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CADRUL NORMATIV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Constituția Republicii Moldova
Legea învățământului
Codului educației
Codul cu privire la știință și inovare
Programul de dezvoltare al învățământului medical și
farmaceutic (HG 1006/27.10.2010)
Concepția Organizației Mondiale a Sănătăți
Declarația de la Bologna (1999)
Politica Națională de Sănătate (HG nr. 886/06.08.2007)
Strategiei naţionale de sănătate publică pentru anii 20142020 (HG nr. 1032/20.12.2013)
Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în
perioada 2008-2017 (HG nr. 1471/24.12.2007)
Carta universitară
Strategia de dezvoltare a USMF (2011-2020)
Strategia de informatizare a USMF (2012-2015)
Concepția de instruire universitară și postuniversitară continuă a
cadrelor de medici și farmaciști
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EVENIMENTE CRUCIALE în USMF
 HG nr. 705/1996
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova.

 Înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat a
Ministerului Dezvoltării Informaționale ca Instituție publică
cu termen de activitate nelimitat (seria MD nr. 0062720).

 Distincția internațională „Calitate Europeană”

2007  Acreditată de către Consiliul Național pentru Acreditare și

1996

Atestare (ANACEC)

2009

 Universitatea a fost
acreditată de către
Consiliul Național pentru
Acreditare și Atestare
2001
 Facultatea de
Stomatologie a fost
evaluată pozitiv de către
Comisia Europeană de
Evaluare Academică a
Asociației DentEd

2005

 implementat Sistemul de
Management al Calității în
conformitate cu Standardul
internațional ISO 9001:2008

 Decretul Președintelui nr. 238IV/2005 Ordinul „Gloria Muncii”
2011
(Brevet nr. 1442, însemnul nr.
0804).
 Conferința Internațională a
 membră a
Decanilor Facultății de Medicină
Asociației Școlilor
de Expresie Franceză a evaluat cu
de Medicină din
apreciere pozitivă Facultatea de
Europa
Medicină Generală
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EVENIMENTE CRUCIALE în USMF
membră a Asociației
Universităților
Internaționale
20142012
2015







a fost implementat
Sistemului
Informațional de
Management
Universitar (SIMU)

Decretul Președintelui nr. 
1779-VII/2015
”Ordinul Republicii”.

2015
2015

A fost constituit Consiliul
pentru dezvoltare
strategică instituțională
în scopul asigurării
managementului eficient
al învățământului
superior medical și
farmaceutic

 2013-2014

2013


20132014

membră a Asociației pentru
Educație Medicală din
Europa. Este înregistrată în
Directoriul Mondial de Școli
Medicale.

activitatea Universității a fost evaluată de
reprezentanții Asociației Școlilor de
Medicină din Europa și a Federației
Mondiale pentru Educație Medicală, cu
concluzia: ”USMF „Nicolae Testemițanu”
este o călăuză de bune practici pentru
țările din regiune, atât din fosta Uniune
Sovietică, cât și din regiunea Mării Negre”.

2016


recertificată, conform cerințelor
noului standard ISO 9001:2015, fiind
prima și unica instituție de
învățământ superior, care posedă un
asemenea certificat.
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Programe autorizate

2017
Optometria – 240 credite
AMG – 240 credite

prin Hotărâre de
Guvern a fost
aprobat noul
Nomenclator al
specialităților,

6

Certificări / autorizări
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EVENIMENTE CRUCIALE în USMF
 în conformitate cu
prevederile Codului
educației și altor acte
2018
normative în vigoare, a
fost creat Centrul de
Consiliere Psihologică și
Ghidare în Carieră

 Universitatea a fost
desemnată drept
2018
„Promotorul calității”, fiind
menționată cu „Cristalul
calității” și cu Diplomă de
recunoștință

2018

 Programul de studii
superioare integrate
Stomatologie acreditat
de către Bordul Dentar
din California, SUA

 Evaluată și acreditată
instituțională la nivel
2019
internațional, pe o perioadă de 5
ani, conform standardelor WFME,
de către Comisia externă de
experți a Agenției Independente
de Acreditare și Raiting
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RESURSE UMANE

“Perfecțiunea nu poate fi
atinsă, dar daca încercăm să
tindem spre ea și să o
căutam, putem atinge
excelența.”
Vince Lombardi
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RESURSE UMANE
La 01 octombrie 2019: 2 233 salariați, inclusiv
1 207 – personal didactic și științifico-didactic
4

1

4

departamente didactice

2

62

catedre

3

2

centre

19

laboratoare științifice
10

POTENȚIALUL INTELECTUAL

academicieni

membru de
onoare al AŞM
membricorespondenţi

169

doctori habilitaţi
în ştiinţe

520

doctori în
ştiinţe

402

fără grad
științific

8

1

5

35 profesori
consultanți
11

Instruirea personalului
Procesul de
instruire se
realizează în 4
limbi

01
02
română

rusă

03
04
certificate în
posedarea limbii
engleze

450
cadre
didactice

engleză

franceză
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FORME DE INSTRUIRE

în psihopedagogie
formarea pedagogică
în cadrul CIDMEF
instruirea în
domeniul elaborării
testelor;

utilizarea tablelor
interactive;
utilizarea tehnicilor de
învățământ la distanță, în
cadrul proiectului TEMPUS
„CRUNT”;
utilizarea tehnologiilor
informaționale, în cadrul
implementării Modulului
Didactic SIMU
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POTENȚIALUL INTELECTUAL
În scopul utilizării în
deplină măsură a
potențialului științificodidactic și a experienței
organizatorico-metodice și
clinice a profesorilor
universitari de vârstă
pensionară, precum și a
menținerii, la nivelul
cuvenit, a statutului
respectiv al profesorilor în
societate

1995

Decizia Consiliului
științific din 29.09.1995
Dispoziția Guvernului
nr. 586-d din 29.12.1995

în Universitate a fost instituită funcția de profesor-consultant,
USMF fiind unica instituție, care deține așa funcție
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POTENȚIALUL INTELECTUAL
omagiere a personalităților
marcante la vârsta
70
ani
Savanți
- Medici
iluștri

83
Publicații

Pentru aprecierea activității
multilaterale prodigioase
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POTENȚIALUL INTELECTUAL

USMF
astăzi

Înseamnă o sinteză a
trecutului, prezentului
și viitorului, un aliaj al
vârstei tinere cu alte
vârste.
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DIRECȚII DE
ACTIVITATE

01

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

02

STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

03

STUDII PRIN REZIDENȚIAT

04

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

05

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

06

ACTIVITATEA CLINICĂ

07

RELAȚII INTERNAȚIONALE

08

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

"Nu îmi învăț niciodată
studenții; tot ce fac este să
le creez condițiile pentru
ca ei sa învețe."
Albert Einstein
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Structuri de asigurare a calității academice
SENATUL UNIVERSITAR

