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Cu deosebit interes ştiinţific am 
studiat istoria glorioasă a primelor ge-
neraţii de doctori habilitaţi, profesori 
universitari, absolvenţi ai Alma Mater, 
mulţi dintre care, pe timpuri, mi-au 
fost dascăli la facultate. Cu nostalgie 
şi durere în suflet am scris despre pri-
etenii şi colegii mei, care au trăit cu 
demnitate, au muncit şi au iubit cu ar-
doare, dar prea timpuriu ne-au părăsit. 
Cu drag şi mare atenţie am adunat in-
formaţiile despre foştii mei elevi. Sper 

că ei ne vor continua şi vor contribui la prosperarea şi progresul 
Patriei noastre. Onoare tinerei generaţii de savanţi, ale căror rea-
lizări ştiinţifice sunt mai presus decât ale dascălilor lor.

Un sfat: E bine să înveţi câte ceva şi din înţelepciunea altora.
Gheorghe Baciu

Bunăvoinţa ne face mai mulţi prieteni decât bogăţia şi ne aduce 
mai mult încrederea decât puterea.

François Fenelon

Există două categorii de oameni: care muncesc şi care îşi însu-
şesc meritele.
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PREFACE

Founding of the State Institute of Medicine and Pharmacy of 
Chisinau, after the 2nd world war, served as a vintage turn for the 
public health system and the superior medical training in the 
Bessarabian region. It can be affirmed that the year of 1945 be-
came historic for ISMC, reorganized in 1991 in the State Univer-
sity of Medicine “Nicolae Testemitanu” and in 1996 – in the State 
University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”.
The first director was Ipatie Soroceanu (1945–1948), followed by 
Nicolae Harauzov (1948–1951), Leonid Ganul (1951–1953), 
Nicolae Starostenco (1953–1959), Nicolae Testemitanu (1959–
1963), Vasile Anestiadi (1963–1986), Leonid Cobâleanschi 
(1986–1994), and from 1994 until now, the position of the direc-
tor of the State University of Medicine and Pharmacy is occupied 
by the scientist Ion Ababii. 

Beginning with the first years after foundation, there were 
performed scientific researches at the State University of Medi-
cine, its results were discussed at the annual conferences of staff 
and students. Later on, those conferences became traditional, and 
their subjects were published regularly. During scientific forums, 
researchers were given the possibility to acquire communication 
skills and to emphasize their creative capabilities. This way, many 
future doctors and PhD’s, founders of indigenous medical scien-
tific schools have arisen. 

By the end of the first decade of the 21st century, the State 
University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu” be-
came a valuable scientific and educational center, with high quali-
ty traditions of doctors’ and pharmacists’ training. It affirmed it-
self as a superior medical training facility, starting with the Soviet 
times, when it got on the 5th place of about 90 graduate medical 
training institutions of Soviet Union. Now, as a legal basis of the 
activity of the SUM are considered University’s booklet, the Na-
tional Standard of training of doctors and pharmacists, both rec-
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ognized by the World Health Organization. The educational pro-
cess is performed by qualified staff that consists of 500 doctors 
and around 150 PhDs. The training is performed in 4 languages 
(Romanian, Russian, English and French) at all departments. Re-
searches are done at departments and scientific laboratories. Staff 
training is accomplished through master degrees, residency, PhD 
and post PhD. The research is closely monitored by the director 
Ion Ababii – scientist, University Professor; and the Vice Director 
of scientific activity Viorel Prisacari – University Professor. 
There are numerous domestic scientific schools headed by world 
class scholars, operating within the university.  

Over time, there were founded new national schools, special-
ized in various scientific fields, both within the SUM “Nicolae 
Testemitanu” and other scientific medical institution from the 
Republic of Moldova. During the last 2 decades, there has been 
an increase in the number of new doctors and PhDs, trained with-
in Institute of Cardiology (Mihail Popovici – director, scientist, 
university professor); Institute of Oncology (Victor Cernat – di-
rector, university professor); Institute of Scientific Researches 
within the Center of Mother and Child (Marin Rotaru – temporary 
director, university professor); Pneumology and TBC Institute 
“Chiril Draganiuc” (Constantin Iavorschi – temporary director, 
university professor); Institute of Neurology and Neurosurgery 
(Ion Moldovanu – director, university professor); National Scien-
tific-Practical Center of Emergency Medicine (Gheorghe Ciobanu 
– director, university professor); National Center of Public Health 
(Ion Bahnarel – director, university professor).  

In this work there are presented the results of the analyzes of 
main information regarding 303 creators of the Moldavian medi-
cal science, PhDs, who graduated from the SUM “Nicolae 
Testemitanu”, beginning with first promotions until the edition of 
this book. I hope most of them will find themselves in this 
timeframe. I can assume the presence of some university profes-
sors who have not maintained close relations with their colleagues 
from Moldova, or have emigrated abroad. This is the reason for 
not mentioning them in this book.  
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Most of the information has been given to me by scientists 
and university professors, in person or via the e-mail. Some other 
data has been acquired form bibliographic sources or by the help 
of the scientific institutes, specially the SUM “Nicolae 
Testemitanu”. The training of around 303 university professors 
during 67 years, has determined me to research the information 
by grouping it several periods of 10 years, starting with the 1st

promotion (of 1946). The book consists in an encyclopedia that 
includes 6 main chapters that emphasizes several generations of 
graduates (within a decade).

It can sure be stated that medical scientists who graduated the 
SUM “Nicolae Testemitanu” will guide the professional 
conscience of many generations of doctors to come, who will ac-
tivate in the Republic of Moldova, as well as abroad. For now, the 
entire society in the country may be proud of the success of most 
Moldavian Medical School’s graduates’. They led, and will con-
tinue to keep the nice traditions that were planted by the medical 
science schooling of Sankt-Petersburg, that created the foundation 
for the medical science after the founding of the State Medical 
Institute of Chisinau. 
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e-
n-

ilor n-
e-

n ca-

-

icale autohtone.
La finele primului deceniu al secolului XXI, Universitatea de 

i-
i-

-a afirmat în-
-a plasat pe locul 5 dintre cele cir-

c-
tualmente, drept temei de activitate pentru USMF servesc Carta 

a-
i-
o-

ral-didactic calificat, dintre care pe

a-

-

i-
i-

a-
sile Anestiadi, Gheorghe Ghidirim, Diomid Gherman, Eva 
Gudumac,
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Cu timpul, s- i-

u-

Institutului de Cardiologie (director – academician Mihail Popo-
vici), Institutului Oncologic (director – profesor universitar Victor 

otirii 
– profesor uni-

versitar Marin Rotaru), Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc” (director interimar – profesor universitar Constantin 

– o i-
fico- – profesor universitar 

i-
rector –

Institutul de Cardiologie a fost fondat în 1984, în baza ser-
viciilor de cardio-
Laboratorul
(fondator – u-

i-
c-

m
e-
o-

au 6 s-
4 doctori 

, profesori universitari. în institut,
circa 30 de colaboratori e, au publicat 

a-
tament. Din 1984, în fruntea i
Mihail Popovici, fiind ajutat de profesorii Aurel Grosu, Eleonora 
Vataman, Alexandru Izvoreanu, Valeriu 

–
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Institutul Oncologic a fost fondat în 1960, în baza Dispensa-
i-

rurg-

raida 

o-
e a clinicilor în 

s-
b-
a-
u-

-o Ghivi Honelidze, Gheorghe 
anu, Dumitru Sofroni.

în
anul 1988, în baza ii Guvernului RSSM (nr. 43 din 26 fe-
bruarie)

–1968. Actualmente, în cadrul institutului 
au gradul 

de doctor habilitat
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i-
C

este ocrotirea i a-
– a
-au 

Ion Ilciuc.

