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ANUNŢ 

Stimaţi conducători ai subdiviziunilor USMF „Nicolae Testemiţanu”, 

Stimaţi membri ai cadrului profesoral-didactic al USMF „Nicolae Testemiţanu”, 

Vă îndemnăm să vă abonaţi la Publicaţia Periodică  Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova || 

Moldovan Journal of Health Sciences, MJHS, pentru anul 2015.  

MJHS este o revistă ştiinţifică trimestrială, multidisciplinară şi bilingvă (de limbă română şi 

engleză), care publică pe paginile ei cele mai valoroase lucrări ştiinţifice, elaborate de comunitatea 

ştiinţifică şi medicală (inclusiv, domeniile stomatologie, farmacologie, sănătate publică, educaţie şi 

ştiinţe fundamentale biomedicale) din Republica Moldova. În ultimul timp, MJHS devine cunoscută şi 

din ce în ce mai atractivă pentru autorii de peste hotarele Republicii Moldova. 

MJHS este singura revistă din ţară care efectuează dublul peer-review de tip orb al manuscriselor 

depuse pentru publicare, selectând, astfel, cele mai valoroase lucrări. De asemenea, MJHS dispune de un 

Comitet Editorial solid, internaţional, şi respectă standardele actuale din domeniu în asigurarea 

circuitului de documente aferente manuscrisului, a verificării şi publicării materialelor. 

Odată ce veţi ţine în mână versiunea tipărită (color) a revistei, vă veţi convinge şi de calitatea 

grafică excepţională a MJHS. 

Fiind abonaţi, veţi primi prin poştă, la adresa indicată de Dvs., cele 4 numere ale anului 2015 plus 

suplimentele editate pe parcursul anului la preţul de numai 1000 de lei. Preţul dat include doar costurile 

de producere ale revistei + cele de distribuţie (care sunt minimale, distribuţia fiind asigurată de Redacţie), 

fără marjă de profit. În limita stocului disponibil, primii abonaţi vor primi, gratuit, numerele 1 şi 2 din 

anul 2014 ale revistei, pentru a dispune de o colecţie completă a MJHS, începând cu data fondării 

publicaţiei. 

În plus, aveţi ocazia să susţineţi, prin această cale (a abonamentului), Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (fondatoarea revistei), Alma Mater, în promovarea, distribuirea şi 

valorificarea cercetării ştiinţifice biomedicale din Republica Moldova prin intermediul MJHS. 

Vă mulţumim pentru susţinere! 

   În numele Redacţiei,      Adrian Belîi, dr. hab. şt. med., conf. univ., 

          Redactor-şef 

          Tel.: +373 795 794 74  

          e-mail: editor.mjhs@usmf.md   
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  Nume, prenume:___________________________________________ 

     Codul personal de identificare:_______________________________ 

       Tel. de contact:_________________________________________ 

       Adresa poştală de livrare a revistei:_________________________ 

       _______________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 
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Notă: Achitarea se poate face la orice filială a BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale S.A. Pentru efectuarea plăţii, vă 

rugăm să prezentaţi băncii prezentul invoice şi copia buletinului de identitate.  

 

 

INVOICE nr. 03 din 26 ianuarie 2015 

 

Nr. 

ord 

Descriere Cantitate Preţ per 

unitate 

Total, MDL 

1 
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din 

Moldova (numerele 1, 2, 3 şi 4 din 2015).    
4 250-00 1000-00 

TOTAL, MDL: 1000-00 

 

 

Destinatarul plăţii: 

Publicaţia Periodică  

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 

Adresa juridică: biroul 407 (blocul administrativ),  

IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,  

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,  

mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2004. 

Cod fiscal: 1014620005687     

Rechizite bancare: 

Cont bancar: 2224710SV78047307100  

BIC: MOBBMD22 

BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale S.A. 

 

Conducătorul: 

Adrian Belîi, dr. hab. şt med, conf. univ., 

Redactor-şef,  

Tel: +373 795 794 74 

Email: editor.mjhs@usmf.md 

 

 

_____________________ 
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