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PREZENTARE GENERALĂ

Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti (CNOSM) este o organizaţie 
studenţească de nivel naţional constituită în anul 2008. În prezent, din cadrul 
CNOSM fac parte următoarele organizaţii studenţeşti universitare:
1. Sindicatul Studenţesc UTM 8. Sindicatul Studenţesc USEFS
2. Sindicatul Studenţesc USM 9. Sindicatul Studenţesc UST
3. Sindicatul Studenţesc UPSC 10. Sindicatul Studenţesc IRIM
4. Sindicatul Studenţesc UASM 11. Sindicatul Studenţesc US Bălţi
5. Sindicatul Studenţesc ULIM 12. Sindicatul Studenţesc US Cahul
6. Sindicatul Studenţesc ASEM 13. Senatul Studenţesc UCCM
7. Asociaţia Studenţilor şi Reziden-

ţilor în Medicină a USMF „Nico-
lae Testemiţanu”

14. Senatul Studenţesc ULIM

Din anul 2014 CNOSM are peste 40 de mii de membri. În perioada anilor 
2010-2014, sub egida CNOSM au fost organizate peste 300 de evenimente (câte 
60-80 în fiecare an academic), printre care „Balul Bobocilor”, „Dance Battle”, 
„Miss Universitate”, „Mister Universitate”, „TVC”, „Spartachiada locatarilor cămi-
nelor studenţeşti”, „Forumul organizaţiilor sindicale studenţeşti”, training-uri, 
conferinţe, workshop-uri.

În anul 2013 CNOSM a lansat portalul tuturor studenţilor - www.studentus.
md şi postul de rado studenţesc - Radio Studentus. În acelaşi an a fost lansat 
şi cardul de membru - EduCard, care are drept obiectiv prioritar - facilitarea 
accesului deţinătorilor de card la reducerile şi ofertele EduCard. Toţi membrii 
CNOSM devin automat şi gratuit posesori ai cardului. Informaţia în detalii o pu-
teţi vizualiza pe www.educard.md.

În anul 2014 CNOSM relansează portalul sindicat.md, care reflectă activita-
tea tuturor organizaţiilor membre CNOSM şi pune la dispoziţia studenţilor un 
mecanism de interacţiune cu potenţialii angajatori (Bursa muncii). Învaţă să 
munceşti legal încă din perioada de studenţie!!!

Ai în faţă o perioadă plină de momente frumoase şi provocări.
Implică-te! Nu fi indiferent!

Fii şi tu parte a echipei noastre!

CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR 
STUDENȚEȘTI DIN MOLDOVA

Accesează www.studentus.md, completează formularul şi vino alături de noi.



Suntem alături de tine şi pe Facebook ca să te ţinem la curent 
cu toate noutăţile şi evenimentele:

www.facebook.com/usmf.md şi ASR USMF.

Dragă student!

Bine ai venit la Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova! 

Știm cum sunt primele zile de stu-

denţie. Noi suntem alături de tine şi 

ca să ai parte de un început frumos 

- ţi-am pregătit acest ghid.

Dacă ai întrebări - ne poţi contacta 

oricând! Asociaţia Studenţilor  

şi Rezidenţilor în Medicină

Nu uita să accesezi portalul 
Universităţii www.usmf.md 
precum şi subsite-ul nostru 

http://www.asr.usmf.md/, unde 
vei găsi informaţii utile.
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Loretta Handrabura

Ministrul tineretului și sportului  
al Republicii Moldova

Dragă Student, 
Vă exprim sincere şi cordiale felicitări cu ocazia Zilei Cunoştin-

ţelor - 1 septembrie. Din acest moment începe o nouă etapă a vie-
ţii Dumnevoastră, pe parcursul căreia urmează să munciţi asiduu 
întru acumularea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor pro-
fesionale. În pofida unor dificultăţi şi provocări ale timpului, sper 
că veţi manifesta o atitudine conştiincioasă atât faţă de materiile 
curriculare, cât şi faţă de activităţile extracurriculare pentru a de-
veni un veritabil specialist în domeniul ales şi un cetăţean demn al 
Republicii Moldova.

În calitatea mea de ministru al tineretului şi sportului ţin să Vă 
confirm disponibilitatea şi susţinerea mea în toate iniţiativele şi 
proiectele inovatoare ale mediciniştilor. Vă urez un an de studii plin 
de rezultate frumoase pe segmentul cognitiv şi o implicare proli-
fică în domeniile de voluntariat şi cel asociativ. Să Vă ajute Bunul  
Dumnezeu în toate pornirile şi începuturile Dumneavoastră.
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Dragi studenți, 
În numele întregii comunități universitare vă urez Bun Ve-

nit la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae  
Testemițanu” din Republica Moldova! Fie ca anii de studenție pe-
trecuți aici să fie un început frumos în formarea profesională de 
medic sau farmacist. 

Aveți de parcurs un drum lung şi, pe alocuri, anevoios. De 
acum încolo, vă veți bucura de toată grija şi susținerea noastră. Zi 
de zi vom fi alături de fiecare dintre voi pentru a vă deschide taine-
le celei mai nobile profesii, pentru a vă ghida şi pentru a vă inspira 
cât mai multă încredere în forțele proprii. Suntem siguri de reuşita 
Dumneavoastră şi sperăm că veți depune toate eforturile pentru 
a deveni un membru demn al comunității medicale, conservând 
şi îmbogățind frumoasele noastre tradiții universitare. 

Fiți perseverenți pentru ca visul de a deveni specialişti de va-
loare să devină realitate! 

Într-un ceas bun!