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” a fost 
- a-

serviciilor consultative în domeniul ftiziopul i-
i-

-au amplificat, s-
a-

toare), la realizarea proiectelor a-
i-

54.14.00.26 – – Diagnostic de 
laborator; Imunologi

Albert Vilderman, Ion Haidarlî, Constantin Iavorschi, Eugen 

ontribuit la dezvoltarea serviciului ftizio-
institutul a fost condus de 

Vasile Socol, Mihail Burlacenco, Victor Rotari, Chiril Draganiuc, 
Victor Punga, Ion Vangheli, Dumitru Sain, Mihail Popovici, 

u, Silviu Sofroni, Constantin Iavorschi.

(INN) a fost 
i-

rurgie (medic- –
Dispanserului Psihoneurologic, parte
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Spitalului Republican de Psihiatrie, iar de la începutul anilor 80 ai 

de profesorul universitar Ion Moldovanu, ajutat de vicedirectorii 

de medici, inclusiv 10

– dr. hab. med. Stela Odobescu); Vertebro-
– dr. med. Sv

- – dr. hab. med. Oleg Pascal); Neurologie, 
– dr. med. Aurel Bodiu). Institutul este 

– neurolo-
– profesor Mi n – pro-

fesor Grigore Zapuhlâh). 

-
i-
e-

ne –
echipe specializate de medici cardiologi, toxicologi, traumatologi, 
reani-

ruia, în 
-

i-
versitare de profil medico-chirurgical: Clinica de chirurgie nr.1 
„Nicolae Anestiadi” (director – academician Gheorghe Ghidirim); 

c-
tor –
morfopatologie (director – academician Vasile Anestiadi); Clinica 

(director – profe-

– -
–

– profesor Gheorghe Ciobanu); 

Ghereg” (director – f-
talmologie (director –
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–
e-

a i-

(CNSP) –
-

l ri 
în Domeniul Igien pidemiologiei, fondat în 1947 (directori –

e-

te într-un

(director – a Guvernului RM, nr. 
529 din 1995, în baza -epidemiologice republicane
(director –

-
, la 27 mai 1998, e-

co- e-

a-

o-
a-

– suprave-

–
26 docto
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Lucrare
par –
profesori universitari, a – din prima pro-

e-

i-
i-

-

iar unele – din sursele bibliografice sau cu ajutorul serviciului 

p n-
sti - , cu 

- ude 6 capi-

deceniu).
-i explic cititorului ce m-

Profe-
sorii universitari – .

(1997, 2001) am editat i-
cate istoricului Medicinii legale în Republica Moldo-

n-

u-
cium (2009), în care le-

p
– , în 

lui nostru, 
- înre-

gistrarea unor mi- pâ-
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e a-
Ion Ungureanu, r -

istorici Anatol Petrencu Ion Varta mi-au demonstrat atitudi-

de operele lui Iurie Colesnic, neîn-
trecut scriitor-

rul de 303 profesori universitari, pe parcursul a 
67 ani de activitate a USMF „Nicolae Te

u-
.

într- persoane talentate, iar al doi-

mi-
Cineva e-

gradul de doctor habilitat sau titlul de profesor uni-

afirmativ. M- n-

nejustificat faptu - pe acei profesori universitari
care au absolvit e
P

-
se muncit mult, au u-

a-
a-

respective: 
ex-

, Filip Babilev Nico-
lae Opopol Petru Iarovoi, ex-

, Mihai 
, Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja, Dumitru 

, Ion Munteanu, Sofia Sârbu; anesteziolog-reani-
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matologul Victor Cojocaru, absolvent al F Mi-

r-
e-

dici, care nu au izbutit s ic de doctor 

i-

Loghin Alexeev, Filip Ambros, 
Liviu Andon, Ion Antohi, Pavel Bo olin, Vladimir Cazacov, 
Valeriu Chicu, Valeriu Covaliu, Alexei Chirlici, Emil Ceban, 
Xe Iulian Grossu, Andrei Iarovoi, Tudor Lupa
cu, Nu
Mutoi, Anatol Negar , Didina Nistreanu, Gabriel Obreja, 
Gheorghe Placinta, Galina 
Rusu, Sergiu Rusu, Alexei Sofroni, Andrei 

Ion Tofan, Aurelia Ustian, Victor Volneanschi 

M-
i-
s-

o-
, cele mai 

frumoas

- r-
sonal, ele ar deveni 
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I

anonime. Abia 

-i 
examina rana de 

ovei a recurs la servi-
o-

Printr- domnitorului Moldovei, din anul 1777, la 
s-

chide farm

ea eventu-
-lea au fost 

- a-

penal.
i-

– i-
-5 paturi, amplasate 

i-
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e-

aplicau metode de tratament neverificate din punct de vedere me-
dical.

-
- i-

sub-
ordona guvernatorului Basarabiei, iar în aspect medico-organiza-
toric se supunea Departamentului Medical al Ministerului de In-
terne din Petersburg. 

-a con-
stituit deschiderea, în decembrie 1817, a Spit

doc
inspector al Upravei Medicale din Basarabia. El a fost unul dintre 

ize medico-

leziuni imense – –1824, în spita-
tivat doctorul Budde, care l-a înlo-

i-
ciu. -a început activitatea sa 

S- prezentate de el Guverna-
torului Basarabiei, car u e-
lor de deces ale n-

, cu lui S. 
, în spital activa 

a
-patologice în Basarabia. Ast-

fel, s a-

uezd. 
În

le europene. În mod 
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–
Upravei Medicale. El a fost acela care a organizat Societatea me-

e-
, care a activat în Basa-

rabia -lea, a fost Axenti Korceak-
Cepurkovski. Este cunoscut raportul lui la al II-lea Congres 
„Pirogov” al medicilor (1887) sub genericul „Cu privire la pro-

-
e pre-

-Cepurkovski la al IV-lea Congres 
„Pirogov” al medicilor,

i-
-ar ocupa numai de activitatea medico- elibe-

rându- -igienice.
de medicii acel timp în Basarabia au 

-
Dumb

acti-
vau

timp locuia

La 1873, Uprava uezdului Ackerman a cerut de la Adunarea

medicilor din regiune, iar în 1876, Uprava uezdului Hotin a invi-
tat 5 medici particulari pentru a participa în lupta cu bolile conta-
gioase, u unii.

în domeniul asis-
guvernul arist a apro-

-au început într-un

În 1895, acest spital a fost dat în exploatare. 
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Spitalul tutu-
ror categoriilor S-a 
con
locuia în preajma spitalului. La începutul secolului XX, teritoriul 

n-
Imperiului 

Rus, unul a fost doct A. Alfeevski, 
Din 1896,

medic-umanist din Basarabia 1864–1935), bine 
cunoscut în regiune.

Spitalul de psihiatrie din Costiujeni la începutul secolului XX.

r-
a-

marelui istoric Nicolae Iorga, care, la finele anilor 30 ai secolului 

„Mult timp medicina s-
noi... medicina venea pe vremuri la 



24 
 

tunci va 

e-
-

Al Doilea R M
din 

o-
logul Klang, oculistul Faina Cegorski, iar la Spitalul de boli infec-

, întemeie-

medicii: Carol Buzenski, Dum

o-
roca –
reduse, cu atât mai mult specializate.

i-
Al 

Doilea R M n-

o-
ic

reorganizat ulterior r-

Procesul de organizare a ISMC
Procesul de organizare a ISMC a început cu adresarea Sovie-

tului lor ucerea URSS cu 

Guver-
ele respective –

i-
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-a

demarat lucrul organizatoric propriu- i-

În scop

Sorocean, ajutat de alt vicecomisar – Serghei Balakin, care urmau 

preocu n-
stitut. În final, s- a-

spital mili-
tar de pe strada Lenin. Institutul se învecina cu Spitalul de Boli 

”), iar în partea din vale 
– cu terito-

Imaginea blocului central al ISMC, în care activau organele 
aproape 

elei. Restaurarea 
i-

versitar s- – începutul anilor 60, 

absolvent al Institutului de Arhite
–1977).
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Aspectul ui de-
mondial), cu care se învecina ISMC.

sosit personalul profesoral-
-

octombrie 1945, oficial, s-a început procesul de studii la Institutul 
-au pus bazele dez-

i
c-

F.E. Agheicenko (morfopatologie), A.P. Lavrentiev (anatomie), 

(neurologie), A.A. Zubkov (fiziologie), A.N. Molohov (psihia-
trie), M.V. Borzov (dermatovenerologie), L.A. Rozenier (boli in-

e
kov (farmaco-

logie), N.T. Starostenc -
-

centrele universitare europene: S.M. Smirnov, R.S. Poznanskaia, 
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- a-
dre

-

institut se mai aflau
pere, un fel de birou administrativ, în care personalul înregistra 

-zise ale institutului, spre Bu-
iucani, se întindea un , -medici 

-o

i-
feri, care îi reda a

Mai mult de 10 ani, ISMC a dispus doar de cunoscutele cl
e noastre, iar în curtea lui se 

medico-biologic (Anatomie, Patofiziologie, Histologie, Anatomie 

cu un nivel, sediile altor catedre (Fiziolo-

În anii postbelici, într- i-
tu
Stalin – în p
numele lui

a cu gust a acestui mo-
nument. În preajma lui n-
tru

a-
-
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Aspectul blocului central 
în anii postbelici. În centru – statuia lui I.V. Stalin.