Departamentul
Audit intern

Consiliul de Management
al Calității

Departamentul Didactic şi
Management Academic
Secția studii

Comisia de asigurare a
calității şi evaluare
curriculară

Comisii metodice de profil

1. Medicină
2. Farmacie
3. Stomatologie

1. Științe fundamentale; 2. Medicina
comunitară; 3. Medicină internă; 4.
Chirurgie; 5. Neuroștiințe; 6.
Obstetrică și ginecologie; 7.
Pediatrie; 8. Educație medicală; 9.
Stomatologie; 10. Farmacie

Secția Managementul
calității academice
Secția evaluare
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

au perfecţionat continuu
curricula de instruire
universitară şi postuniversitară,
în conformitate cu standardele
educaţionale naționale și
internaționale;

au valorificat noi
oferte educaţionale:
Optometria, AMG

au implementat tehnologii
informaţionale şi de comunicare
moderne în procesul de predare –
învăţare – evaluare;

o atenție sporită au acordat
calității procesului de instruire,
în special, însușirii
deprinderilor practice în cadrul
CUSIM

au perfecționat
metodele de evaluare
anuală și finală
au perfecţionat continuu
integrul sistem de
formare profesională
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

2001-2002
Implementarea Sistemului European de
Credite academice transferabile, care asigură
mobilitatea studenţilor prin recunoaşterea
integrală a studiilor efectuate şi a creat
premise pentru parteneriatul interuniversitar.

2002-2003
Elaborarea suplimentelor la diplomele
absolvenţilor, care conţin date generale
despre absolvent din momentul
înmatriculării în Universitate, situaţia lui
academică și locul lui în rândul
absolvenților.
21

Contingentul de studenți în perioada 1995-2019
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NUMĂRUL STUDENȚILOR la 01.10.2019
2 228 (38,88%)

1 325 (23,13%)

Cu finanțare
bugetară

Instruire prin
contract

1 925 (33,59%)

252 (4,4%)
Studenți
internaționali, cu
predare în limbile
română sau rusă

5 730
Studenți,
inclusiv

Studenți
internaționali, cu
predare în limba
engleză
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Numărul studenților pe programe de studii

01

TOTAL pe
UNIVERSITATE

5730
studenți
STUDII INTEGRATE

01

2613

studenți

Medicină nr. 1

03

1674

02

studenți

Medicină nr. 2

STUDII SUPERIOARE
DE LICENȚĂ

837

126

studenți
Medicină
preventivă

01
45

studenți
Optometrie

04

392

studenți

Stomatologie

studenți
Farmacie

01
25

02

05

studenți
AMG

18

studenți
Anul
compensator
24
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

Cadre didactice

Reușita
studiilor

Condiții de studii

Calitatea
studiilor

Asigurarea
metodico-didactică

Studenți
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

01
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2014-2015

2015-2016

79,8

62,5

61,7

2016-2017

2017-2018

58,7

50

40
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20
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0
Reușita

2018-2019

Calitatea
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE
2001-2002

stagiul clinic al studenţilor anului I la
facultăţile de Medicină şi Stomatologie

6 luni
implementarea stagiului în teritoriu pentru
studenții anului VI, programul de studii Medicină,

26 săptămâni
implementarea stagiului practic de licență
pentru studenții anului V, programul de
studii Farmacie

Toate fiind în conformitate cu Directiva Europeană 36/2005 și cu
recomandările Federației Mondiale pentru Educație Medicală.
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

01

standardele Federaţiei Mondiale pentru Educație Medicală, precum şi
tineretul studios, părinţii, societatea cer asigurarea

Evaluarea
cunoștințelor

A

B

C

A

• transparenței

B

• obiectivității

C

• calității

28

01

Forma mixtă de evaluare a cunoștințelor

3-4
etape
1

Media
anuală

2

3

4

Deprinderile
practice

Testarea

Evaluarea orală

utilizarea sistemului
TestCorector care a oferit o
soluţie sigură, stabilă şi uşor
de utilizat pentru aprecierea
obiectivă, rapidă şi automată
a testelor grilă.

atât la examenele
de promovare, cât
și la cele de
absolvire

la disciplinele
clinice (de
profil)
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Evaluarea asistată de calculator
în anul 2016 a fost inaugurat Centrul de Evaluare Academică

95
calculatoare

2 săli de evaluare
a cunoștințelor

62
calculatoare

elimină factorul uman în evaluarea cunoștințelor studenților
30

01

Reușita și calitatea, examen absolvire (testare)

Programul de studii

Medicină
Medicina preventivă
Stomatologie
Farmacie

Promoția 2017-2018
(test-control)

Promoția 2018-2019
(testarea în SIMU)

reușita

calitatea

reușita

calitatea

660
100%
35
100%
184
100%
116
100%

359
54.4%
26
74.3%
158
85.9%
91
78.4%

632
99.5%
26
100%
176
99.4%
92
100%

596
93.9%
26
100%
174
98.3%
92
100%
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Absolvenții USMF în perioada 1995-2019

01

Total absolvenți – 19556 medici și farmaciști
1200
1000
800
600

400

999

1011
868 794

753
721

590

679

556

696
592

661
612

673
661

877

738

949

992

912
973

721

755

934

839

200
0

Inclusiv: Medicină – 12549;
Medicină preventivă – 690;
Stomatologie – 3446; Farmacie – 2302;
Pediatrie – 569;
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STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI INTEGRATE

Prin intermediul Asociaţiei IvoneAimee am fost abonaţi la toate CDromurile, editate la facultățile de
Medicină din Franţa
33
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Instruirea în limba engleză
transferul studenţilor de la
ULIM ne-a impus să
introducem instruirea în
limba engleză la toţi anii de
studii concomitent

2001-2002
instruirea în
limba engleză

Centrul de
instruire
preuniversitară.

Din a. u. 2016-2017 s-a
implementat admiterea
cetățenilor străini în 2 sesiuni –
de toamnă și de primăvară.
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Internaționalizarea procesului de instruire

instruire a cetăţenilor
străini – direcţie
strategică şi o
activitate prioritară
Internaţionalizarea
procesului educaţional
- reformă conform
cerinţelor Federaţiei
Mondiale pentru
Educație Medicală

Instruirea cetăţenilor
străini, pe de o parte, ne
permite să creștem
sursele de finanţare
extrabugetară

în cadrul USMF își fac
studiile 2187 de
cetățeni, din peste 37
de ţări ale lumii

VIITORUL

USMF

sporirea calităţii
procesului de studii și
de perfecţionare
profesională a cadrelor
didactice
Internaţionalizarea
procesului de studii este
un obiectiv de care în
mare măsură depinde
viitorul Universităţii
noastre
35
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Relații de colaborare
promovarea Universităţii
noastre peste hotare

acumularea experienţei
de pregătire a cadrelor de
medici şi farmacişti
conform cerinţelor actuale

dezvoltarea
instituţională a bazei
tehnico-materiale
pentru instruire şi
cercetare

oportunitate legală de
realizare a potenţialului
intelectual şi suport
considerabil la salariu
36
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STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

„Ştiinţa este
cunoaştere organizată”
Immanuel Kant

37
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STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

În conformitate cu prevederile Codului
educației, din 2015, doctoratul a fost
transformat din studii postuniversitare
‒ în studii universitare, ciclul III.