Ion Ababii

Rector al USMF „Nicolae Testemițanu”,
profesor universitar,
doctor habilitat în științe medicale, 
academician al AȘM
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Marcel Abraș

Președinte al Asociației Studenților și 
Rezidenților în Medicină a USMF „Nicolae 
Testemițanu” 

Dragi studenţi,
Astăzi sunteţi la începutul unei noi etape din viaţa Dumnea-

voastră, poate una din cele mai importante, şi anume, sunteţi la 
începutul formării profesionale. Fiind studenţi ai Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 
Moldova veţi deveni membri ai unei mari familii, în cadrul căreia 
se munceşte mult şi se apreciază la justa valoare persoanele stu-
dioase şi talentate.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină din cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu” este organizaţia formată de către 
studenţi şi pentru studenţi, gata să vă sprijine atât în activităţile 
didactice şi ştiinţifice, cât şi în cele socio-culturale. Împreună cu 
ASRM veţi simţi cu adevărat pulsul vieţii studenţeşti.

Bine aţi venit în marea familie  
USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ASRM!
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DE CE AI NEVOIE SĂ FII MEMBRU ASRM?

Sarcina ta principală este  
să devii un bun specialist!

Echipa Asociaţiei Studenţilor şi 
Rezidenţilor în Medicină a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” are grijă ca drepturile tale să fie 
respectate! 

APELEAZĂ LA NOI CÂND AI NEVOIE!

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină:

• îţi apără drepturile şi interesele la toate nivelurile; 

• îţi oferă suport în soluţionarea diverselor probleme; 

• te ghidează şi îţi explică care sunt drepturile şi cum trebuie să ţi le aperi; 

• asigură transparenţa procesului de cazare în cămine prin intermediul  
Modulului Social al Sistemului Informaţional de Management Universi-
tar;

• te ajută să beneficiezi de abonamente pentru troleibuz la preţ redus; 

• îţi oferă flyere cu reduceri sau bilete gratuite la teatru, cinematograf, dis-
cotecă şi cluburi. 

ALEGEREA ÎŢI APARŢINE!

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină te învaţă să trăieşti la maxi-
mum viaţa de student. Printre cei mulţi şi diferiţi - îi uneşte pe cei care gândesc 
similar. Trecând prin şcoala ASRM acumulezi un bagaj de deprinderi ce te ajută 
să te integrezi cu succes în societate. Fiind membru ASRM înveţi să te afirmi cu 
adevărat!

Accesează www.asr.usmf.md şi vezi cum poţi deveni membru ASRM.
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USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU”: SCURT ISTORIC

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior 
din Republica Moldova. A fost fondată în baza Institutului de Medicină 

nr. 1 din Sankt Petersburg (Federaţia Rusă), evacuat, în timpul celui de-al II-
lea Război Mondial, la Kislovodsk (Caucazul de Nord), iar ulterior transferat în  
Moldova, sub numele de Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC).

Institutul şi-a început activitatea în data de 20 octombrie 1945, având o sin-
gură facultate - cea de Medicină Generală, care cuprindea 32 de catedre. Aici 
îşi făceau studiile circa 1000 de studenţi, fiind ghidaţi de 130 de profesori. În 
perioada anilor 1945-1964 au fost create încă cinci facultăţi: Pediatrie, Stomato-
logie, Medicină Preventivă, Farmacie şi cea de Perfecţionare a Medicilor.

În prezent procesul de studii se realizează în cadrul a 6 facultăţi: Medicină 
nr. 1 (inclusiv specialitatea Sănătate publică), Medicină nr. 2 (pentru cetăţeni 
străini, cu instruire în limba engleză), Stomatologie, Farmacie, Rezidenţiat şi Se-
cundariat Clinic, precum şi Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie.

Pe parcursul a 70 de ani de activitate, Universitatea a format cca 40 de mii 
de medici şi farmacişti, dintre care peste 5000 activează în diferite ţări ale lumii. 
Actualmente, la catedrele Universităţii, amplasate în 58 de instituţii medico-sa-
nitare publice din ţară, îşi fac studiile peste 7400 de studenţi şi rezidenţi din 
Republica Moldova, precum şi din alte 32 de ţări.

Procesul didactic şi cel ştiinţific este asigurat de 2 departamente, 59 de cate-
dre, 8 cursuri, 23 de laboratoare ştiinţifice, unde activează peste 1000 de cadre 
didactice, inclusiv 14 academicieni şi membri corespondenţi ai AȘM, membri 
titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 568 de doctori în ştiinţe şi 155 
de doctori habilitaţi în ştiinţe medicale, 20 de laureaţi ai Premiului de Stat în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii.
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CINE A FOST NICOLAE TESTEMIŢANU?

Nicolae Testemiţanu a rămas în istoria medicinei ca un savant cu renu-
me mondial în domeniul chirurgiei, traumatologiei şi, în special, în dome-
niul sănătăţii publice. Din 1990 Universitatea poartă cu mândrie numele 
acestui distins organizator şi reformator al ocrotirii sănătăţii, mare Om de 
stat şi înflăcărat patriot al neamului.

Între anii 1959-1963 a deţinut funcţia de rector, unde s-a manifestat 
prin calităţi manageriale de excepţie, a deschis noi facultăţi, a construit blo-
curi de studii, cămine studenţeşti, laboratoare. Fiind ministru al sănătăţii 
(1963-1968) s-a făcut cunoscut drept un mare reformator al sistemului na-
ţional de sănătate. Domniei Sale îi datorăm crearea sistemului modern de 
medicină primară, integrat funcţional cu medicina specializată.
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IMNUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ  
ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”

VIVAT MEDICINA!

Aici în inima cetăţii,
Într-un divin aşezământ,
Străluce steaua sănătăţii,
Unui popor străvechi şi sfânt.

Acesta templul tău să fie,
Mai sus tu slava să-i ridici!
Aici credinţa este vie
Și-i multă patrie aici!

REFREN:
Vivat, vivat Medicina
Și-ale ei victorii!
Fruntea noastră ei se-nchină
Vivat profesorii!
Vivat Universitatea,
Vivat Medicina!
Vivat, vivat sănătatea,
Viaţa şi lumina!