De la bun început, majoritatea catedrelor disciplinelor teoreti-

din curtea institutului. Seminarele la disciplinele clinice se desf
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i-
ce – în cele patru aule de la etajul doi al blocului central. Majori-

u-
almente, strada 31 August),

-i deranjau nici pe stu-

În afara orelor de organizat practicau toate 
–

Erau orga
e m-
– i-

vul profesoral- l.

în primii ani postbe-
lici. De la stânga la dreapta: profesorii F.E. Agheicenko, M.V. Borzov, 



30 
 

Ar

i-
nii, într- – anii postbelici. Aceasta se 

a-
a nu doar a

plaiului
Cristofor 

Sorocean, care a condus ISMC în primii ani (1945–1948). 

Ipatie Sorocean s- r-
tie 1900, într- l-

i-

de medic în sa-
tul Nezavertailovka, apoi la spitalul din 

u-
în calitate de chirurg principal 

al Spitalului M e-

vicecomisar popular al Ocr
din RSSM. În
au avut loc primele admiteri (1945– primele 

–1948). Toate eforturile erau orientate atât la 
e-
o-

r-
tante. 

i-
i-
i-
u-
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e
o-

alificare. Astfel, au fost 
puse c-

–1948 au avut loc 
i-

melor ar -didactic. 
-

i-

irca 70 de 

car
director nu altfel decât . Cuvintele calde, spuse la adresa ma-

e-

la timp. Iar tineretul, ca
i-

siunile verbale, exp

de oameni. Astfel îl apreciau pe primul director, Ipatie Sorocean, 

abso

c-
tori: Nicolae Harauzov (1948–1951), Leonid Ganul (1951–1953), 
Nicolae Starostenco (1953– –
1963), Vasile Anestiadi (1963–1986), Leonid Cobâleanschi 
(1986–1994), iar din 1994 (cu întreruperi), postul de rector al ac-
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Nicolae Harauzov rector 
(1948–

n-

de lu i-
-a introdus preg tirea cadrelor me-

,
s-a intensificat activitatea consiliului 

l-
aiul în Ucraina. Lucrea-

Leonid Ganul
de director peste 5 ani de la fondarea ISM din 

– onau 

numeroase probleme de ordin organizatoric, 
u

-
a-

i
consiliului 

ific al institutului i s- i-

Nicolae Starostenco a fost primul direc-
i –1959), care 

profesor universitar. Dumnealui a 

i-
cal su e-
sarea bazei materiale a catedrelor, a imple-

mentat noi metode de instruire în procesul didactic. În 1954 a fost 
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– Pediatrie, s-a înce
-

strada S. Lazo. Era preocupat permanent de aprovizionarea cola-
co îmbina armoni-

x-
n-

dus Catedra terapie. 
–

Nicolae Starostenc

în 7 ani (1953–

-
28 –

a fost primul din-
c-

–1963). El a 

e-
unele privin ,

principiile de dirijare ale lui Nicolae 
-

organizatoric, 
d -a manifestat pe 
deplin în cei patru ani, cât a condus Alma Mater. De numele lui 

erea fa
Medicilor, a pus temelia instruirii stu-

i-
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la chirurgie, obiect predat de Domnia Sa a-

o-

-
i-

tând reanimatologi din Moscova. 

i-



35 
 

nu a 

u-
le. Peste ani, Nicolae 

-
n-
n-

1, în curtea USMF din , a fost instalat 
bustul fostului director. 

Vasile Anestiadi – cel mai longeviv 

–1986) – a continuat cu 

tre Nicolae 
o-

i
- a o-

ncipialitate, având o res-
itatea so-

minelor pentru 

-a dat 

a
a

Un merit deosebit al academicianului Vasile Anestiadi, în 
i-

– –
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este rectorul care a educat c-

c-
tivitatea domnului academician-rector Vasile Anestiadi: „Prin ac-

în postul de rec-
a-

, în postura 
, Vasile Ane c-

u-
a-

Leonid Cobâleanschi -a început acti-
–

e
de problemele cu care se confrunta întregul 
colectiv în perioada de instabili

-a orientat activitatea spre ridi-

cândva al Alma Mater, contribuind astfel la 
i-

-didactic, a lu-
ire în 

i-
o-

di a fost instalat bustul lui Nico-
a numele

marel
Leonid Cobâleanschi a condus procesul de elaborare a primei 

e-
dicilor . a-

at de prorectorii Vic-
tor Ghicavâi, Ion Ababii, Viorel Prisacari, Vladimir Hotineanu, 
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a-
e-

todelor de conducere.
foru

-

ante pentru universitatea pe care o 
purta grijuliu în suflet. 

Ion Ababii a devenit rector al USMF 
3 ani de la pro-

e-
publicii Moldova (decembrie 1994). Schim-

at atât asupra 
o-

didactic. De la bun început el s-a afirmat ca 

a-
mporane de realizare a 

s- r
adaptându- uropene. 

le bine 
-au conso-

a-
a-
i-

a-

e-
u-

blicii Moldova (2007–2021), Strategiei de dezvoltare a Sistemului 
08–2017, Strategiei de dezvoltare a 
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–2012, Strategiei de informatizare 
– a-

toare importante.

În vizorul rectorului o-
-materiale, inclusiv re

nici de blocurile de lo-

didactico-
-

e-

ivitatea 
rectorului Ion Ababii.

Sub conducerea rectorului Ion Ababii, USMF „Nicoale 
–

a-
DentEd Evolvers (2011) 

într- profesio-

, decan, prim-prorector, ex-
celent ctitor al tineretului studios, mare organizator al lucrului 

-
c-

Ion
Vladimir Hotineanu, , Valeriu Chicu, Emil 
Ceban. ilor 
decani: , , Ilarion Postolachi,
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Pavel Godoroja, Stanislav Groppa, Valeriu Revenco, Gheor-
, Ion Lupan, Eugen Bendelic, Mihail Gavriliuc.

prorectorilor

actualei 

-
a-

institutului în ansamblu. Evident, absolut c-
-

s-
În acest c

au concrescut cu problemele de cercetare efectuate în cadrul Al-
deosebit

subdiviziunile subordonate. te pro-
i-

doar în primii 20 de ani proclamarea in-

ele , a crescut 
lor în revistele a-

e-
pând cu anul 1994, colectivul profesoral-didactic tot mai 

activi-
Organiza-
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Nicolae Kornetov
(1946–1949) (1949–1951)

Nicolae Starostenco
(1951–1953)

Vasile Cernov
(1953–1957)

Vasile Kuprianov
(1958–1959)

Evgheni Kucinski
(1959–1961)

Alexei Molohov
(1961–1962)

Nicolae Gladîrevski
(1962–1963)

Andrei Zorkin
(1963–1968)

Natalia Gheorghiu
(1968–1969)

Boris Golea
(1969–1979)

Stanislav Poliuhov
(1979–1981)

Valentina Halitov
(1981–1986)

Victor Remizov
(1987–1990)

Viorel Prisacari
(1991 – prezent)
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iei
i-

consilii, iar în anul 2008 – 13 c

al universit . 
Trebuie recuno M

-
i amintim pe -
Chiril Draganiuc pe cei din de 

: academicianul Gheorghe Ghidirim; 
- Timofei 

, Mihai Magdei, Eugen Gladun, Vasile Parasca,
Andrei Gherman, Valerian Revenco, Ion Ababii, Larisa 
Catrinici, Vladimir Hotineanu Andrei Usatâi.