2015

2015

Organizarea studiilor superioare în
Republica Moldova a fost completamente
racordată la principiile procesului de la
Bologna.

Universitatea noastră a inițiat organizarea Consorțiului fostelor instituții
organizatoare de doctorat în medicină din Moldova, care a fondat

Școala doctorală în domeniul Științe medicale.
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STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
Studenți-doctoranzi își fac
studiile la diferiți ani

În luna iunie 2020 se vor împlini
5 ani de activitate a ȘDDȘM.

350

2020

46

269

programe de doctorat
au fost autorizate

Conducători de
doctorat abilitați
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STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

Au fost elaborate
regulamentele interne
pentru buna
desfășurare a studiilor
de doctorat

Ghidul de redactare a
tezei și Regulamentul
de susținere a tezelor

Au fost susținute 4
teze de doctor în
științe, după noile
cerințe

Se atestă o finanțare
sub limita necesităților
pentru realizarea unei
cercetări doctorale și
prezentarea
rezultatelor în reviste
științifice de prestigiu
40
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Activități necesare de dezvoltat

Colaborarea cu organele abilitate
ale statului – MECC, ANACEC etc.
pentru a optimiza cadrul legal și a-l
racorda la cel internațional
Dezvoltarea
practicii de cotutelă
internațională
Accederea doctoranzilor la
posibilitățile oferite de
instituții de cercetare pentru a
învăță metodologiile cele mai
moderne și a face studii în
laboratoare moderne

Eficientizarea procesului
studiilor doctorale,
derularea programelor de
postdoctorat și de susținere
a tezelor de doctor și doctor
habilitat în științe
La momentul actual, cadrul
normativ este contradictoriu
și pune piedici cercetătorilor
în realizarea studiilor și
obținerea titlurilor științifice
și științifico-didactice
41
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STUDII DE REZIDENȚIAT

„Adevăratul doctor este
cel care îngrijește oameni
sănătoși”.
Vasile Andru
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STUDII DE REZIDENȚIAT

03

Rezidenţiatul a fost legiferat în anul 1992
prin Hotărârea Colegiului MS

Prof. univ.
Eugen Maloman,
Pavel Bâtcă,
Constantin Ţâbârnă,
Gheorghe Ghidirim
Ion Marin, Gheorghe
Palade, Vitalie
Beţişor, Mihai
Corlăteanu, ș. a.,

Din buget

finanţarea din
Bugetul de Stat
- conform HG
RM nr. 502 din
15.07.1994.

Studii obligatorii

Prin Legea
învățământului nr.
547/21.07.1995
instruirea prin
rezidențiat devine
obligatorie

Rezidenți

1996

de la 61 în
1992 până la
178 în 1995 la
3 specialităţi:

Antrenarea
centrelor
medicale din
mun. Bălţi, mai
târziu - din Cahul,
Orhei şi Hânceşti,
43
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STUDII DE REZIDENȚIAT
în 2000, a fost creată Facultatea de
Rezidenţiat și Secundariat clinic

creșterea numărului de medici-rezidenți
pentru dirijarea instruirii
pentru evidența stagiilor practice

44
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STUDII DE REZIDENȚIAT
20022003

Programe

Programe

S-a introdus formele de atestare individuală, ca
modalitate de evidenţă a lucrului efectuat de
rezidenţi (borderourile de atestare a stagiilor
conexe, caietul de stagii al rezidentului etc.).
S-au elaborat Programele de studii și
Standardele de formare profesională pe
specialități și supraspecialități, s-au
perfecționat curriculum-urile,

S-a optimizat realizarea stagiului practic, care
obligator include câte 3 luni de practică pe
parcursul a 2 ani în centrele medicale raionale

45
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STUDII DE REZIDENȚIAT
20022003

Programe

Programe

durata studiilor pentru specialitățile de profil
chirurgical s-au majorat de la 2-3 ani la 4-5 și
pentru specialitățile profilului internistic, la 3-4 ani
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 791/07.10.2013,
medicii rezidenţi, antrenaţi în acordarea asistenţei
medicale, pe lângă bursă, beneficiază și de un
salariu de medic începător

prin Hotărârea de Guvern nr. 884/28.12.2015, a
fost introdus postul de medic-rezident şi funcţia
de responsabil universitar şi instituţional de
rezidenţiat etc.
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STUDII DE REZIDENȚIAT
S-a stabilit

pentru fiecare specialitate volumul de
asistenţă medicală, acordată de către
medicii-rezidenţi, repartizaţi în instituţiile
curative
din 2017 s-a decis de a trece de la pregătirea
prin secundariat clinic la cea prin
rezidenţiat la majoritatea specialităţilor din
sistemul de sănătate

începând cu luna august 2018, Facultatea a
fost redenumită în Facultatea de Rezidențiat
din 01.12.2018, în baza modificărilor Legii
privind salarizarea, a fost majorat esenţial şi
salariul medicilor-rezidenţi, angajaţi în
instituţiile medicale
47
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STUDII DE REZIDENȚIAT

în procesul de
instruire sunt
antrenate circa 50
subdiviziuni didactice
și baze clinice
universitare

Medicină – 48
specialități
Stomatologie
– 6 specialități

Farmacie – 4
specialități

1173 medici/farmaciști
rezidenți își fac studiile la
58 specialități
în rezidențiat
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
„Nu îţi coborî așteptările pentru a
se potrivi cu performanța ta.
Ridică-ţi nivelul de performanță
pentru a se potrivi cu așteptările
tale”.
Ralph Marston
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Facultatea de Perfecționare a Medicilor

 Certificarea cunoștințelor
 Acreditarea instituțiilor medicale
 Procesul de licențiere a specialităților din teren
 Implementarea noilor forme de instruire
 Crearea ciclurilor tematice de scurtă durată
 Dezvoltarea învățământului la distanță

50
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

25.02.
2010

decizia Consiliului Științific, PV 2, Facultatea de Perfecționare a
Medicilor a fost transformată în Facultatea de Educație Continuă
în Medicină și Farmacie, care a fost dirijată succesiv de:

Mihail Corlăteanu
Profesor universitar,

1

2

Eugen Bendelic

Stanislav Groppa

3

Profesor universitar,
academician al AȘM

Profesor universitar

4
Vladislav Badan
Asistent universitar
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

La 03.05.2011 a intrat în vigoare ordinul MS RM nr. 58 „Cu privire
la cuantificarea creditelor pentru educația medicală continuă”,
200
credite
pentru
farmaciști

325
credite
pentru medici

Au fost revizuite programele de studii, a fost redusă durata unui curs de
instruire, au fost diversificate formele de instruire prin includerea
cursurilor intensive, la locul de muncă, cu frecvență redusă și în module.
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
2015
cooperarea

Facultății de Educație
Continuă în Medicină și
Farmacie
cu centrul Universitar
de Simulare în
Instruirea Medicală