Aceasta-i Medicina noastră,
Un dar atât de mininat!
S-o vadă cât e de măiastră
S-ar bucura şi Hippocrates!

De-aici pornind, ajungi departe,
Voieşti, cutezi, te-nalţi,
Aici se face multă carte
Și multă glorie aici!

REFREN:
Vivat, vivat Medicina
Și-ale ei victorii!
Fruntea noastră ei se-nchină
Vivat profesorii!
Vivat Universitatea,
Vivat Medicina!
Vivat, vivat sănătatea,
Viaţa şi lumina!

Versuri: Grigore Vieru
Muzică: Gheorghe Mustea



JURĂMÂNTUL STUDENTULUI 

DEVENIND  STUDENT  AL  UNIVERSITĂȚII  DE  STAT  DE  MEDICINĂ  
ȘI  FARMACIE  „NICOLAE TESTEMIȚANU”  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA

ÎN  FAȚA  PROFESORILOR  ȘI  COLEGILOR
JUR  SOLEMN:

SĂ-MI  CONSACRU  VIAȚA
 CAUZEI  DE  PROTECȚIE  A  SĂNĂTĂȚII  OMULUI.

SĂ  IUBESC  ȘI  SĂ  DOVEDESC  MEREU
PROFUNDA  MEA  CONSIDERAȚIE  ȘI  RESPECTUL

PENTRU  PROFESIUNEA   DE  MEDIC.
SĂ  MUNCESC  CU  PASIUNE

PE  TOT  ITINERARUL  ANILOR  DE  STUDII
PENTRU  A  ÎNSUȘI  ȘI  A  POSEDA  LA  PERFECȚIE

BAZELE  TEORIEI  ȘI  PRACTICII  MEDICALE.
SĂ  DEVIN  UN DISCIPOL DEMN  AL  DASCĂLILOR  MEI.

SĂ  RESPECT  CARTA  UNIVERSITARĂ.
SĂ  PĂSTREZ  ȘI  SĂ  URMEZ  CU  GRATITUDINE
TRADIȚIILE  GLORIOASE  ALE  UNIVERSITĂȚII

ȘI  SĂ  CONTRIBUI  CU  TOATĂ  FORȚA  MEA
LA  CREȘTEREA  AUTORITĂȚII  EI.
SĂ  FIU  MODEST  ȘI  TEMPERAT,

SĂ-MI  CONSIDER COLEGII  DREPT  FRAȚI,
RESPECTÂNDU-LE   DEMNITATEA  ȘI  ONOAREA.

SĂ  FIU  CETĂȚEAN  DEVOTAT
ȘI  SĂ  APĂR,  ÎN  ORICE  CONDIȚII,  DEMNITATEA  PATRIEI.

SĂ  NU  UIT  NICICÂND
CĂ  SLOGANUL  VIEȚII  MELE  ESTE
„SANUS  POPULI - SUPREMA  LEX!”

„SĂNĂTATEA  POPORULUI  ESTE  LEGEA SUPREMĂ!”
SUNT  ONORAT  SĂ  FAC  ACEST  LEGĂMÂNT  DE  CONȘTIINȚĂ

ÎN  FAȚA  COLEGILOR
ȘI A  ÎNTREGULUI  CORP  PROFESORAL AL ALMA MATER –

UNIVERSITATEA  DE  STAT  DE  MEDICINĂ  
ȘI  FARMACIE „NICOLAE  TESTEMIȚANU”  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA!
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CODUL DE COMPORTAMENT

Fiecare persoană este 
stăpân pe propriul 
eu şi are tot drep-

tul moral să îşi expri-
me individualitatea 
prin metodele pe 
care le consideră ne-
cesare. Pentru a evita 
excesele şi a accentua, 
o dată în plus, responsa-
bilitatea pe care şi-o asumă 
fiecare din momentul admiterii 
la USMF „Nicolae Testemiţanu”, a fost 
stabilit acest cod de comportament, 
necesar şi obligatoriu de urmat în 
timpul săptâmânii de lucru şi a orelor 
academice. Liniile directoare ale co-
dului nu sunt create pentru a impune 
restricţii opresive, ci pentru a asigura 
respectarea standartelor de calitate a 
vieţii curriculare şi extracurriculare, 
pentru crearea unei atmosfere efici-
ente de activitate şi a condiţiilor de 
confort psiho-emoţional pentru stu-
denţi, personalul didactic, adminis-
trativ şi cel auxiliar.

Prezentul cod conţine următoare-
le prevederi:

1. Prezenţa obligatorie şi sosirea 
la timp la toate seminarele şi orele de 
curs.

2. Purtarea obligatorie a halatului 
alb şi a încălţămintei de schimb, pre-
cum şi posedarea inventarului me-

dical necesar (steto scop, 
tonometru ş.a.); 

La orele practice cu 
profil chirurgical este 
obligatoriu de a avea 
bonetă, mască, cos-
tum chirurgical şi în-

călţăminte de schimb.
3. Pe teritoriul Uni-

versităţii, blocurilor di-
dactice, căminelor, cât şi în 

preajma acestora, este strict in-
terzis fumatul şi folosirea băuturilor 
alcoolice.