, dintre care: Nicolae 
Dolghi, , ,

- i
. 

Prin acest act istoric s- i-
i-
u-

renumitul chirurg Gheorghe Ghidirim, pe atunci ministru al 
r-

e-
u-

, ,
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-

e

lor, ele pot fi 
cu calificativul . Dinami-

este prez în urm
torul tabel:

Anii
Categoria         

1946–
1955

1956–
1965

1966–
1975

1976–
1985

1986–
2000 Total

1674 2827 5045 7709 11440 25558

Doctori 

profesori 
universitari

43 78 77 79 26 303

Raportul 
procentual 2,6 2,7 1,5 1,0 0,2 1,2

-economice precare din anii postbe-

se încadrau în activitatea prestigiul investiga-
i-

universitar a crescut de la 43, în anii 1946–1955, – în 
anii 1976– i-

respec-
de la 2,6–2,7% în primele de-

i c-
tor (actualmente, habilitat) a fost Vasile Anestiadi (1963, Odessa), 

-a (1951). El a fost itlurilor de 
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Pr
of

ilu
l

Anii

Disciplinele 

1946-
1955

1956-
1965

1966-
1975

1976-
1985

1986-
2000

Total

nr. %

C
hi

ru
rg

ic
al

Chirurgie 13 10 15 13 4 55

ginecologie 3 2 2 5 – 12

ORL 1 1 3 1 – 6
Oftalmologie – – – 2 – 2

Total 17 13 20 21 4 75 24,7

In
te

rn
is

t Boli interne 2 14 12 13 5 46
Neurologie, psihiatrie 2 4 2 6 4 18
Dermatovenerologie 2 2 – – – 4

Total 6 20 14 19 8 67 22,3

M
ed

ic
o-

bi
ol

og
ic

Anatomie 3 3 2 1 – 9
3 5 – 1 1 10
– 4 1 – 1 6

fiziopatologie – 6 4 – 1 11

– 3 – – 1 4
Microbiologie – 3 1 4 – 8

Total 6 24 8 6 4 48 15,6

D
is

ci
pl

in
e 

se
pa

ra
te

Oncologie 4 7 7 12 2 32
Pediatrie 3 8 5 8 4 28

– 1 2 2 1 6
Stomatologie – – 4 – – 4
Farmacologie 1 – 5 4 – 10

4 1 – – 1 6
– 2 9 4 – 15
2 2 3 3 1 11

Total 14 21 35 33 9 112 37,4
Total, nr. 43 78 77 79 26 303 100

- -a, iar în 
nut tezele de Constantin 
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a IV-a
a V-a). Ei au fost urma , reprezentant al 

prime
habilitat în 1966.

Pe parcursul a doi ani (1968, 1975) nu a fost o
de doctor habilitat, iar în anii 1963, 1964, 1966, 1976, 1979 –

. Câte 2-3 teze au fost e pe parcursul a 10 
ani: 1965, 1969, 1971, 1973, 1974, 1978, 1980, 2002, 2003, 2004.

teze de doctor habilitat (18) le revine ab-
anului 1951. l-

î ,
iar 57,6% – ublicii Moldova 
(1991).

a-
din 

pentru republica noas-

i-
-

le de cercetare.
Reprezentantele sexului frumos au preferat activitatea de cer-

în alte ramuri medicale.
S-

(291 persoane) a fos -
i de doctor în medici-

etapele de efectuare a lor. În 61,9% din cazuri, intervalul dintre 
realizarea ambelor teze a fost de 6-

–1965 majori-
tatea tezelor de doctor habilitat (78%) au fost realizate în 11-25 de 
ani, apoi în anii 1976–1985, mai mult de 83% din ele s-au efectu-
at pe parcursul a 11-15 ani. Se poate vorbi despre finisarea tezelor 
de doctor habilitat în termene mai restrânse, 
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tari

Anii 
1946-
1955

1956-
1965

1966-
1975

1976-
1985

1986-
2000

Total

nr. %

A r t i c o l e
15 14 6 22 12 69 23,0

101-200 14 33 23 35 10 115 38,0
201-300 6 15 27 12 3 63 20,3
301-400 5 8 9 5 1 28 9,4
401-500 1 6 3 3 – 13 4,3
Peste 500 2 2 9 2 – 15 5,0
Total 43 78 77 79 26 303 100

M o n o g r a f i i
16 34 28 31 13 122

6-10 2 28 18 9 – 57
Peste 11 7 6 8 4 – 25

Total 25 78 54 44 13 204 67,3

B r e v e t e
1-5 4 11 11 19 6 51
6-20 3 10 15 13 2 43
21-30 – 1 4 6 – 11
31-60 – 2 1 – – 3
Peste 61 – 1 3 2 – 6

Total 7 25 34 40 8 114 37,6

M e d a l i i
– 9 31 10 1 51

11-20 – – 10 2 1 12
21-50 – 1 5 1 – 7
51-80 – 1 2 – – 3
Peste 81 – – 3 – – 3

Total – 11 51 13 2 77 25,6
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de 3- van Butorov 
e-

Pe parcursul anilor, cea mai mare parte (62,2%) i-
-

–
-au continuat activitatea în 

ce din Republica Moldova, 15,6% din ei au 
con

e-

viitorii - i-
–1955) ale 

ISMC. Majoritatea (80,3%) profesorilor universitari, reprezen-

de artic
1956– -au 

–
a-

anilor 
1966– este academicianul Vale-
riu Rudic.

- ârsta când 

v – la vârsta 
âbâ – la 

– la 

habilitat (1966), Gheorghe Paladi a devenit 
universitar în domeniul

-
veterani – – care, în virtu-
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e doctor habilitat cu 

-

Sandul, Aurel Danilov, Liubovi Vasilos, Nicolae Ghidirim, Mihai 

S- 3 e-
-le, în ordine cronol

1. Alexei Slepâh – Antonina Gordeladze (1948).
2. –
3.
4.
5.
6.
7. Ludmi
8.
9.
10.
11.
12.
13. Calenici (1985).

a-
miliale, âbâ

a-
miliale în domeniul practicii medicale, inclusiv a lucrului de cer-
cetare, care s-a soldat cu elaborarea tezelor de doctor habilitat: 

–fiu:
i; 

; – :
cuplul profesorilor fiica

lor Jana Bernic; – profesorul Constantin Babiuc cu fiica
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Olga Tagadiuc; academicianul Mihail Popovici cu copiii Victoria 

-
r-

ma
alte , pe alte

intre ab-

i-
ndarea Institutului de 

i-
e-

ona doar pe unii: morfopatologul Sava Costin (Ger-
mania), microbiologul Liviu Sicinschi (SUA), pediatrii Tudor 
Rusnac Mihai Costinov, chirurgul Petru Iablonschi, neuro-
chirurgul Alexandru Iova, oncologul Constantin Lactionov,
traumatologul , medicul-legist, academicianul 
Anatol Solohin, distinsul specialist în domeniul medicinii aviati-

Nostalgie de Alma Mater
Cântecul „Ca u-

noscutul nostru artist Mihai Ciobanu, pe versurile marelui poet 

ntextul cântecului, eu identific sediul Alma 
Mater cu o copii-
lor
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revenind, , n-

s-

bun prilej de a- – episoade deve-
nite d

În acele clipe ei întineresc, transferându-se cu sufletul în anii stu-
iei

P , ele sunt aproape la fel: 

M am fost martor la asemenea fes-

u-
blice. Am

–
e-

- ,
n-
s-

45- c de colegi. 
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A i anului 1950

Întâlnirea 1.
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– Ipatie Sorocean. 
De la stânga, primul rând: P. Lecari, I. Sorocean, V. Anestiadi, 

N. Cherdivarenco, A. Babin; al doilea rând
.

nului 1959 50 de ani 
de la absolvirea Alma Mater.