2016

reorganizarea

Facultății de Educație
Continuă în Medicină și
Farmacie
în Departamentul Educație
Medicală Continuă
Decizia Consiliului Științific nr. 4/2
din 21.04.2016
Ord. Rectorului nr. 162-A,
13.05.2016

Obiectivul major – coordonarea tuturor activităților de educație medicală continuă la nivel de
Universitate, în cooperare cu facultățile, departamentele și catedrele Universității, pentru
asigurarea organizării și desfășurării programelor de instruire, corespunzătoare cerințelor
educaționale moderne și necesităților actuale ale sistemului de sănătate.
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

A demarat procesul de formare și
perfecționare a specialiștilor în
domenii medicale miniminvazive

Endoscopie
Laparoscopie

Chirurgie
miniminvazivă

Urgențe medicale
Celule stem, etc.
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Colectivul DEMC

va facilita utilizarea tehnologiilor
informaționale și implementarea
metodelor de instruire la distanță

01

04
va încuraja diversificarea
metodelor de formare profesională
continuă pentru a fi atractive și
convenabile pentru cursanți

va menține și dezvolta procesul de
educație continuă a medicilor și
farmaciștilor în corespundere cu
cerințele moderne

02
03

va contribui la diversificarea
formelor de formare
profesională continuă

55

05

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

„În știință, mereu se
întâmplă miracole."
Bill Gates
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
Politica promovată
de Universitate este
orientată spre
integrarea

învățământului
și educației

și inovare
cu cercetarea
științifică
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

În ultimii 5 ani toate lucrările științifice
de valoare sunt supuse verificării
pentru integritatea academică
(programul antiplagiat)
USMF este prima în țară, care a implementat
aceasta procedură, precum și expertiza etică a
proiectelor, conform cerințelor internaționale de
bune practici în cercetare.
S-a extins practica
cercetărilor în cotutelă.
O atenție sporită s-a acordat publicării rezultatelor cercetărilor
științifice în reviste internaționale cu impact-factor (IF).
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Sursa principală de
finanţare a ştiinţei,
sunt granturile.
De rând cu tematica
bugetară şi cea de iniţiativă,
angajații Universităţii au
participat în proiectegrant, obţinute în baza
concursului republican.

În diferiți ani,
numărul proiectelor
instituționale și
pentru tinerii
cercetători au variat
între 19-25.
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

În perioada 1995 –
septembrie 2019
angajații catedrelor și
subdiviziunilor de
cercetare au elaborat
și publicat

380

450

1065

monografii

manuale,
compendii,
ghiduri
practice

lucrări
metodice

60

05

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
Articole științifice

8580

Pe
parcursul
a 5 ani

2013

dintre care 4150 naționale și 4430
internaționale

157

Articole cu IF

2900

Teze științifice

În culegeri naționale și internaționale

Până în 2013, anual, s-a editat culegerea Anale științifice ale angajaților și
studenților Universității, înregistrată în Registrul Național al revistelor
de profil la categoria C.
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2014

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
În octombrie 2014 a fost lansată o nouă publicație științifică
internațională, Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
(Moldovan Journal of Health Sciences, MJHS), cu o
periodicitate trimestrială.
Începând cu nr. 1 din 16.11.2015, Revista este înregistrată în
Instrumentul Bibliometric Național IBN/IDSI,

Din decembrie 2017, a fost inclusă în lista revistelor științifice
de profil de categoria B.
Revista este înregistrată, de asemenea, în două baze de date
internaționale: Index Copernicus și Academic Google.
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
389
de brevete
300
medalii
de aur
120
medalii
de bronz

200
medalii
de argint
380
diplome de
mențiune

În perioada de referință,
angajații USMF au obținut
2984
certificate
de inovații

Rezultate
recunoscute
de specialiștii țărilor
cu tradiții
în cercetare
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ – INVENȚII

Valeriu Rudic,
Academician AȘM
Microbiologie

Viorel Prisacari,
m.c. al AȘM

Victor Ghicavîi,
m.c. al AȘM
Farmacologie

Valentin Gudumac,
Prof. univ.

Epidemiologie

Biochimie

Gheorghe Anghelici,
Prof. univ.

Și al.

Laboratorul de
hepatochirurgie
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ – APRECIERI
Ion Ababii
Gheorghe Ghidirim

Laureaţi ai
Premiului Naţional
au devenit

Pavel Ciobanu

Victor Ghicavîi

Viorel Nacu

Filip Gornea

Diomid Gherman
Gheorghe Paladi

Boris Topor

Nicolae Ghidirim

Oleg Lozan

Anton Spânu

Ion Bahnarel

Premiul de Stat al RM
în domeniul ştiinţei şi
tehnicii a fost
decernat

Vladimir Hotineanu
Mark Ștemberg
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
2005

2016

2014
1

pentru activitate
inovaţională
productivă,
Universitatea a fost
premiată cu Trofeul
Organizaţiei
Mondiale a
Proprietății
Intelectuale.

2
Universitatea a
aderat la Carta
Europeană a
Cercetătorilor și
Codul de Conduită
pentru Recrutarea
Cercetătorilor.

Anual
3

activitatea de cercetare
ştiinţifică a Universității
a fost acreditată de
Consiliul Național de
Acreditare și Atestare al
Republicii Moldova la 7
profiluri de cercetare cu
calificativul „Organizație
cu recunoaștere
internațională
(categoria A).

4
conferinţa ştiinţifică
anuală a studenţilor,
studențilordoctoranzi și
medicilor-rezidenți
în cadrul Zilelor
Universităţii.
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
2006

7

în Universitate a fost inaugurată o frumoasă
tradiție, care are loc o dată la 2 ani –
Congresul Internațional al studenților și
tinerilor medici – MedEspera.

2017
Asociația Studenților Farmaciști din 2017 odată
la 2 ani organizează Congresul Studenților
Farmaciști cu participare internațională.

ediții ultimele 2, în 2016 și 2018, s-au defășurat
integral în limba engleză. La ediția a 7-a au
participat 850 de persoane din 7 țări.

2

2

A 2-a ediția se va desfășura în perioada 14-17
noiembrie 2019

Desfăşurarea conferinţelor consacrate înaintaşilor şi jubiliarilor,
savanţilor noştri iluştri, cu prilejul sărbătoririi jubileelor
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Pregătirea cadrelor științifico-didactice
prin doctorat și postdoctorat

19952019

124

Teze de doctor
habilitat

93

Profesor
universitar

716

1

Teze de doctor

Profesor
cercetător

15

Conferențiar
cercetător

462
Conferențiar
universitar

68

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

05

În ultimii 5 ani, savanţii Universității au fost încadraţi
2

1
2

8

proiecte ale Asociației Internaționale a Institutelor
Naționale de Sănătate Publică

3

2

proiecte ale Organizației Mondiale a Sănătății

4

Obiectivele de bază:





Proiecte Orizont 2020

12
2

122 de proiecte, dintre care: 57 proiecte
internaţionale şi 65 proiecte naţionale

eficientizarea managementului cercetării ştiinţifice,
sporirea calităţii şi competitivităţii în cercetare,
valorificarea, promovarea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice,
motivarea, susţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman în cercetarea ştiinţifică.
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ACTIVITATEA CLINICĂ

"Omul sănătos le vrea pe toate,
dar când se îmbolnăvește –
dorește numai sănătate”
Mihai Cucereavii
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Clinica Universitară de Asistentă Medicală Primară

Un loc aparte în activitatea clinică îl ocupă
Clinica Universitară de Asistentă Medicală
Primară
Instituția, în prezent deservește peste 19600 cetățeni,
inclusiv cca 6000 de studenți și medici-rezidenți
autohtoni și peste 2000 de studenți internaționali.