4. Restricţii privind ţinuta studen-
tului: 

•  Este interzisă vestimentaţia cu 
părţi ale corpului dezgolite (de-
colteu, spate, şolduri, abdomen) 
sau a celei care pune în evidenţă 
lenjeria;

•  Haine cu mesaj denigrator, ofen-
sator, obscen, necenzurat, prin 
cuvinte sau imagini;

•  Sandale de plajă;
•  Pentru băieţi este interzisă pre-

zentarea la Universitate în pan-
taloni scurţi;

•  Sunt interzise accesoriile pro-
vocatoare şi exagerate (ex: pier-
cing-uri în zona feţei);

•  Este interzisă expunerea tatuajelor.
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TELEFOANE DE CONTACT
Nr. Prenume Nume Funcţia Date de contact 

1 Ion Ababii 
rector, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med., 
academician al AŞM 

022 205 189
022 205 188 

fax:  022 242 344 
rector@usmf.md

2 Olga Cerneţchi 
prorector pentru asigurarea calităţii 
și integrării în învăţământ, profesor 
universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 710
prorectorcalitate@usmf.md

3 Gheorghe Rojnoveanu prorector pentru activitate știinţifică,  
profesor universitar, dr. hab. șt. med. 

022 241 782
022 205 219

prorectorstiinta@usmf.md

4 Oleg Lozan 

prorector pentru implementarea 
tehnologiilor informaţionale și dezvoltare 
strategică, profesor universitar, dr. hab. 
șt. med.

022 205 707 
prorectorstrategie@usmf.md

5 Mihail Gavriliuc prorector pentru relaţii internaţionale,  
profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 702
022 205 383 

prorectorinternationale@usmf.md

6 Emil Ceban 
prorector pentru educaţie și probleme 
sociale, profesor universitar, dr. hab. 
șt. med.

022 205 116
022 205 200

prorectoreducatie@usmf.md

7 Didina Nistreanu 
secretar știinţific, conferențiar universitar, 
dr. în filosofie  
 

022 242 433
022 205 152 

secretarstiintific@usmf.md

8 Lilian Şaptefraţi șef departament, Departamentul Didac-
tic, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 234
022 242 754

lilian.saptefrati@usmf.md 

9 Andrei Romancenco director, Centrul Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală 

022 205 695
cusim@usmf.md 

10 Liubovi Karnaeva director, Biblioteca Ştiințifică Medicală 
022 205 553

liubovi.karnaeva@usmf.md 
library@usmf.md 

11 Silvia Ciubrei șef departament, Departamentul 
Comunicare și Relații Publice 

022 205 235 
Fax: 022 242 411 

silvia.ciubrei@usmf.md 
relatiipublice@usmf.md 

12 Boris Garbuz administrator, Complexul Sportiv 
Universitar 

022 205 509
022 205 445

13 Marcel Abraș președinte, Asociaţia Studenţilor și 
Rezidenţilor în Medicină, dr. șt. med. 

022 242 472
022 205 176 

marcel.abras@usmf.md  
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FACULTĂŢI
Nr. Facultatea Decan Telefon Adresa 

1 Medicină nr.1 Gheorghe Placintă 022 241 788 
022 220 597 

Blocul didactic central, 
bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165 

2 Stomatologie Ion Lupan 022 245 283 
022 205 223 

Clinica Stomatologică Universitară, 
str. Toma Ciorbă, 42 

3 Farmacie Nicolae Ciobanu 022 727 974 
022 205 456 

Blocul didactic nr. 2, 
str. Mălina Mică, 66 

4 Medicină nr. 2 Mircea Beţiu 022 738 667 Blocul didactic central, 
bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165

5 Rezidențiat și Secun-
dariat Clinic Valeriu Revenco 022 205 535

022 205 407 str. Nicolae Testemiţanu, 13/1

6 Educație Continuă în 
Medicină și Farmacie Eugen Bendelic 022 205 160

022 205 527 bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165

CĂMINE
Nr. Cămin Administrator Telefon recepție Adresa 
1 Căminul nr. 1 Sava Cernei 022 205 471 str. Mălina Mică, 68/1 
2 Căminul nr. 2 Valeriu Fortuna 022 205 472 str. Mălina Mică, 68/2 
3 Căminul nr. 3 Valeriu Oprea 022 205 473 str. Mălina Mică, 68/3 
4 Căminul nr. 4 Alexandra Croitoru 022 205 474 str. N. Testemițanu, 24/2 
5 Căminul nr. 5 Ecaterina Leontiev 022 205 475 str. N. Testemițanu, 13/1 
6 Căminul nr. 6 Victor Cocarcea 022 205 476 str. N. Testemițanu, 23/2 
7 Căminul nr. 7 Alexandru Dedenco 022 205 477 str. N. Testemițanu, 22/2 
8 Căminul nr. 8 Gheorghe Buruiană 022 205 478 str. M. Lomonosov, 63/8 
9 Căminul nr. 10 Pavel Balica 022 205 480 str. Mălina Mică, 11/10 

10 Căminul nr. 11 Andrei Fachira 022 205 481 str. Mălina Mică, 68/11 
11 Căminul nr. 12 Andrei Josan 022 205 482 str. V. Korolenko, 61/3 
12 Căminul nr. 13 Ion Perciuleac 022 205 483 str. V. Korolenko, 61/2 
13 Căminul nr. 14 Maria Hrebtatii 022 205 249 str. M. Viteazu, 1 
14 Căminul nr. 16 Eugeniu Oleineac 022 486 593 str. M. Sadoveanu, 26/3 
15 Căminul nr. 17 Ion Vacula 022 205 489 str. N. Testemițanu, 26 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
Denumirea instituției Adresa Medic Orele de primire 

Clinica Universitară de 
Asistenţă Medicală Primară 

str. 31 August 
1989,137 Lilia Lupu Luni-Vineri: 8:00-18:00; 

Sâmbătă: 8:00-12:00 
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Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare și 

Sfânt, 165 

Blocul didactic nr. 2,
str. Mălina Mică, 66 

Clinica Stomatologică 
Universitară, str. Mihai 

Viteazu, 1

HARTA AMPLASĂRII BLOCURILOR DIDACTICE
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Căminul nr. 14, 
str. Mihai Viteazu, 1