52 
 

âbâ
întâln .

La o întâlnire 45 de ani de la absolvire (în incinta Alma Mater; 2008).
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II
PROFESORII UNIVERSITARI LE 
ANILOR 1946–1955 ALE INSTITUTULUI DE STAT 

Scurt istoric al perioadei
Dezastrul social-

etc.) din anii postbelici au dictat necesitatea de a prevedea anumi-
te înlesniri privind admiterea în
ISMC, i-

Al Doilea R M
med se acorda 

u-
-

rea viitorilor me-
dici.

Nu este greu - imaginezi -au început 

de studii, f
, prin 

, im-
puse cu o . , ei credeau din tot sufletul
într-un viitor apropiat mai fericit.

perioad
comportau adecvat orele de 

al formolu-
lui iritant, iar piesele a sele dezgoli
moi ale cadavrelor erau un (în pre-
zent – „Sfântul Nicolae”), transfor -un club 
comsomolist, tinerii dansau u
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i-
tutului.

În cadrul orelor de 
(obli-

gatorii), tinerii studio
reciteau din ziare ulti-

u-
le guver-

nului sovietic, în care 
erau trasate planurile

succesele
glorificate ale partidu-
lui comunist în lupta cu 
„elementele degradante 

i poporului”.
- , în mod 

obligatoriu, îi informau pe superiorii lor despre comportamentul 

e-

obligatoriu la toate manifest

fire pentru societate, iar ,
treptat, se uiau - o-

erau 
vigi o-
nal proletar le tinerilor 
(comuniste) interumane

c. XX, pe 
au 

participat le de renovare a Lacului Comsomolist, 
care a devenit
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Un d

La 20 august 2011, am avut pl -l vizitez la do-

o
- –

i binevoitoare cu Domnia Sa, am avut 

-am 

Ce impresii V- în memorie despre înmatricularea la
în primul an postbelic?

acum, multe decenii de la intrarea trupelor ar-
,

eram noile 
re î

a-
gazine, tramvai etc.), „peste noapte”, se vorbea deja mai mult ru-

; ent 
-un fel,

nu se putea face nimic. Încetul cu încetul, ne-
ne- -
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iau ingi-
ner, specialist în domeni -
devin medic chirurg. i nu regret. Acum nici nu-mi mai amintesc
c re la institut, dar 
am devenit student în

Îmi amintesc foarte bine prima adunare a noului contingent 
Chiar la intrarea în aula a-

m-a speriat – cam ma-
– ceea 

ce m-a pus pe gânduri: profesie mi-am 
, confe-

Catedra anatomia o care doar la prima 
. Printre primii a vorbit renumitul 

, deoarece discursul era în
prea l- ,

-a ajutat ca doar în ii
ilor de studii

peste doi ani des p-
tul de mai multe de-
cenii cei

noase.

orele la facultate erau prietenii

. D
e-

rent de genul lor. M urilor. 
F l
fiziologia, apoi chirurgia etc.), în timp ce la alte discipline (der-

a-

când -a binelea.
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Adesea, la 
cu Alexandru Nacu, Anatol Secrieru, 

mereu era
preocupat G
grupei, dl Gaspar, dar tru Lecari, de 

, care dorea 

fost prieten.

a 5-a, la începutul anului II de a-
infain (primul rând, în 

centru); primul pe stânga din al doilea rând – viitorul rector Nicolae 
– Diomid Gherman, viito-

rul academician.

C

mas foarte Nim
nui nu i-am -am ajutat în

a-
gerii mele din activitate, colaboratorii catedrei

.
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Din amintirile de suflet ale 

M-a impresionat foarte mult 
cartea « »,

-Frenkel. Ea 

-
-

studiile la ISMC. Cartea a fost 
-
-

tate al autoarei. Venind, în acel an, 
-a o carte 

-vicerector

cu un deosebit interes, dintr-
istoric, 
Cartea cuprinde ample inform
de medici, care s-
Al Doilea R Mondial, 

Mi-a e-
cutul i dragostea de tineri i 180 de 

ucraineni (102), reprezen-
Pe atunci, i udent tre-

întru totul cu scopul trasat de politica statului – 

-Fren
în SUA, r-

e. M
Institutul d erau originari de pe 
ambele maluri ale Nistrului, din România de atunci (84 de per-



62 
 

soane) din RSSA ia 
din alte regiuni ale URSS. Printre cei 

întâi de studii erau i-
al. Din acest motiv, de vârst a i-

– M i-

-a 
u-

ilustru oftalmolog.
refe-

ritoare la i prime –1955) ale 
ISMC, care mi-a : titlul de profesor 
universitar l-au ob t 43 de persoane, ceea ce constituie 2,5% 

a . Dintre 
reprezentante ale sexului frumos: Natalia 

Cherdivarenco, Antonina Gordeladze, Valentina Halitov 

s-a înregistrat în anii 1950, 
1951, 1952, ceea ce corespunde prim
fondarea ISMC. Lider absolut 

anului 1951 – 18 persoane.

a V-a (1950), 

âbâ
fac 

parte cel de Al Doilea R Mondial: Du-
mitru Bogoev, Vasile Ianov, Stepan Vasile Pavliuc, Se-
rafim Stamatin, Petru Lecari, Iurie Placinda, Mihail Sandul, Mark 
Lisakovici, Elizar Coval. Cel

la cap. Mai mult de 5) din i-
versitari, ai , au fost originari

de pe ambele maluri ale Nistrului. 7
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au ob l onorific de academician (Vasile Anestiadi, 
Diomid Gherman, Alexandru Nacu, Gheorghe Paladi, Anatol
Soloh âbâ

C profesori universitari, 
anilor 1946–1955, de profil chirurgical
(17), urmate de a 4). Palmaresul 

din include circa 200 de 
8 doar trei dintre ei au publicat mai mult de 400

Unele erau implementate în 
iar autorii primeau e, care pe

. Printre ace tia au fost: Vasile Ianov 
(18), Victor Belousov (16), Serafim Stamatin (8), Constantin 
Tâbâ

-X

1946 8. Solohin Anatol
9. Stamatin Serafim

1948
1. Gordeladze Antonina 1951
2. Slepâh Alexei 1. Anestiadi Vasile

1949 3. Cherdivarenco Natalia
1. Pavliuc Vasile 4. Chiticari Tudor
2. Vilderman Albert

6. Coval Elizar
1950 7. Gherman Diomid

1. Belousov Victor
2. Bogoev Dumitru 9. Ianov Vasile

11. Lecari Petru
12. Lisakovici Mark

6. Halitov Valentina 13. Maloman Eugen
7. Semeniuc Eugen 14. Nacu Alexandru
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15. Paladi Gheorghe 4. Iacunina Larisa
16. Placinda Iurie
17. Sandul Mihail 6. Lazarev Ion

7. Matcovschi Constantin

1952 9. Zisman Israil
1. Alhimovici Evgheni
2. Balter Simion 1955
3. Kant Vladimir 1. Botezatu Gheorghe

NOTE BIOGRAFICE

Alhimovici Evgheni, chirurg, anatomist topograf 

N 6 ianuarie 1929,
Tomsk . În 1945 

edie 
nr. 30. În anii 1947–1952 face studiile la 
Institutul de Me ,
prin secundariat clinic (1952–1955), – la Ca-
tedra chirurgie g r-

 – al S ei
chirurgie. În 1959 devine aspirant la Catedra 

chi  Institutului de Pediatrie din Leningrad. În 
cu tema: «

», iar în anul 1983 – teza de doctor habilitat 
: «

-
». În 1991 i se atribu-

ie titlul de profesor universitar. Sub conduce-
rea lui au fost e 
de doctor habilitat î icale. Este 
autor 
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Anestiadi Vasile, morfopatolog, specialist în biogerontologie 