Clinica a devenit un Centru de
promovare a reformelor prin
evaluarea, monitorizarea şi
integrarea serviciului de asistenţă
medicală la nivel naţional.

Centru model al asistenţei medicale primare,
acordate prin intermediul medicului de
familie, cât şi un centru contemporan de
instruire în acest domeniu.
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ACTIVITATEA CLINICĂ – CUSIM
01 simulatoare pentru deprinderi practice
02

02
01

03

04

metoda pacientului standardizat la disciplinele de Boli
interne și Medicina de familie

03 simulatoare virtuale și de fidelitate înaltă de ultimă
generaţie
04 la catedrele de profil chirurgical, de obstetrică şi
ginecologie, terapie intensivă şi urgenţe medicale
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ACTIVITATEA CLINICĂ – clinica STOMATOLOGICĂ
Clinica Stomatologică

asistenţă stomatologică pacienţilor,
acordă ajutor metodic şi practic
instituţiilor medicale din ţară
Serviciului Stomatologic
Universitar
organizat în 2011

redenumit în Centrul
Stomatologic Universitar
(2015)

 a sporit substanțial accesul studenților și
rezidenților în sălile de tratament;
 s-au creat condiții optime pentru însușirea și dezvoltarea
deprinderilor practice la nivelul exigențelor timpului;
 s-a extins posibilitatea de acordare a tratamentului
stomatologic pacienţilor din teritoriu.
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ACTIVITATEA CLINICĂ
Instalații stomatologice procurate
Microscoape
Aparate laser terapeutic și
altă tehnică instrumentală
S-a consolidat baza tehnico-materială
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Bazele facultății de Farmacie
Centrul
Farmaceutic
Universitar
„Vasile
Procopișin”

Centrul Științific
de Cultivare
baze de
a Plantelor
formare a
deprinderilor
Medicinale
practice
de la Bardar
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ACTIVITATEA CLINICĂ
Acte normative

HG 434, 15.05.2018
Cu privire la clinicile
USMF „Nicolae
Testemiţanu”

Ordinul MSMPS 925,
31.07.2018

Cu privire la bazele
clinice/clinicile universitare
ale catedrelor USMF „Nicolae
Testemiţanu”
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Asistența medicală specializată

06

În 95 clinici universitare
de profil terapeutic,
Chirugical, pediatric
Față de 19992,6 m2
în 2015

730
6719
18942,9

Angajați

3 mln 886
mii lei

Asistența medicală
specializată în 2019

paturi

m2

Față de 88 clinici
în 2015
Față de 9300
în 2015

Pentru arenda
spațiilor în baza
contractelor
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ACTIVITATEA CLINICĂ

creşterea ratei
de participare a
personalului
catedrelor
clinice

în tratamentul
pacienţilor în
stare gravă, care
se încadrează
între 49 și 82%.

78

06

Măsuri de îmbunătățire a condițiilor de formare clinică

• Colaborarea eficientă între Universitate și instituțiile medico-sanitare publice, în care sunt dislocate
catedrele clinice.
• Coordonarea procesului de încheiere a contractelor de cooperare și reevaluarea spaţiilor clinicilor în scopul
optimizării cheltuielilor suportate de Universitate.
• Internarea pacienţilor tematici la cota de până la 15%.
• Controlul calităţii serviciilor medicale, prestate de către instituțiile medico-sanitare publice în calitate de
baze clinice ale Universității.
• Participarea tuturor angajaţilor clinicilor universitare în activitatea IMSP cu norma clinică de 0,25; 0,5; 0,75
cu efectuarea gărzilor, consultaţiilor și serviciilor AVIASAN.
• Elaborarea şi implementarea criteriilor de evaluare şi apreciere a indicilor de performanță privind activitatea
clinică a angajaţilor clinicilor universitare întru determinarea sarcinii curative și remunerarea fiecărui salariat
corespunzător.

• Iniţierea procesului de elaborare a bazei de date pentru Modulul „Activitatea clinică” a Sistemului
Informațional de Management Universitar.
• Întreprinderea măsurilor concrete în vederea creării Spitalului Universitar ca obiectiv prioritar al
activităţii clinice universitare.
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

"Educaţia universitară este
ghidul pentru lecturile de o
viaţă întreagă”.
Winston Churchill
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ACTIVITĂȚI DE COLABORARE
dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi
parteneriat cu instituţii de învăţământ
superior medical şi de cercetare, cu alte
instituţii şi organizaţii de peste hotare;
identificarea fondurilor şi
posibilităţilor de aplicare a
proiectelor de cercetare, mobilitate
şi dezvoltare instituţională
prestarea serviciilor pentru
cetăţenii de peste hotare în
domeniul studiilor medicale
integrate, de rezidențiat,
postuniversitare şi în cercetare

Universitatea noastră a
semnat numeroase
acorduri de colaborare
directă cu instituţii de
învăţământ medical şi de
cercetare sau a participat
la realizarea acordurilor
de colaborare încheiate de
către Ministerul Sănătăţii
al Republicii Moldova cu
un şir de ţări din Occident
şi Orient
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RELAȚII INTERNAȚIONALE
Colectivul USMF a colaborat activ cu

Ambasadele

Fundația SOROS

OMS și UNICES

UNADS și USAID

Înaltul Comisariat
pentru refugiaţi

Alianța Universitară
a Francofoniei

PNUD

Banca Mondială
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Obiectivele acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor

1

schimbul bilateral de profesori pentru ţinerea cursurilor la diferite
specialităţi ale medicinei fundamentale şi clinice;

2

schimbul de experienţă privind perfecţionarea planurilor de studii
şi programelor analitice;

3

elaborarea şi editarea compendiilor, manualelor, ghidurilor practice
(de comun cu secţia Didactică);

4

colaborarea în vederea elaborării şi schimbului
de materiale didactice noi (audio, video şi CD-romuri);

5

stagii ale cadrelor didactice în specialităţile medicale fundamentale şi clinice;

6

dezvoltarea mobilităţii studenţilor în conformitate cu acordurile de cooperare
interuniversitară;