Căminele 1, 2, 3,
str. Mălina Mică, 68/1

Căminele 12, 13,
str. Korolenko, 61

Căminul 
nr. 16,

str. Mihail 
Sadoveanu, 

26/3

HARTA AMPLASĂRII CĂMINELOR
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Biblioteca Știinţifică Medicală 
(BȘM) a Universităţii de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae  
Testemiţanu” reprezintă un centru de 
informare şi documentare, care deţine 
o colecţie de circa 900 mii de publica-
ţii. Colecţia Bibliotecii include: cărţi, 
reviste, teze de doctor, autoreferate, 
documente electronice etc., în lim-
bile română, rusă, engleză, franceză, 
germană. La dispoziţia utilizatorilor 
sunt puse două servicii de împrumut 
de documente la domiciliu: Împrumut 
de publicaţii didactice şi Împrumut de 
publicaţii ştiinţifice. În cadrul Bibli-
otecii activează trei săli de lectură cu 
un program extins de servire docu-
mentară.

În vederea îmbunătăţirii accesului 
la manuale, BȘM a constituit Biblio-
teca Electronică Didactică, care oferă 
acces on-line la publicaţii. Aceasta, 
precum şi catalogul electronic al Bibli-
otecii (Web OPAC), poate fi accesată 
pe site-ul BȘM - http://library.usmf.md, 
unde veţi putea beneficia şi de alte 
servicii electronice (împrumut inter-
bibliotecar internaţional, întreabă bi-
bliotecarul, expoziţii virtuale ş.a.).

În vederea asigurării accesului uti-
lizatorilor la resursele informaţionale 
electronice de profil medical şi farma-
ceutic, în Bibliotecă funcţionează trei 
Centre de Informare „Infomedica”, 
Centrul de Informare şi Documentare 
al OMS şi Centrul de Informare Euro-
peană. 

BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICĂ MEDICALĂ



BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICĂ MEDICALĂ
Adresa Telefon

Sala de lectură nr. 1 
Centrul de Informare Infomedica nr. 1
Centrul de Informare Europeană

Blocul didactic central, 
bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165 

022 205 120 
022 205 216
022 205 120

Împrumut de publicații didactice
Sala de lectură nr. 2 
Centrul de Informare Infomedica  nr. 2

Blocul de studii nr. 2, 
str. Mălina Mică, 66 

022 205 506
022 205 491
022 205 491 

Împrumut de publicații științifice
Sala de lectură nr. 3 
Centrul de Informare Infomedica  nr. 3
Centrul de Informare și Documentare 
al OMS

Spitalul Clinic Republican, 
str. Nicolae Testemiţanu, 29 

022 205 490
022 205 554
022 205 490
022 205 554

ALTE BIBLIOTECI ȘI LIBRĂRII
Denumirea Adresa Telefon

Biblioteca Naţională str. 31 August 1989, 78A 022 221 475
022 240 418

Biblioteca știinţifică centrală „Andrei 
Lupan” a AŞM str. Academiei, 5A 022 727 401

022 735 760
Biblioteca Republicană de Informaţie 
Tehnico-Ştiinţifică str. Ion Creangă, 45 022 747 708

022 741 200
Biblioteca AGEPI str. Andrei Doga, 24/1 022 400 607
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 148 022 225 006
Biblioteca M. Lomonosov bd. Dacia, 4 022 778 400
Biblioteca V. Alecsandri str. N. Titulescu, 10 022 551 324
Biblioteca Liviu Rebreanu str. Socoleni, 9 022 464 944
Biblioteca Ovidius sos. Hîncești, 32 022 727 194
Biblioteca A. Donici str. Studenţilor, 12/3 022 323 600
Biblioteca Ştefan cel Mare bd. Decebal, 91 022 551 483

Fundaţia cărţii str. A. Şciusev, 65 022 229 508
022 229 509

Cartea Academica bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 148 022 223 355 

Educational centre str. Columna, 72/3 022 228 987
022 278 486

Librăria ALBA-IULIA str. Alba-Iulia, 23, bl.1-A 022 515 749
Libraria BIBLION bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 184 022 235 363
Librăria EMINESCU bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180 022 295 922
Librăria FĂT-FRUMOS bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 130 022 223 085
Libraria din Centru bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 126 022 214 203

23Ghidul studentului
USMF „Nicolae Testemițanu”



O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS!

MEN SANA ÎN CORPORE SANO 
este o altă directivă a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, care prin Complexul 
Sportiv Universitar creat, 
încurajează studenţii, 
rezidenţii, precum şi 
angajaţii săi să prac-
tice diverse activi-
tăţi sportive şi să 
organizeze com-

petiţii între instituţii. Complexul pune 
la dispoziţia beneficiarilor: săli de jo-
curi sportive, de fitness, de forţă, de 

lupte, cabinete metodico-di-
dactice, cabinete medica-

le, duşuri, vestiare şi 
cabine sanitare.



ORARUL ANTRENAMENTELOR SPORTIVE PENTRU 
STUDENŢI ȘI REZIDENŢI

Proba Zile Ora Locul Antrenor

Baschet
(Fete)

Luni, miercuri, 
vineri 16:30-18:00

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Vladimir Diaconu
069566026

Baschet
(Băieți)

Luni, miercuri, 
vineri 17:00-18:30

Complexul Sportiv 
Universitar, str. 31 

August, 137

Marian Stan
069111553

Volei
(Fete) Marți, joi 16:30-18:45

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Iulia Popova
079530009

Volei
(Băieți) Marți, joi 18:15-20:30

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Vasile Guragata
069995188

Triatlon forță Luni, miercuri, 
vineri 16:30-18:00

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Mihai Cojocari
069181964

Fotbal Luni, miercuri, 
vineri 18:00-20:00

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică, Teren

Mihai Cojocari
069181964

Atletism Luni, miercuri, 
vineri 16:30-18:00

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică, Balcon

Svetlana Miron
079583307

Badminton Luni, miercuri 18:00-20:15
Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Svetlana Miron
079583307

Tenis de masă Luni, miercuri 18:00-20:15
Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică

Maria Ivanov
069306697

Judo Luni, miercuri, 
vineri 18:00-19:30

Complexul Sportiv 
Universitar, Mălina 

Mică, Balcon

Vladimir Diaconu
069566026

Şah,
joc de dame Luni, miercuri 16:30-18:45 Catedra de educație 

fizică
Valentina Sergheeva

079784363
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MOBILITATE ACADEMICĂ

USMF ”Nicolae Testemiţanu” este 
axată pe internaţionalizarea proce-
sului de instruire şi cercetare, care se 
realizează prin implementarea stan-
dardelor europene, astfel devenind 
competitivă la nivel mondial.