, în comuna e-
rhei, România. Studiile 

primare le face în satul natal, iar din 1938 în-

continu studiile în clasa a 10-a 

. Î i-
Tu-

, în calitate de radiolog. În toamna ace-
dmis la studii prin doctorat la Catedra anatomie 

: «

începe activitatea peda
n-

al Ca-
tedrei anatomie patologi ,
timp de 32 de ani ( 1986). În anii 
1961–1963 de

În anul 1963 
habilitat cu tema: «

c-
23 de ani 

(1986). În 1965 este ales membru corespondent, iar în 1972 –
membru titular al al
RSSM a-
boratorul de Patobiologie al d i-
rec n-

a 
elaborat teoria aterosclerozei incipiente. Este un savant cu renume 
mondial.  

a fost nominalizat, la Paris, ca membru al Aca-
distinc-

. 
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Balter Simion, radiolog-oncolog

N , în or
, România. Absol coala Medie 
1946 se înscrie la Institutul Pedago-

gic, dar peste un an se tra
, pe care îl absolve

te în 1952. radiolog la 
spitalul din Soroca. În 1962 i-
ile prin doctorat la Catedra radiologie a Insti-
tutului Central de Per

din ctor, iar în 1979 – de doc-
i

u o

el, chirurg

, în comuna 
Ter-

coala în 1938, iar studiile la 
Timp de 

un an la li â-
nia, apoi revine la

1951. A fost repartizat la spitalul din satul 
e-

cundariat clinic la Catedra chirurgie, i-
nând mai apoi f 1957
sus : «

e-
dicale: «

profesor universitar. Timp de 27 ani (1964–1991) a condus Cate-
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dra chirurgie spital perioad
savant a contribuit mult la dezvoltarea asiste rgicale spe-

tat noi metode de tratament 
venelor periferice ale 

membrelor. 5 teze de doctor 
de doctor habilitat în medic . A publicat 180 de lu i-

inclusiv
. A fost decorat cu ordinele „Gloria 

cu medalia „Meritul Civic”.

Belousov Victor (1927–2005), chirurg-pediatru

S- a-
sele primare le-a f

la Liceul „Ion 

absolvirea I ,
în calitate de chirurg în raionul Glo-

deni, apoi la Dispensarul O
Face doctoratul la Catedra chirurgie pediatri-

, sub conducerea renumitei profesoare Na-
talia Gheorghiu. Este unul dintre primii traumatologi-pediatri ca-

cu tema: «

», iar teza pentru gradul de doctor habilitat –
«

» – în anul 1970. A
u-

siv 5 monografii; de e 16 brevete de inven-
fond Catedra chirurgie de 

campanie, pentru instruirea chirurgilor mili-

1986. Ulterior în calitate de cercet
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Bogoev Dumitru, chirurg-cardiolog

o-

izat la spitalul din centrul 
raional Rezina. În 1955 este aspirant al acade-

irurg-
cardiolog din Novos

u-
e-

Botezatu Gheorghe (01.11.1928–31.05.2004), medic legist

România. din satul 
natal, a -a continuat studiile la Liceul Co-

la 
anii 1949–1955 este student la ISMC. Timp de 
u Ca-
tedra m l , sub conducerea lui P. 
Are ev, apoi 

Un an edic- al
Lipcani. Din anul 1960 a activat la cate-
dra , urcând toate treptele ierarhiei: 
asistent, confe itar. În 
1966–1968 a 
Catedrei m lega –1995
– de i-
ne teza de doctor în me : « -

», iar în 1973 – de 
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doctor habilitat: « -

de profesor universitar. În 1999 devine Om Emerit al RM. A i-
nut

a 5 
i

(24.06.1924–13.03.1987), urolog

e , a fost
înro participat i-
tare în timpul celui de Al Doilea R
Mondial a fost r i-

, a-
i-

litar (1952–1956). Din 1956 este chirurg-
urolog la SCR, iar în anii 1971–1976 conduce 

urologie a Institutului i-
ele

a i-
fice, inclusiv o monografie. În 1978 a emigrat în Israel.

Cherdivarenco Natalia

S- ,
Petrovsk, , în familia profesoru-
lui Vasili Cekurin, care, în 1945, a fost numit 

l Catedrei otorinolaringologie a Institutu-
lui de Medici
1946) cu medalie de aur coala Medie nr. 2 din 

Me . A fost
Catedra anatomia omului, unde 

În 1961 sus ine teza pentru gradul de 
doctor : «
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», 
iar în 1977 – teza de doctor habilitat:
« ». 
Profesor universitar (1980). În 1978, N. 
Cherdivarenco este al 
Catedrei biologie (ulterior, biologie molecula-

g , pe care o conduce timp de 20 
de ani. Din 1998 active în calitate de pro-
fesor-consultant. Pe parcursul a peste 62 de 

e-
itul 

C cu ordinul „Gloria Muncii”.

Chiticari Tudor (8.04.1928–18.01.2012), pediatru

N în satul Ghidirim, raionul Râbni-
, RSSAM la 

coala Medie 
M
an este înmatricu i-

prin secunda-
riat clinic (1951–1953), apoi prin doctorat 
(1953–1956) la Catedra pediatrie. În anii 
1956– stent la 
acee c-

tor: «
», iar în 1970 – de doctor 

habilitat : « -

». Profesor universitar (1973). 
Timp de 30 de ani (1959– al Cate-
drei pediatrie. Un anumit timp (1963–1964) a fost decan al Facul-

–1998 a activat în calitate 
F

Sanatocreatologie al Academiei de Moldovei.
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, chirurg-oncolog 

, în comu-

primare din satul Trif
liceul din  So-

roca. alaureatul 
tie, Transilvania. În 1946 a fost înmatriculat 

medic- g
Mai târziu este transferat la Spitalul Clinic 

teza de doctor: «
», iar în 1970 – de doctor habi-

litat în medic  «

». Profesor universitar (1991). Mai mult de 30 ani a 
o

a exer oncolog principal al MS. A publicat peste 
stins cu ordinul 

„Gloria Muncii”. Se simte bine în sânul familiei,
de fiica Natalia, medic- itru, profesor 
universitar la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Mos-
cova.

Coval Elizar (1921–2003), chirurg-oncolog 

–
coala de Fel Al 

Doilea R Mondial. În 1946–1951 face 
studiile la ISMC. Activitatea sa de medic înce-
pe la spitalul din Grigoriopol, apoi este trans-

Catedra chirurgie 
spi : 
«

», iar în 1974 – de doctor habilitat: « -
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». Pe parcursul anilor 1967–1989 a acti-
superior în de 

gastrologie a Institutului Oncologic.

Gherman Diomid, neurolog-vertebrolog 

, în comuna Boc-
u Înva-

ala primar din satul natal, apoi  la 
Colegiul Comercial (1939–

–
1951 ile la

-
din s. Chiri ndariatul 
clinic la Catedra neurologie 

(1952–1954), conduce spitalul din Congaz 
(1954–1956). Ulterior, exerci ile de in-
spector al Ministeru
(1956–1957)  de pre edinte al comitetului 
central al So „Crucea e” din repu-

–1961). Din 1961, cariera sa profe-
Catedra neurologie, sub 

conducerea profesorului Boris În 1962 
: «

», iar în 1970 
– teza pentru gradul de doctor habilitat în : «

». În 1970–1998 
fond a de vertebroneurologie. A rca 30 de 

; a publicat
inclusiv 9 mono ; .
Om Emerit al RSSM; membru de o
Neurologie, , membru al Academiei de 

a SUA (New York) 
Euro-Asiatice; membru de onoare al Academiei Medicale Româ-
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ne. Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldo
de Onoare ecorat cu medaliile „Pentru Vite-

„ ” 
cu ordinul „Gloria Muncii”.