7

stagii pentru studii universitare şi postuniversitare
(Franţa, Belgia, Germania, SUA etc.).
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

mai mult de
500 de studenți,
rezidenți și
profesori
au beneficiat
de stagii

Crearea
Filierei
francofone

Franța,
Canada,
Bulgaria,
Belgia,
România

1999

Grație burselor AUF,
cu susținerea Grupului Spitalicesc
Sfântul Augustin și comunității
măicuțelor Augustine

colaborări

1997

Printre primele relații de colaborare între
Universitatea noastră și partenerii externi s-au
stabilit cu Agenţia Universitară a Francofoniei

1998

07

parteneriat
performant cu
Grupul Spitalicesc
Sfântul Augustin
din Malestroit,
Franţa,
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Cooperarea cu Statele Unite ale Americii
USMF – Carolina de Nord
2003

Colaborare durează deja 20 ani

S-a deschis Clinica Universitară de
Asistență Medicală Primară și
Centrul de instruire și testare a
deprinderilor practice

conform planului de cooperare
aprobat anterior de către Comitetul
bilateral Republica Moldova –
Carolina de Nord

2006

Rezultate

a fost iniţiat cursul de predare la
distanţă prin metoda de
teleconferinţă, o dată la 2
săptămâni, timp de 3 ani

Instruire virtuală
Cooperare între biblioteci
Asistență stomatologică copiilor din
orfelinate
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Colaborări
a.u. 2005-2006
Carolina de Nord a oferit Bibliotecii USMF
accesul la versiunea electronică a literaturii
medicale periodice, mii de monografii şi
manuale şi, în prezent este acelaşi acces la
literatura medicală modernă ca şi instituţiile
de învăţământ medical din Carolina de Nord.

USMF –
Carolina
de NORD

Aprilie 2006
a demarat proiectul: „Pregătirea
medicilor din Republica Moldova
prin metoda bazată pe studiul
problemei de bază”.

USMF a fost vizitată de mai multe delegaţii de medici stomatologi din Carolina de Nord. În
afară de suportul în procesul de instruire, acordat colaboratorilor facultăţii Stomatologie,
medicii stomatologi din SUA pe gratis au acordat servicii stomatologice copiilor din
orfelinatele ţării.
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Colaborări
Cu suportul politic din partea Ministerului Federal al Sănătății din Germania, s-au
stabilit relații eficiente de cooperare cu Universitatea de Medicină din Lubeck și
Relații
Centrul Ştiinţific Borstel, pentru desfăşurarea stagiului practic al studenților și
cu
oferirea burselor de cercetare. Cu succes se derulează relațiile cu Universitatea
Germania Luebeck în cadrul proiectului ”Reach-for – Moldova”.
Academia
TiBiNET

Universitatea
din Leipzig

Universitatea noastră a fost selectată în calitate de gazdă pentru
lucrările Academiei TiBiNET, organizate cu suportul fundației KochMetschnikov și Centrului Borstel.
Un partener german important este Universitatea din Leipzig cu care
au fost inițiate cooperări în domeniul modernizării curriculei
universitare, aplicării metodelor noi de instruire, inclusiv cea de
simulare, colaborării în domeniul otorinolaringologiei și patologiilor
auzului, asistenței medicale pacienților cu maladii reumatologice,
schimbului de cunoștințe în domeniul reabilitologiei, etc.
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

Au fost stabilite și s-au dezvoltat continuu relații
rodnice de prietenie şi cooperare cu Universitatea
Lituaniană de Ştiințe ale Sănătății din Kaunas
fortificarea capacităților în
domeniul cardiologiei endoscopice
și în alte domenii importante

01

02

03

care ulterior să implementeze
la noi în țară metode şi
abordări noi, în conformitate
cu practicile europene
contemporane.

având un Spital Universitar foarte performant,
administrația acestei instituţii a acceptat tinerii
noștri specialiști pentru instruire în diferite
domenii ale medicinii
88

07

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Frumoase relații de cooperare s-au stabilit cu Universitatea de Medicină din
Poznan, Polonia. Colaborarea se realizează:
la nivel de mobilitate
academică reciprocă între
studenții mediciniști în clinici

între studenții ultimului an de
studii ai facultăților de Farmacie în
perioada stagiilor practice de vară

pentru schimb de
experienţa a cadrelor
profesoral-didactice

în domeniul aplicării
metodelor de simulare în
instruirea medicală
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RELAȚII INTERNAȚIONALE
Au evoluat productiv relațiile de cooperare cu
instituţiile medicale şi academice din
Țările
Uniunii Europene

China

A

D

B

Rusia , Belarus, Kazahstan

SUA

E

C

F

România (toate universitățile
de medicină și farmacie)

Ucraina
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

În Universitate au fost implementate proiecte, finanțate de programele
guvernelor unor țări cu economii avansate
Proiectul pentru dezvoltarea programului
Optometrie și Proiectul pentru Educație și
Cercetare în domeniul patologiei orale,
finanțat de Guvernul Norvegiei

Proiectul pentru dezvoltarea medicinii
sportive, finanțat de Guvernul Estoniei
Proiectul pentru consolidarea
educației și a studiilor doctorale
în domeniul bioeticii, Elveția
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a susținut financiar cu
100 de mii de dolari SUA
proiectul pentru
dezvoltarea capacităților
Universității în domeniul
instruirii în medicina
paliativă la toate 3 nivele
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

01
au fost realizate multiple
mobilități academice

02

evenimente comune cu
parteneri externi în
cadrul proiectelor

03
finanțate de fonduri
europene

04

precum sunt proiectele
ERASMUS MUNDUS,
ERASMUS+ și TEMPUS
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SCOPUL PROIECTELOR

modernizarea învăţământului superior
medical din Moldova, pentru ajustarea
lui la cerințele și direcțiile UE
îmbunătăţirea procesului de
asigurare a calităţii în
universităţile din ţară
reforma managementului
universitar şi modernizarea
serviciilor niversitare de bază

94

07
Dezvoltarea armonioasă
ALMA MATER

Extinderea
în continuare a
relațiilor
internaționale

Dezvoltarea cercetării

Fortificarea calității
procesului
educațional în limba
engleză

bazat pe o colaborare
internațională amplă
și de durată
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ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

”Fă fiecare detaliu perfect
și limitează perfect
numărul de detalii.”
Jack Dorsey
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BUGETUL CONSOLIDAT AL UNIVERSITĂȚII
tradițional este constituit
din trei surse de venituri:
mijloace din contul Bugetului de stat
resurse proprii, colectate din taxe
provenite din activitatea de producere a USMF
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BUGETUL UNIVERSITĂȚII (venituri)

BUGETUL de
STAT
de la 9,8 mln. lei –
210,1 mln. lei

2019
530,2
mln. lei
PPT模板下载：WWW.HOMEPPT.C OM/moban/
节日PPT模板：WWW.HOMEPPT.C OM/jieri /
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VENITURILE
PROPRII
de la 3,6 mln. lei –
320,2 mln. lei

De 39 ori mai mare decât în

1995 (13,5 mln. lei)
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STRUCTURA VENITURILOR