Universitatea are acorduri de co-
laborare cu peste 90 de instituţii de 
profil din cca 30 de ţări, care asigură 
mobilitatea academică a studenţilor 
şi a rezidenţilor, oferindu-le posibi-
litatea de a efectua stagii de speciali-

zare şi documentare, de a participa în 
proiecte comune şi de a studia limbile 
moderne.

Pentru mai multe informaţii pri-
vind mobilitatea academică acce-
saţi secţiunea Burse, stagii, granturi 
(http://dreie.usmf.md/burse-sta-
gii-granturi/) de pe portalul Universi-
tăţii sau contactaţi Departamentul Re-
laţii Externe şi Integrare Europeană la 
022 210 340 sau 022 205 376.

www.dreie.usmf.md 



ACTIVITATEA ASRM

Ce trebuie să știi?
Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină 

(ASRM) este organul de autoguvernare studenţeas-
că din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. ASRM este o orga-
nizaţie obştească cu statut de persoană juridică ce 
reuneşte, în baza liberului consimţământ persoane 
care îşi fac studiile la Universitate, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, cetăţe-
nie, confesiune şi apartenenţă politică.

Ce înseamnă ASRM?
ASRM este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, 

constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea 
realizării în comun a scopurilor determinate de statut. Asociaţia are drept scop:

• promovarea şi apărarea intereselor mediciniştilor, studenţilor stomato-
logi şi farmacişti, rezidenţilor şi tinerilor medici;

• participarea în proiecte publice orientate în domeniile de sănătate, mo-
dul sănătos de viaţă în rândul tinerilor, educaţie şi cercetare, cooperare 
internaţională, probleme de mediu, turism ecologic etc.;

• stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte asociaţii şi orga-
nizaţii medicale din ţară şi din străinătate; 

• promovarea studiilor şi cercetărilor în domeniul medical, organizarea 
manifestărilor ştiinţifice internaţionale.

Apartenenţă
I. Apartenenţa la ASRM este benevolă.
II. Membrii ASRM pot fi orice student, masterand, medic rezident, secun-

dar clinic, doctorand al USMF „Nicolae Testemiţanu”, care recunoaşte şi susţine 
obiectivele Asociaţiei.

III. Retragerea din ASRM se face prin libera voinţă a membrului, prin îna-
intarea unei cereri, urmată de decizia Consiliului Sindical al Studenţilor USMF  
„Nicolae Testemiţanu”.

IV. În cazul în care membrul ASRM îşi schimbă locul de studii, precum şi în 
cazul întreruperii temporare a studiilor, calitatea lui de membru se păstrează, 
dacă a respectat prevederile Statutului.
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Drepturile membrului ASRM
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

• dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei;
• de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei;
• de a participa la toate proiectele Asociaţiei;
• să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei;
• de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
• să participe la procesul de instruire;
• să adreseze apeluri, demersuri către ASRM şi să obţină răspunsuri;
• să-şi expună liber opinia în cadrul ASRM;
• să participe la manifestările organizate de ASRM;
• să beneficieze de suport moral şi material (după caz) din partea ASRM.

Obligaţiunile membrului ASRM
• Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile din Statut, ho-

tărârile Adunării Generale, ale Consiliului de administrare şi dispoziţiile 
preşedintelui;

• să participe activ la realizarea scopurilor statutare;
• să achite cotizaţia de membru la timp;
• să contribuie la afirmarea imaginii pozitive a ASRM;
• sa nu întreprindă măsuri ce ar leza interesele acesteia sau ar împiedica 

îndeplinirea sarcinilor statutare;
• să fie onest, obiectiv, corect în relaţiile cu alţi membri.

Structura Asociaţiei
ASRM are drept scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor 

mediciniştilor, organizarea activităţilor studenţeşti.
Structura organizatorică a Asociaţiei include următoarele organe:

• Adunarea Generală;
• Consiliul de administrare;
• Preşedintele;
• Comisia de cenzori;
• Vicepreşedinte.

ASRM cuprinde 9 direcţii de activitate:
l. Direcţia Studii;
2. Direcţia Relaţii Externe;
3. Direcţia Proiecte;
4. Direcţia Cultură;
5. Direcţia Știinţă;

6. Direcţia Tehnologii lnformaţionale 
şi Mass-media;

7. Direcţia Socială;
8. Direcţia Trai;
9. Direcţia Sport.
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Direcţia Studii:
• Asigură transparenţa şi imparţialieta-

tea desfăşurării examenelor la ştiin-
ţele clinice şi preclinice, realizată 
prin prezenţa observatorilor 
din rândul studenţilor şi rezi-
denţilor la examene şi reexa-
minări;

• Realizează numeroase son-
daje în rândul studenţilor 
referitor la calitatea studi-
ilor, la modificările progra-
melor analitice, colectează, 
analizează şi înaintează 
propunerile din partea stu-
denţilor;

• Organizează cursuri gratuite de 
limba germană pentru studenţi;

• Contribuie la modificarea programelor 
analitice cu trecere la metoda orală de exami-
nare a studenţilor, realizată în colaborare cu administraţia.