(22.12.1928–17.02.2012), pediatru

-Napoca, România. În 
1931

l-
în calitate de ftiziatru la spitalul 

. Apoi a fost transferat la Ministerul
epartamentului 

pentru ocrotir  ma copilului 
(1953–1960). În anii 1960–1963 face doctora-

tul i edicale a
 (Moscova)
icale cu tema: «

». În anii 1963–
1965 a fost pediatru p
care, trei ani (1965–1968), s-a aflat în Laos, 
în calitate de pediatru-consultant 
Or cro

,
activitatea pe – asistent la Catedra pediatrie, iar apoi de-

de conferen
habilitat: «

». Profesor universitar (1989). În anii 
1986– al Catedrei pediatrie nr. 2, apoi 
profesor-consultant. A publicat peste 75 de lu

ific 
onorific de Om Emerit al Republicii Moldova. 
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Gordeladze Antonina, morfopatolog

F
a ISMC ste repar
asistent la Catedra anatomie p
Sub conducerea profesorului Fiodor 
Agheicenco,

: «

». Peste 5 ani p
Ale-

xei Slepâh, în ora ul Leningrad. Î
titlul de 

profesor universitar.

Halitov (Marinov) Valentina, pediatru-

la 1 octombrie 1926, în or. 
n Liceul de 

F la coala Me-

u-
cru, în calitate de oculist, la spitalul din 
Leova. Curând a fost  se-
cundariatul clinic la Catedra b a-
se. Debutea
1952, trecând mai apoi toate treptele ierar-

hice: În 1963 
: «

». Î u-
lui Boli i rmat, în 
1967,
s : « -
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nclusiv 3 monografii. 
Sub bagheta domniei sale au fost e 8 teze de d
doc a Catedrei boli infec-

de ani (1967–
de decan al F – al F Medi-

P –1981), de prorector în p
(1981–
principal netitular al Ministe – e-

–1990) etc. 
Insigna de Onoare”, apoi cu „Or-

dinul Republicii”. Din 1998 c-
-consultant la Catedra boli i

Iacunina Larisa (1930–2009), traumatolog-ortoped

S-
anii 1936–1940 înva o

o-

ISMC con
studiile prin secundariat clinic la Catedra chi-
rurgie g . E la spitalul ra-

s i chirurgie, iar mai apoi
- spitalului raional Râ cani. Din 1957 acti-

Spitalul Clinic Republican, iar din 1959 – sec
traumatologie. În 1973 începe activitatea
de asistent la Catedra ortopedie, traumato chirurgie de 
campanie, apoi
doctor: «

», iar în 
1982 – de doctor habilitat: «

». Profesor universitar (1984). A publicat 
peste 200 de luc
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Ianov Vasile (02.09.1918–28.11.2004), chirurg

âz, Co-
legiul Chimico-Metalurgic din Bârlad, Ro-
mânia. În anii 1946–1951 este student la 
ISMC. -a consacrat-o practicii 
chirurgicale. 
activat la Spitalul F În 
ultimii ani a profesor la Fa-

a iras-
pol. În 1971, la Moscova, :
«

», iar în 1978 – de 
doctor habilitat, cu tema: «

». Are la 
activ mai mult de 90 l 18 . A
de titlul onorific de Medic Emerit; decorat cu medaliile „In-

ncii”.

, anatomist-neurohistolog

, în comuna M c reni, 
ia. Studiile primare le 

face n satul natal. În 1942 trece cu 
e-

die nr.1. În anii 1947–1952 face studiile la 
ISMC. Activitatea pe , în ca-
litate de asistent, la Catedra anatomie. În 1958

: «
». doi 

e c-
tor habilitat cu tema: «

». În 1972 este al Ca-
tedrei histologie, c embriologie, pe care o con
în anul 1991 -a continuat activitatea în calitate de profesor-
consultant. A publicat circa 180 de on-
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ul fic a 3 teze de doctor. Om Eme Lu
ntului din RSSM.  

Kant Vladimir (1927–1987),  
nagement

Tomsk , fiind origi-
mpre-

l coala Medie 
nr. 37 în ace se înscrie la ISMC. Du-

izat la Mi-
niste
ani în postu al Departamentului Pla-
ni Paralel, absol Facul-

tatea Economie 
se înscrie la doctorantu cu tema:
«

- aplic
rii metodelor economico- ice în planificarea 

l  publice în republic . În 1967 
sus eza de doctor habilitat cu tema: «

». Odat fondarea Fa Perfec-
onare a Medicilor, la Catedra m socia s-a organizat 

n i-
cale, iar în 1969, în baza acestuia, Cate –
m s organizare

în calitate de expert al OMS. În 
1975 organi
gestionari rca, Bulga-
ria, Vietnam, A publicat peste 

a 17 teze de 
a fost de 

Institutul Central de P Medicilor din Moscova. A
fost înmor cimitirul c
sa.
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, medic legist

, i-
imele clase le face la

nr. evenirea din evacuare din Asia 
Mijlocie, ab se 
înscrie la
Ulterior, unde 
activ legist. În anii 
1956–1959 studiile prin doctorat
la Institutul de Me

i cu tema: «

-
al Catedrei m l ui

Kemerovo, unde, concomitent, su
prorector pen ef al 
Biroului de e medico-
(1961–

În ultimii ani a activat în 
- Biroului de e -

din Kemerovo.

Lazarev Ion (1927–2008), oncocitolog

Camenca, RSSAM. Du-
fa-

ce studiile (1947–1952) la ISMC. Activitatea de 
medic-patomorfolog o începe la spitalul din 

rhei. În 1955 este 
transferat la Bender, iar din 

r-
fopatolog la Spitalul Clinic 

Republican. În anul 1965 sus c-
tor : «

», iar în 
1977 – de doctor habilitat: «
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». Din 1966 a condus laborato-
rul citologie al Institutului Oncologic din Moldova. Autor a peste 

ordinele
„Gloria Muncii”; orific de Om Emerit.

Lecari Petru, neurolog

1921, în satul 
Ignatievka, raionul Olghinsk, regiunea Stalin. 

la medie nr.2 din ora-

t în 
coala de artilerie parti-

Al Doilea R Mondial ce a 
fost , s-a demobilizat. În 1946 este 
înmatriculat la ISMC, pe care îl absol

la Catedra neurologie,
sub conducerea profesorului Boris s
de doctor cu tema: «

». Timp de 12 ani acti
este ales, prin concurs, în 

postul de conf Catedra Neurologie a Institutului de Igi-
. În 1965 :

« - ». 

respective. A publicat multe lu
neurologiei.

Lisakovici Mark, medic legist

, în or. Odessa, Ucraina. În 1937 
în-

primele 8 clase, apoi se transfe cu traiul în Kazahstan. În 
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admitere iar în 1951 se 
(anul IV). Lu-

legist în or. Tiraspol, apoi n-
studiile la Institutul de 

nr. 1 din Leningrad. Acolo, în 1958,
«

de con
n-

a fost al Catedrei m l a i-
n

, chirurg

N 1 septembrie 1923, în regiunea 
Poltava, Ucraina. A

Al Doilea R zboi 
M
prin secundariat clinic la Catedra chirurgie. 
Sub conducerea prof. Pavel Râjov, e-
za de doctor : «

habilitat: «
» (1964)

cu traiul în Ucraina. Timp de 32 de ani a 
condus Catedra chirurgie la Institutul de Me-

Zaporojie. A publicat 
2 monografii. C a 30 de teze de 
doc
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, obstetrician-ginecolog 

S- ,
F

Medicin  G (1950), studi
prin secundariat clinic la Catedra o

teza de doc-
tor: «

», iar în 1970 – de doctor habilitat în 
medic . A urcat toate treptele activit

pedagogice: asis universitar (Chi i-
i c

profesor secund la Institutul de Medi ie. Din 1998 
 profesor-consultant. A publicat 162 de lu-

; condu tor a 3 teze de doc

Maloman Eugen, chirurg 

la 1 martie 1928,
România. În 1938 ter
se înscrie M C
România. În 1940 studiile la 

coala Medie nr.6 din Chi b-
solvirea este înscris la ISMC, pe care 

ariera de medic-
chirurg o începe în satul Puh , raionul 
Anenii Noi edic- l acestui spi-

–
spitalului raional Bulboaca, -

–1960) studi prin docto la Catedra 
chi de profesorul Pavel Râ

cu tema: «
n-

duce Catedra chirurgie pentru f i-
P : «
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». Î
ine câteva decenii. În 

Catedrei chirurgie a Facult narea Medicilor, pe care o 
pe post de profesor-consultant. 

u-
istins cu titlul onorific „Om 

„Gloria Muncii”.

