-neurologilor-si-neurochirurgilor-la-cea-de-a-vi-a-editie/
http://usmf.md/news/congresul-neurologilor-si-neurochirurgilor-la-cea-de-a-vi-a-editie/
http://usmf.md/news/congresul-neurologilor-si-neurochirurgilor-la-cea-de-a-vi-a-editie/
http://usmf.md/news/programul-competitiilor-sportive-consacrate-zilelor-universitatii-2017-si-anului-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/programul-competitiilor-sportive-consacrate-zilelor-universitatii-2017-si-anului-nicolae-testemitanu/
http://usmf.md/news/programul-competitiilor-sportive-consacrate-zilelor-universitatii-2017-si-anului-nicolae-testemitanu/
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 51  21.10.2017 

  Zilele Universităţii 

consacrate Anului 

Nicolae Testemiţanu 

  USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

  http://usmf.md/news/zilel

e-universitatii-consacrate-

anului-nicolae-testemitanu/ 

 52  26.10.2017 

  Congresul de Medicină 

Internă la cea de-a III-a 

ediție 

  Departamentul 

Medicină Internă al 

USMF „Nicolae 

Testemiţanu”, Societatea 

Medicilor Internişti şi 

Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei 

Sociale al RM 

  http://usmf.md/news/cong

resul-de-medicina-interna-

la-cea-de-a-iii-a-editie/ 

 53  17.11.2017 

  „Urmașii lui 

Testemițanu” tratează și 

cu umor de calitate 

  ASRM 

  http://usmf.md/news/urma

sii-lui-testemitanu-trateaza-

si-cu-umor-de-calitate/ 

 54  30.11.2017 

 Stările precanceroase și 

canceroase în patologia 

digestivă și hepatică 

 Disciplina de 

gastroenterologie din 

cadrul Departamentului 

Medicina Internă, 

Laboratorul de 

gastroenterologie și 

Asociația Medicală 

„Hepateg” 

 http://usmf.md/news/staril

e-precanceroase-si-

canceroase-in-patologia-

digestiva-si-hepatica/ 

55 21.12.2017 
 Gala Studenților 

Laureați 2017 

Asociația Studenților și 

Rezidenților în Medicină 

http://usmf.md/news/gala-

studentilor-laureati-2017/  

56  08.12.2017 
 Nicolae Testemițanu – 

omagiat la Soroca 

Catedra de medicină 

socială și management 

sanitar „Nicolae 

Testemițanu”, 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/nicola

e-testemitanu-omagiat-la-

soroca/  

57 21.12.2017 
Filmul Anul Nicolae 

Testemițanu  

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

https://www.youtube.com/

watch?v=LivZk5IvLhE&fe

ature=youtu.be  

58 01.01.2018 
 Încheierea Anului 

Nicolae Testemițanu 

Departamentul 

Comunicare și Relații 

Publice 

http://usmf.md/news/inchei

erea-anului-nicolae-

testemitanu/  
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