Direcţia Relaţii Externe
Direcţia asigură colaborarea şi schimbul 

de experienţă cu alte asociaţii studen-
ţeşti, instituţii medicale de peste ho-

tarele ţării. De asemenea, se menţin 
relaţii de cooperare cu asociaţiile 
similare din alte universităţi ale 
republicii, cum ar fi Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Universita-
tea Agrară de Stat din Moldova, 
Academia de Studii Economice a 

Moldovei ş.a.
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Direcţia Proiecte
Desfăşoară proiecte sociale şi di-

verse acţiuni de promovare a modu-
lui sănătos de viaţă.

Direcţia Stiință
Cercurile ştiinţifice, congrese-

le şi întreaga activitate ştiinţifică 
studenţească este susţinută şi pro-
movată de membrii acestei direcţii.

Direcţia Cultură
Această direcţie are un plan im-

punător de activităţi, care se rea-
lizează pe parcursul întregului an. 
Evenimentele culturale, devenite 
deja tradiţie, sunt Balul bobocilor, 
Campionatul interuniversitar de 
TVC, Clubul intelectual „Intelmedi-
ca”, Festivalul „Tezaurul Studenţesc”, 
„Miss USMF”. În acelaşi timp, cu sus-
ţinerea ASRM, în Universitate activează 
diverse cercuri artistice. 
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Direcția Tehnologii Informaţionale și 
Mass-Media

Mediatizarea activităţii ASRM este 
prerogativa Direcţiei Tehnologii Infor-
maţionale şi Mass-Media. Astfel, ac-
tivităţile acesteia ţin de actualizarea 
subsite-ului asociaţiei (www.asr.
usmf.md), realizarea anunţurilor 
privind evenimentele desfăşurate 
de către ASRM, informarea corectă 
şi operativă a întregii comunităţi stu-
denţeşti.

Direcţia Socială:
• Apără drepturile şi interesele stu-

denţilor la nivel de facultate şi Univer-
sitate;

• Procură şi distribuie abonamente cu preţ redus 
pentru studenţi;

• Asigură evidenţa studenţilor cu situaţia materială vulnerabilă;
• Organizează excursii pentru studenţi.

Abonamentele pentru tro-
leibuz la preţ redus sunt oferite, 
prioritar, studenţilor din familii 
social-vulnerabile.

Plata pentru abonamente 
pentru luna viitoare se efectu-
ează până în data de zece a lunii 
curente. 

Abonamentele se eliberează 
fiecărui student, personal, din 
data de 29-30 a lunii curente, 
până în cele 3-4 a lunii viitoare. 

După data de 5, toate abona-
mentele nerevendicate se retur-
nează.
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Direcţia Trai:

• Colectează cereri de 
grup pentru traiul în 
cămin;

• Participă în comisiile 
de cazare la nivel de fa-
cultate şi Universitate;

• Contribuie la soluţio-
narea problemelor de 
trai ale studenţilor;

• Desfăşoară şi alte ac-
tivităţi ce ţin de acest 
domeniu.

Direcția Sport
Organizează competiţii sportive 

pentru studenţi şi alte activităţi pen-
tru a menţine şi a promova modul să-
nătos de viaţă.
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PRINCIPALELE REALIZĂRI ASRM 
Mai bine de şapte decenii, studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” se fac re-

marcaţi nu doar prin cunoştinţe profunde în domeniul medicinei şi farmaciei, 
dar şi prin calităţile lor umane, actoriceşti, sportive, organizatorice, ce şi le eta-
lează, paticipând la diferite activităţi extracurriculare organizate de ASRM. Prin-
tre realizările din ultimii ani ale Asociaţiei menţionăm: 

• Organizarea Congresului Internaţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici 
”MedEspera”. În anul 2014 a fost desfăşurată a V-a ediţie, care s-a bucurat 
de un mare răsunet la nivel internaţional, având în calitate de invitaţi de 
onoare medici renumiţi de peste hotare. 

• Proiectul „Profilaxia tuberculozei în rândurile adolescenţilor şi tinerilor”, 
realizat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, fi-
nanţat de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei 
şi Malariei. Studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” participă în calitate de 
formatori, realizând seminare în universităţile şi colegiile din Chişinău, 
precum şi pentru grupurile din toată ţara supuse unui risc sporit. Proiectul 
a început în anul 2010 şi se derulează până în prezent. 

• În anul 2012 s-a dat startul unei serii de seminare pentru studenţi şi rezi-
denţi - „Basic Surgical Skills”, realizate în parteneriat cu Societatea Studen-
ţilor în Medicină din România şi Catedra de anatomie topografică şi chirur-
gie operatorie a Universităţii noastre. Instruirile au drept scop dezvoltarea 
abilităţilor chirurgicale de bază, utile pentru orice medicinist. 

• Au fost semnate acorduri de colaborare cu IADS, FASMR şi FASFR, obiectiv 
realizat de Direcţia Relaţii Externe. 

• Au fost realizate programele de schimburi studenţeşti TransMed şi  
InterFarma între universităţile de medicină din România şi USMF „Nicolae  
Testemiţanu”.

• Campania de donare a sângelui „Donează Sânge - Fii Erou!” este organizată 
anual, mediciniştii numărându-se printre cei mai activi donatori. 

• Participarea activă în activităţile de salubrizare a oraşului desfăşurate în 
fiecare primăvară. 

• Membrii ASRM au participat în proiectul naţional de amploare „Cu mintea 
trează şi Mă Lepăd”, care a avut drept scop informarea şi sensibilizarea po-
pulaţiei din mediul rural despre daunele fumatului şi ale alcoolului.
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CUM DEVII MEMBRU ASRM?

