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    Comunitatea ştiinţifică medicală universitară s-a format  de-a lungul anilor, şi 

în urma cercetărilor ştiinţifice a pus baza unui patrimoniu, care cu fiecare an 

devine tot mai valoros.  

   Patrimoniul ştiinţific universitar reprezintă creaţia intelectuală a corpului 

didactico-ştiinţific şi reflectă aportul considerabil al cadrelor didactice la 

dezvoltarea ştiinţei şi pregătirea cadrelor medicale în Republica Moldova. O  cale  

sigură și  evidentă  de  valorificare  a  patrimoniului  științific universitar este 

cercetarea bibliografică.  

 

INTRODUCERE 



 
 

1 
•bibliografia personală 

2 
•bibliografia  ținutală 

3 
•bibliografia retrospectivă  

BIBLIOGRAFII  DIN  COLECȚIA  BȘM 



2014 

e-bibliografie 2016 2019 

BIOBILIOGRAFII 



 

Volumul 1 

 Publicațiile cadrelor didactice și 
științifice ale Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”   

                 (1945-2015) 

Volumul 2 Volumul 3 

Partea I 

1945-1961 

Partea II 

1962-1970 

Partea I 

1971-1980 

Partea II 

1981-1991 



  Monografii;  

  articole din culegeri şi  reviste  

      ştiinţifice medicale; 

  materiale ale congreselor şi 

      conferinţelor, simpozioanelor,  

      seminarelor  ştiinţifice; 

   autoreferate ale tezelor de 

      doctor şi doctor habilitat;  

  articole din seria „Anale  

      ştiinţifice” ale USMF. 

Excluse:  
 
 Lucrări popular-științifice,  

 lucrări de instruire sanitară,  

 articole din ziare și reviste populare, 

 recenziile și redactările,  

 traducerile din alte limbi,  

 tezele de doctor și doctor habilitat. 



REORGANIZAREA CATEDRELOR   

 

Ex.: Marcoci Alexandru - din 01.11.1980 - 31.08.1987 - Catedra de Pediatrie nr. 1  

a Facultății Pediatrie;  

din 31.08.1987 - 01.09.1988 - Catedra de pediatrie a Facultății Medicină generală; 

1992 -  Pediatrie generală;   

1994 - Pediatrie nr. 3;  

1996 - Pediatrie nr. 1;   

1997 - Pediatrie nr. 2.  

 

 



Catedre de profil  
medico-biologic  
şi medico-social 

Catedre clinice 

Vol I 

Vol II 



MATERIALE ŞI METODE 

• cataloagele Bibliotecii Științifice Medicale a USMF, ale Bibliotecii Academiei 

de Științe a Moldovei, ale Bibliotecii Naționale a RM, Bibliotecii USM, 

Bibliotecii UTM 

•  edițiile bibliografice curente (Bibliografia Națională a Moldovei),  

•  dosarele personale ale profesorilor și colaboratorilor Universității 

•  bazele de date ale celor mai mari biblioteci și edituri din lume: PubMed,                 

Biblioteca Medicală Națională Centrală de Stat din Federația Rusă, Elsevier, 

Springer ș. a. 

• arhivele electronice ale revistelor științifice 

• site-urile asociațiilor științifice medicale 

• căutări libere în Internet, 

• cataloagele Camerei Naționale a Cărții din RM  

• bibliotecile catedrelor și spitalelor. 

 



Vol I

Vol II

Vol III

2734
5141

≥10000

4263 7592

Partea  I Partea  II

Creşterea fluxului de publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice 



   Impedimentul principal în elaborarea bibliografiilor  constă în faptul că 

suntem privaţi de posibilitatea de a urma „regula de aur” a bibliografiei – 

consultarea sursei de visu. 

   Referitor la lucrările pe care nu le putem consulta  de visu, a fost luată 

decizia metodică de a le include în indice cu un asterisc. Dar acest lucru s-a 

efectuat numai în cazul când s-a găsit, totuşi, dovada existenţei publicaţiei 

sau a întrunirii date.  

 Ex.: *Corelaţia unor enzime lizozomale în secretul prostatic în prostatita cronică / M.    

Bârsan, V. Gudumac, M. Popov, R. Ţurcan // Al III-lea Congr. Naţ. de Urologie. Iaşi 

(România), 30 sept. – 3 oct. 1998. – În : Rev. Românâ de Urologie. – Vol. 5. – P. 64. 

 



Teze de doctor şi doctor habilitat ale cadrelor 

didactico-ştiinţifice ale Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din 

Republica Moldova (1948-2020) 

Prima teză de doctor realizată în cadrul instituţiei și susținută la 

Moscova, în anul 1948, de către Natalia Gheorghiu - 

Хирургическое лечение ампутационных культей бедра и 

голени (Tratamentul chirurgical în patologia bonturilor de femur 

şi gambă). 



LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE 



CONCLUZII 

    Biblioteca Științifică Medicală a realizat aceste lucrări cu scopul de a valorifica 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi de a face bilanţul muncii asidue a generaţiilor 

de promotori ai ştiinţei medicale, care au contribuit la edificarea performanţei 

științifice a Almei Mater. Aceste ediții reflectă aportul considerabil al corpului 

profesoral la dezvoltarea științei și pregătirea cadrelor medicale în Republica 

Moldova.  

   Rolul BȘM constă în stocarea, conservarea și valorificarea tuturor publicațiilor 

editate de comunitatea academică, prin bibliografierea rezultatelor cercetărilor 

științifice, asigurând continuitatea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi inovare în 

domeniul medical  şi stabilirea noilor direcţii pentru viitor.  

 

    