Cota cea mai mare revine serviciilor educaționale – circa 95%, inclusiv,

70% – studiile superioare de licență
12% – studiile de rezidențiat
5% – perfecționarea cadrelor
5% – întreținerea căminelor
3% – studii superioare de doctorat, masterat și
secundariat clinic
5% – producere, locațiune, granturi, donații,
sponsorizări
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DINAMICA CHELTUIELILOR

589,9 mln. Lei, echivalent
cu 33,51 mln. $

de 45 ori mai
mult în lei;
de 11,13 ori
mai mult în $
13,2 mln. lei,
echivalent cu 3,01 mln. $
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Dinamica veniturilor vs cheltuieli
589,9
389,2
234,9
107,5

38

13,2
13,5

40,8

1995

2000

437,1
113

2005

530,2

246,6

2010

Venit mln.lei

2015

2019

Cheltuieli mln.lei
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Structura cheltuielilor
Cheltuieli
de personal
56 %

Cheltuieli
de bursă
6%

Cheltuieli
curente pentru
asigurarea
procesului
didactic, clinic
și de cercetare

Cheltuieli de
dezvoltare
16 %

22 %
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ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Autonomia universitară

1

Diversificarea și
extinderea spectrului
de servicii prestate
contra plată.

2

3

Creșterea numărului de
beneficiari ai serviciilor
de instruire contra plată,
în primul rând, a
studenților internaționali,
cu o pondere de 41,2% în
anul 2018.

Recalcularea prin
ajustare la
cheltuielile reale a
taxelor de studii și a
taxelor de cazare în
cămin.

103

08

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Trecerea la
autonomie

• 3,6 mln.
lei

1995

2013
• 203,6
mln.lei

• 254,6
mln. lei

2019
• 313,1
mln. lei

2015
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”Investițiile capitale” în propriul patrimoniu
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”Investițiile capitale” în propriul patrimoniu
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Dinamica cheltuielilor de personal
2015

2019

2010
2005
139,3

2000

251,9

333,4

mln. lei

48,8
1995

17,1
5,5

47 % - buget
53 % - surse proprii
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Componentele cheltuielilor de personal
ALOCAȚII

1
acodarea
sporului
specific pentru
activitatea
curativă

2
acordarea
sporului pentru
realizarea
indicatorilor de
performanță

3

4

acodarea
sporului specific
pentru predarea
în limbi
internaționale

acordarea
sporului specific
pentru
realizarea unor
activități de
importanță
deosebită

5
acordarea
sporului specific
pentru
realizarea unor
activități de
importanță
deosebită
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Salariul mediu

Personal științifico-didactic și
didactic
• 1995 – 256,0 lei
• 2018 – 11700 lei
• 2018 – 18 600 lei (ENG, FR)
• de 73 ori mai mult
1995

Personal nedidactic
• 1995 – 86,0 lei
• 2018 – 7 100 lei
• de 83 ori mai mult
vs

2018
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Cheltuieli de burse și alte plăți sociale
de 20 ori m.m
1995

1,7 mln. lei
2019

34,7 mln. lei

2000 – 2,9 mln. lei
2005 – 13,9 mln. lei
2010 – 31,8 mln. lei
2015 - 34,4 mln. lei
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Asigurarea procesului didactic, clinic și de cercetare

DIRECȚII DE
CHELTUIELI
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Asigurarea condițiilor de trai în cămine
Că
mi
n1
7

1995

2018

2019

• 19,8
mln.
lei

• 28,4
mln.
lei

Că
mi
n1
2

Că
mi
n1

Studenți

• 0,6
mln.
lei

Că
mi
n1
3

Colaboratori

Că
mi
n1
1

Studenți
internaționali

Studenți
Studenți
Că
mi
n2

Că
mi
n3

Că
mi
n1
0
Dir
ecț
ia
Stu Cam
den pu
țes sulu
c
i

Studenți
Studenți
Că
mi
n4

Colaboratori
Hotel

Rezidenți
Că
mi
n5

Colaboratori
Cursanți

În reparație până
01.09.2018
Că
mi
n9

Că
mi
n6

Că
mi
n7

Că
mi
n1
6

Că
mi
n8

Studenți
Studenți
internaționali

Studenți
internaționali

Rezidenți
Str. M. Sadoveanu
(Ciocana)
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Dezvoltarea patrimoniului universitar
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Cheltuieli de dezvoltare
90,6

33,9

Mln. lei

2,00
1995

24,4

18,6

8,8
2000

2005

2010

2015

2019
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Condițiile de trai în cămine

Căm. 4

Căm. 5
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Dezvoltarea patrimoniului universitar

116

08

Dezvoltarea patrimoniului universitar
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Dezvoltarea patrimoniului universitar
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Comemorarea înaintașilor
Acordarea
numelui
catedrelor

01

Acordarea
numelui aulelor
și străzilor

02

Sculptarea
și postarea
busturilor

03

Sculptarea și
postarea
basoreliefurilor

04

119

Comemorarea înaintașilor
Numele profesorilor Nicolae Starostenco, Petru Galețchi, Nicolae Eșanu şi Victor Gheţeul le
poartă aulele reconstruite din Spitalul „Sfânta Treime”, Blocul didactic central, Blocul
auditorial şi Institutul Mamei şi Copilului;
Numele profesorului Valentina Halitov îl poartă Clinica de Boli infecţioase la copii,
Numele profesorului Anton Spânu – Clinica de Chirurgie a Catedrei de chirurgie nr. 1
„Nicolae Anestiadi”, amplasată în incinta spitalului „Sfântul Arhanghel Mihail”;
Numele profesorului universitar Leonid Cobâleanschi îl poartă Blocul didactic nr. 1;
Numele profesorului universitar Vasile Procopișin îl poartă Centrul Farmaceutic
Universitar și Catedra de farmacie socială.
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Comemorarea înaintașilor
Pe fațada Blocului Morfologic este instalat basorelieful academicianului Vasile Anestiadi;
Numele profesorilor universitari Arsenie Guțan, Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja, Ion Lupan o
parte dintre catedrele Facultății de Stomatologie;

Basorelieful profesorului Eugen Popuşoi a fost instalat pe clădirea în care a locuit și o strată îi
poartă numele.
Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1 poartă numele conferențiarului universitar
Valeriu Ghereg;
Catedra de chirurgie nr. 1 – numele profesorului universitar Nicolae Anestiadi
Basoreliefurile profesorilor universitari Nicolae Kuznețov și Vasile Andrieș au fost instalate la catedrele
de histologie, citologie și embriologie, precum și anatomia omului, unde au activat în calitate de șefi
catedre.
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01

02

Nu am preconizat şi nici nu am
reuşit să redăm toate cele ce au
fost realizate la Universitate
Nu excludem că am putut reuşi şi
mai multe, poate şi mai bine

Un lucru este cert - am depus eforturi
mari pentru a munci cinstit, în
conformitate cu legislaţia în vigoare