La începutul primului an de studii, preşedintele sau vicepreşedinţii ASRM pre-
zintă, în fiecare grup, informaţia despre Asociaţie, precum şi cererea-tip de 

aderare la organizaţia medininiştilor. 

Studenţii, doritori de a deveni membri, completează cererea cu datele per-
sonale. Ulterior, aceştia aleg liderul în grup şi întocmesc un proces-verbal (tip) 
pentru a consemna acest fapt. Preşedinte al şedinţei este considerat liderul ofi-
cial întărit în grupă (şeful grupei). 

Liderul nou ales se prezintă cu „cererea-tip” şi procesul-verbal de alegere la 
sediul ASRM pentru a primi carnetele de membru tipizate, împreună cu fişele 
de însoţire. După completarea acestora de fiecare membru în parte, liderul de 
grup returnează fişele de însoţire la ASRM. Astfel, procedura de recrutare este 
finalizată.

N.B. Studenţii care nu au devenit membri odată cu majoritatea colegilor (au 
fost transferaţi, au sosit mai târziu sau din alte motive), dar îşi doresc să 

facă parte din ASRM, pot depune o cerere individuală de aderare la Asociaţie 
direct la sediul acesteia.
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O lecție la Clinica Stomatologică 
Universitară

Fii prezent atât la orele  
teoretice, cât și la cele practice!

O oră practică la otorino-
laringologie

Prepararea medicamentelor 
la Farmacia Universitară
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Frecventează sistematic 
Biblioteca și studiază mult 

individual!

La CUSIM vei avea ocazia să-ți 
dezvolți abilitățile practice pe 

simulatoare de fidelitate înaltă.

La USMF „Nicolae Testemițanu” 
se organizează diverse  

workshop-uri pe care te  
îndemnăm să nu le ratezi!
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Fii cât mai activ!

Practică sportul!

Participă la diverse acțiuni 
sociale pe care le organizăm.  

Fii responsabil. 
Fii un exemplu bun pentru 

ceilalți!    
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Manifestă-te creativ!

Participă la concursuri, festiva-
luri și alte evenimente culturale! 

Și nu uita: trăiește la maximum 
viața de student!
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TEATRE
Denumirea Adresa Telefon

Teatrul Național „Mihai Eminescu” bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 79 022 221 177

Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” str. Mitropolitul Varlaam, 78 022 222 734,
022 224 505

Teatrul „Eugene Ionesco” bd. Grigore Vieru, 11 022 233 833
Teatrul Dramatic Rus de Stat  „A. P. Cehov” str. Vlaicu Pârcălab, 75 022 223 362

Teatrul Republican „Luceafărul” str. Veronica Micle, 7 022 224 121,
022 226 520

Teatrul Național „Satiricus I. L. Caragiale” str. Mihai Eminescu, 55 022 202 892,
022 202 894

Teatrul de Revistă „Ginta Latină” str. Sfatul Țării, 18 022 232 154
Teatrul Național de Operă și Balet  
„Maria Bieșu” bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 152 022 245 104,

022 244 181

Sala cu Orgă bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 81 022 222 528,
022 225 471

Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret  
„S Ulițî Roz” str. Cuza-Vodă, 10/3 022 551 042

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” str. 31 August 1989, 121 022 245 373

MUZEE ȘI GALERII
Denumirea Adresa Telefon

Muzeul Național de Istorie a Moldovei str. 31 Augist 1989, 121A 022 244 325
Muzeul Național de Artă a Moldovei str. 31 August 1989, 115 022 241 312
Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie 
Naturală a Moldovei str. Mihail Kogălniceanu, 82 022 238 848

Muzeul de Arheologie și Etnografie str. Bănulescu-Bodoni, 35 022 238 307
Galeria Uniunii Artiștilor Plastici „Constan-
tin Brâncuși” bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 3 022 541 596

Artum Art Gallery str. Mitropolit Varlaam, 77 022 201 201
Galeria „L” str. București, 64 022 221 975
Galeria „HoW” str. Columna, 128 022 243 703
Art Salon „Alexander” str. Bănulescu-Bodoni, 41 022 213 904

CINEMATOGRAFE
Denumirea Adresa Telefon

Patria-Centru bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 103 022 23 31 31
Patria Multiplex str. Arborilor, 21 022 265 656
Patria-Lukoil str. Studenţilor, 7/5
Moldcinema sos. Muncești, 171
Cumulus str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 8/1 022 212 730

CUM ÎŢI PETRECI TIMPUL LIBER
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Fii parte a echipei RADIO STUDENTUS!
Contactează-ne: radiostudentus@gmail.com, 060675675.

Apreciază-ne cu un like pe: facebook.com/studentus.md



Portalul şi postul de radio 
Studentus sunt primele proiecte 

media dezvoltate de studenţii din Moldova 
şi reprezintă o sursă de informare şi o platformă 
de reflectare a celor mai importante aspecte ale 

vieţii studenţeşti.

Studentus reprezintă o pistă de iniţiere şi lansare a 
studenţilor în domeniul jurnalismului, PR-ului, design-ului şi 

programării.

De la lansarea sa, 15 noiembrie 2013, timp de jumătate de 
an, circa 50 de studenţi au beneficiat de posibilitatea de a exersa 
dimensiunea radio şi scrisă a jurnalismului, de a pune în prac-
tică ideile lor de promovare şi comunicare. Pornind de la ideea 

că Studentus are misiunea de a reflecta viaţa studenţească, 
fiecare dintre tinerii vizaţi poate contribui la realizarea 

acestei misiuni, fie că decid să facă parte din echipa 
Studentus, fie că trimit informaţii (ştiri, poze) pe care 
vor să le facă cunoscute publicului larg. Oricare este 

modul prin care vrei să te implici şi tu, scrie-ne 
la adresa radiostudentus@gmail.com sau 

vino la sediul nostru, de pe str. Stu-
denţilor 5, sectorul Râşcani, 

Chişinău.


