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Studentul medicinist

• Halat alb impecabil
• Masca!
• Incălțăminte medicală
• Ecuson
• Mereu cu zambetul pe buze

NB! Ținuta medicilor influențează
încrederea și optimismul
pacienților
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Studiați mai întâi site-ul universității -
www.usmf.md
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http://usmf.md/


Determinarea numărului grupei în componența căreia 
începeți studiile

Seria A:
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014

Seria B:
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
• 2027
• 2029 4

Seria C:

• 2029
• 2030
• 2031
• 3031
• 2033
• 2034



Determinarea numărului grupei în componența căreia 
începeți studiile

AMG 2001 O 2001
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SP 2001 TR 2001



Ore de curs (prelegere) vs
ore practice (seminare) ?

• La curs (prelegere) participă toți studenții dintr-o serie.
Profesorul ține o prelegere, iar studenții iau notiţe. La curs se
face apelul. In USMF – frecventarea cursurilor este
obligatorie!!!! Cursurile se fac în săli mari, aule, unde participă
mai multe grupe, întreaga serie

• Seminar (lecţie practică) - Participă doar o grupă de studenți.
Aici se fac activitați practice pe baza prelegerilor ținute la curs:
ascultarea studenților, eventuale lucrări de control, exerciții,
teste, etc. Este sub conducerea unui profesor. Studenții se
apreciază cu note. Prezenta este obligatorie
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ORARUL
• Orarul se găsește pe site-ul universității

(https://medicina1.usmf.md/ro/studenti-facultatea-de-medicina-nr-1/orar), la
decanat şi în SIMU

• După denumirea cursului este indicată în ghilimele [“...”] denumirea
aulei

• Seminarele sunt indicate doar prin denumirea modulului
• Determinarea orei cînd încep și se termină lecțiile
• Ziua de muncă – 8.00 - 16.00
• Pauza – 11.30 – 12.30
• La medicină nu se permite întârzierea, mai mult ca atît lipsa de la

lecție (multe lipse nemotivate = exmatriculare din universitate)
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https://medicina1.usmf.md/ro/studenti-facultatea-de-medicina-nr-1/orar
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Numarul grupei

Seminar

Curs
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Numarul grupei

Curs

Seminar
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Numarul grupei

Curs

Seminar



Deci cum ați înțeles seria A sau B sau C, reprezintă mai
multe grupe luate la un loc, împreună veți
face cursurile/prelegerile
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Accesul studentului la SIMU
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Anatomia omului Blocul morfologic, et 3 şi 4
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 192



18

Histologie, citologie
şi embriologie

Blocul morfologic, et. 2
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 192



Biologie 
moleculară şi 

genetică umană
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Blocul central,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
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Limbi Moderne
Bloc 3, Etaj-2.

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 194, 



Blocul didactic nr. 3,
bd. Ştefan cel Mare şi

Sfânt, 194
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Limba Latină şi 
terminologie medicală
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Filosofie şi bioetică Blocul didactic nr. 4, etaj 3,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194b



Fiziologia omului şi biofizică
Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobîleanschi” str. N.Testemițanu, 27
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Spialul Clinic Republican



Educaţia fizică
• Complexul Sportiv Nou

• Malina Mica
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Lista aulelor USMF:
Aula Adresa

"Petru Galeţchi" Bd. Ştefan cel Mare 165
Aula "3" Bd. Ştefan cel Mare 194, blocul nr. 4
Aula "4" Malina Mică, Facultatea Farmacie
Aula "6" Bd. Ştefan cel Mare 192, blocul nr.3, et. 2
Aula "7" Bd. Ştefan cel Mare 192, blocul nr.3, et. 2

Aula "8" sau"Nicolae 
Eşanu" 

Str. "N. Testemiţanu" 20, Dispensarul Cardiologic

Aula "9" Malina Mică 66
Aula "10" Institutul Mamei şi Copilului Str. Burebista 93
Aula "11“ Spitalul Clinic Republican , Str. "Nicolae 

Testemiţanu" 29
Aula "12" Malina Mică 27, blocul nr.1
Aula "13" Malina Mică 27, blocul nr.1 25



Biblioteca – sala de lectură

• Spitalul Clinic Republican
• Facultatea Farmacie, Malina Mica
• Blocul Central USMF “N.Testemiţanu”
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Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară

• 31 August 1989, nr.137 A
• PROGRAM DE LUCRU LUNI - VINERI:8.00 - 18.00
• SÎMBĂTĂ:8.00 - 12.00
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• 022 205 621



Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

• Contacte
• USMF ”Nicolae Testemiţanu”
• bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
• Telefon fix : 022 222472
• asr.usmf@gmail.com
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Exprima voinţa şi doleanţa studenţilor

http://asr.usmf.md/contacte
http://asr.usmf.md/asr.usmf@gmail.com


Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul 
superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu 

Sunt pasibili de a fi exmatriculați studenții în următoarele cazuri:
• pentru nereușită – acumularea a mai puțin de 40 credite de

studiu
• pentru absențe nemotivate la cel puțin 1/3 din timpul prevăzut

pentru unitățile de curs din planul de învățământ în semestrul
dat, sau pentru absențe nemotivate pe o perioadă mai mare de
cinci săptămâni consecutiv

• pentru încălcări grave ale Codului de Etică universitar
• din proprie inițiativă
• pe motive de sănătate
• pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi

incontestabile)
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Cum să fii un student bun?

• Nu pierde timpul
• Formează-ţi nişte obiceiuri de muncă
• Manifestă-ţi interesul pentru materie
• Învaţă din timp
• Învață logic
• Citeşte o carte din domeniu
• Nu-ţi fă griji cu privire la distracţie
• Alege-ţi cu grijă anturajul
• Răbdare! Atitudine! Responsbilitate!
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Sucesul Dvs v-a influența:

• Cazarea în camin
• Primirea bursei
• Studii la loc bugetar
• Eliberare de la examene
• Specialitate dorită în rezidențiat
• Mobilitatea academică
• Respectul profesorilor și a colegilor!
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Decanat Medicină contacte
Programul de studii Medicină anul I

• Sergiu Pisarenco

• Sergiu.pisarenco@usmf.md

• Decanat Medicină nr 1, zilnic 
15.00-18.00, birou 4, 022205132
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Decanat Medicină contacte
Specialitățile: 

Sănătate publică, Optometrie, Asistență medicală 
generală, Tehnologie radiologică

• Angela Cazacu-Stratu

• angela.cazacu@usmf.md

• Decanat Medicină nr 1, zilnic 15.00-18.00, birou 4, 022205132
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mailto:angela.cazacu@usmf.md


Sunteți responsabili de viitorul Dvs!!!
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