03

Pentru a menţine ceea ce am primit drept 04
moştenire de la predecesorii noştri

Prin toate remanierile ce s-au impus şi efectuat la etapa
respectivă am tentat mereu spre a promova bunul nume al
instituţiei noastre
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Mulțumiri
În spatele tuturor acţiunilor ce s-au iniţiat şi desfășurat în acest interval
de timp se află un imens volum de lucru al tuturor subdiviziunilor

Prorectorilor

Decanilor

Prodecanilor

1

Membrilor Senatului

Consiliilor facultăților

Consiliilor științifice
și metodice

Șefilor de catedre
și subdiviziuni

ASRM

Departament și
Subdiviziuni de
suport

tuturor angajaților Universităţii
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Mulțumiri - PRORECTORILOR
Activitatea
didactică

Activitatea
științifică

Petru Galețchi,
Prorector
(1995-2004)

Olga Cernețchi,
Prorector
2005, 2008-2009) (2004 – în prezent)

Nicolae Eșanu,
Prorector, (2004-

Activitate
curativă și
instruire postuniversitare

Viorel Prisacari, Gheorghe Rojnoveanu,
Prorector
Prorector
(2013 – în prezent)
(1991-2013)

Studii
de doctorat

Emil Ceban,
Vladimir Hotineanu
Valeriu Revenco
Prorector
Prorector
Prorector
(2010-2015, 2015
(1994-2009)
(2019 – în prezent)
– în prezent)

Olga Tagadiuc
Prorector
(2019 – în prezent)
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Mulțumiri – PRORECTORILOR
Probleme
Sociale și
educație

Relații
Internaționale

Valeriu Chicu,
Prorector
(2000-2013)

Implementarea TIC

Mihail Gavriliuc,
Prorector

Evgheni Guțu,
Prorector

(2012–2019,
2019 - în prezent)

(2019 - în prezent)

Calitate și
evaluare

Oleg Lozan,
Prorector
(2013 – 2018)

Marcel Abraș,
Prorector
(2015 – 2018)

Secretar
Științific

Activitatea
financiară

Igor Cemortan,
Prorector
(2019 – prezent)

Serghei Suman,
Prorector
(2018 – prezent)

Victoria Craveț,
Prorector
(2016 – prezent)

Didina Nistreanu,
(1997 – în prezent)
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Mulțumiri – DECANILOR

Departamentul
Didactic

Facultatea de
medicină nr. 1,
decani
Lilian Șaptefrați, Silvia Stratulat,
Șef secție
Șef departament
(2004-2017) (2017 – în prezent)

Mircea Bețiu,
(2004 – în prezent)

Vasile Procopișin, Nicolae Ciobanu,
(1971-2006)
(2006 – în prezent)

Nicolae Eșanu,
(1992-2004)

Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja,
(1993-2001)
(2001-0009)

Ion Lupan,
(2009-2016)

Gheorghe Plăcintă,
(2004 – în prezent)

Sergiu Ciobanu,
(2016 – în prezent)
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Mulțumiri – DECANILOR
Departamentul de
DEMC
Șef

Facultatea de
Rezidențiat
decani

Constatin Ețco,
(1993-2000)

Valeriu Revenco
Liviu Grib
(2000-2019)
(2019 – în prezent)

Facultatea de
FEP
decani
Mihail Corlăteanu, Stanislav Groppa,
(1999-2009)
(1990-1999)

Eugen Bendelic
(2009-2016)

Vladislav Badan
(2016 – în prezent)
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Mulțumiri PRODECANILOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medicină

Farmacie

Dumitru Batîr
Vasile Bortă
Nicolae Bolocan
Victor Pîntea
Silvia Stratulat
Igor Cemortan
Bețiu Mircea

7. Sergiu Suman
8. Ludmila Gasnaș-Bologa
9. Elena Raevschi
10.Alexandru Corlăteanu
11.Angela Cazacu-Stratu
12.Virginia Șalaru

1. Nicolae Ciobanu
2. Livia Uncu

Rezidențiat

1. Liviu Grib
2. Nicolae Bacinschi
3. Nicolae Proca

Perfecționare

Stomatologie

7. Marin Vozian
8. Dumitru Harea
9. Ina Pogonea
10.Angela Babuci
11.Stela Cojocaru
12.Pavel Banov
13.Adrian Cotelea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vasile Ouatu
Sergiu Ciobanu
Oleg Solomon
Elena Stepco
Andrei Mostovei
Veaceslav Zuev

1. Grigore Morcov
2. Agafia Moraru
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Suportul USMF în activitate

Parlamentului RM

Guvernului
RM

Ministerului
Sănătății,
MSMPS

Ministerului
Educației,
MECC

Ministerului
Finanțelor

Primăriei
m. Chișinău

1995-2019
Suportul necondiționat pe parcursul perioadei de
referință, pentru care le suntem profund recunoscători
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Sarcina administrației
USMF

USMF
de a face faţă
provocărilor timpului
prin racordarea
standardelor
universitare la cele
internaţionale

de a menţine şi
dezvolta valorile
moştenite din
trecut

IMAGINE

PERFORMANȚE

PRESTIGIU

USMF
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Sarcini de viitor
1

Păstrarea și dezvoltarea Patrimoniul universitar.

2

Majorarea anuală graduală a salariului angajaților Universității

3

Dezvoltarea continuă a procesului de internaționalizare a activității multilaterale a
Universității în conformitate cu standardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală

4

Valorificarea capacităților Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale prin
dezvoltarea activității de cercetare și de producere a medicamentelor din produsele vegetale

5

Sporirea exigenței față de cetățenii străini la admitere și diversificarea programele de
studii cu predare în limbile engleză și franceză

6

Crearea Spitalului Universitar cu suportul structurilor internaționale (OMS, Banca
Mondială, Guvernul Norvegiei, UE, etc.) și a celor naționale, care au confirmat
disponibilitatea de a oferi Universității susținere financiară și logistică
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Sarcini de viitor
7

Majorarea numărului de cadre didactice cu titlurile științifice de doctor
și doctor habilitat în știință.

8

Facilitarea și încurajarea participării studenților în realizarea cercetărilor științifice cu
antrenarea lor în cadrul proiectelor naționale și internaționale.

9

Inițierea și legiferarea procedurii de licențiere periodică (o dată la 5 ani) a personalului
medical și farmaceutic, în conformitatea cu rigorile și standardele internaționale.

10

11

Realizarea Deciziei Consiliului de dezvoltare strategică instituțională din 22 decembrie
2017, Proces-verbal nr.6 , care a aprobat inițierea Parteneriatului Public-privat
„Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”.

Menținerea și dezvoltarea valorilor, moștenite din trecut și, în același timp, racordarea
standardelor universitare la cele internaționale, pentru atingerea de noi performanțe,
pentru menținerea și sporirea imaginei și prestigiului Almei Mater.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU” RIN REPUBLICA MOLDOVA

Mulțumesc pentru atenție!
Recunoştinţa îmbracă trei forme:
un sentiment din adâncul inimii,
o expresie de mulţumire
şi un dar întors.
Rector ION ABABII, academician AȘM
Dr. hab. șt. med., profesor universitar

Ședința Senatului

16 octombrie 2019