Matcovschi Constantin, farmacolog

p-
-a petrecut 

a-

din Rezina. În 
anii 1947–1952 este student la ISMC. n-
cepe a

a-
Catedra farmaco-

u-

reîntoarce la Catedra f
: «

». În 1966 es i-
ecan al F

iar în 1967 devine prorector pentru ac l ISMC. 
În anii 1980– u-
te la organizarea institutului de me

r-
esor universitar (1999). Este autor a 

peste 1 i

i
iar în 1981 l- i u
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i
ordinul „Gloria Muncii”.

Nacu Alexandru, psihiatru

, în comuna Co-
lvirea 
conti-

studiile la Liceul Teoretic „ ”
b-

–1951
studi
repartizat la

- continue studiile prin secun-
dariat clinic la Catedra psihiatrie, lexei

cu tema:

perioada anilor 1954– Catedra psihiatrie în cali-
tate de asistent, apoi de 6 Ca-
tedrei psihiatrie, n psihologie medi

«
». Profesor universitar (1969). 

u- acti-
vitatea de profesor- n-
clusiv 6 monografii. C

„Om Emerit” al RM, membru 
de onoare al ublicii.

Paladi Gheorghe, obstetrician-ginecolog

la 9 mai 1929, în comuna Buiu
România. bsolvirea lii primar studiile la 
Liceul „Alecu Russo” di cel de Al Doilea R z-
boi M ala medie nr.4, apoi devine student la 
ISMC (1946–1951). Acti



84 
 

e-
cundariat clinic (1952– de asistent 
la Catedra o ginecologie profesorul Aron 

: «
», iar în 1965 – de doctor habilitat:

«
-

obstetrician din URSS. Timp de 32 de ani 
(1967–1999) a condus Catedra obstetri
ginecologie. A fondat o n-

n c-
tori habilita A publicat i-
ce, inclusiv 12 monografii 3 manuale.

RM (1994–
1999). Din 2001 
Centrului de c i -
demografice ale familiei din ca RM. 
M

biroului executiv 

a
onoare al b

a SUA (New 
York); Om Emerit;
lume. Laureat al Premiului de Stat al RM, decorat cu Ordinul Re-
publicii, cu medaliile „Dimitrie Cantemi

Pavliuc Vasile (23.02.1921–30.04.2007), chirurg-oncolog

Om cu o S-a întors

Fiind student (anul II) al Institutului ,
în 1945 s-a transferat la ISMC, pe care îl Ac-

al i chirurgie a spitalul raional Ba-
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chirurgie a 
Spitalului Republican. În 1965 se încadreaz
în activitatea pedagogic la Catedra chirurgie 
g doctor 
în medici : «

», iar în 1974 – de doctor 
habilitat: «

». În 1977 devine profesor universitar. Este fondatorul
Catedrei oncologie (1975–1990) a ISMC. În ultimii 

ani a fost profesor-
tor de 18 ani (1970–

specialist principal în domeniul chi-
rurgiei al MS. D e titlul onorific de Om Emerit al RM, decorat
cu ordi

Placinda Iurie, neurolog-gerontolog

, în or. Tiras-
pol, RSSAM. La vârsta de 5 ani se transfe-

cu familia la
clase, iar clasa a 10-a în or. 
Stalin. Î
înmatricu
or. Stalin, iar peste un

b
;

gradul de colo , i-
tutul de Geron G

în anul 2000 a
activat în neurologie a institutului nominalizat.
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Sandul Mihail (02.05.1923–27.03.1998), otorinolaringolog 

euca, raionul Dub
sari. În 1942 absolv coala medie moldo-

e –
; o-

bilizat. În 1946 este înmatriculat la ISMC, 
du e-
dic- ef la spitalele 

iile prin secundariat 
clinic, iar în 1958 – prin doctorat la Catedra 

o
doctor: «

- », iar în 1985 – de doctor 
habilitat: «

». Profesor 
universitar (1987). A publicat circa 100 de lu-

iin ifi  medic ORL este 
continua esor 
universi epotul Ghenadie (doctorand). 

Semeniuc Eugen, chirurg 

,

, apoi 
gimnaziul tehnico-agricol din Soroca. În 1940 

 conti  din 
Soroca. În timpul celui de Al Doilea R
Mondial înva Politehnic din 
Cern a-

la
În anii 1945–1950 este student la ISMC, dar, din motive politice,

o -a permis acti-
 (1951) a sus-

n -
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ransferat în postul de 
medic- l spitalului raional Camenca. Apoi face studiile prin 

ob Catedra chirurgie. În 1963 
s : «

doctor habilitat (1977): «
-

». În 1980–1986 de
lui de chirurgie la FPM, iar în anii 1986–1994 con-

duce Catedra c
P În u i -consultant. A 

i

Slepâh Alexei, obstetrician-ginecolog

Fiind student la anul 2, a fost transfe-
e

-
ginecolog la spitalul din or

prin secundariat clinic 
la Catedra o ginecologie, condu-

prof. Aron Kocerghinski. În 1955 sus-
: «

», apoi,
(Altai), cu

tema: «
» activitatea pe , este 

a de chirurgie operatorie a Institutului de 
Ginecologie din Leningrad, este ales în 

func al Catedrei obste ginecologie a Institutului de 
n -un accident rutier. 
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Solohin Anatol (26.07.1927–18.10.2006), medic legist

. A absol-
vit edie nr. 37. În anii 1945–1950
face studiile la ISMC. Activ edic le-

- din
–1979 acti-

i-
expert 

principal al F Antiaeriene ale Ministeru-
lui A al
, iar în 1972 – de doctor habilitat în medic .

timp de 30 de ani, a condus (din 1978) Cate-
dra m l ui Central de 

Medicilor din Moscova. Au-
to peste

-
a-

ifici ai medicilor 
ldova, 

adesea la cursurile de per-
. Profitând de ocazie, vizita 

o o-
Tehnico-Medi

Medic Emerit din Fe

Stamatin Serafim, chirurg-traumatolog

la 9 mai 1925, în or. 
România bsolvirea lii me
pe front. Fiind
D ab-
solvirea ISMC (1950), prin 
secundariat clinic la Catedra chirurgie, apoi 

, în calitate 
de chirurg militar. În 1960 se demobi ;
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al Catedrei traumatologie 
ortopedie în :

«
», iar în 1969 –

de doctor habilitat cu tema: «

». 
A publicat mai mult de i-

e-
e 8 c-

tori . În anul 1998 se 
cu lucrul i-

lor din Moscova. 

(29.02.1920–31.03.2005), 
rfopatologie

într-o familie de intelectuali. În 1938 absol-
Liceul „Alexandru Donici”. În timpul 

celui de Al Doilea R i Mondial se eva-
4

studiile la 
ISMC (anul V)
1946. Este repartizat în calitate de asistent la 
Catedra anatomie p În 1948,

-se de tuber
o-

log la Biroul de Expertiz Medico-L
a de doctor 

: „Histopatologia tuber-
culozei”. Conform ordinului MS al RSSM,

o-
aboratorului de virusologie 

al Institutului ogie din 
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habilitat. Profesor universitar (1967).
În 1974 este director pentru proble-

al
n-

în Domeniul Ocro

imunologie c e
, sa-

vant cu o i-a consacrat întrea-
ga va. A
publicat peste 200 de afii. A 

l
titlului onorific „Om Emerit”, al medaliei „Insigna de Onoare”
al ordinului „Gloria Muncii”.

(01.08.1927–20.09.1986),
eminent organizator al 

b pri-
mare din satul natal (1939), u-
diile la gimnaziul din satul vecin, Baraboi. 
În anii 1941–1944 la Liceul „Ion 

” –1946
este elev în clasa a 10-a la coala Medie 

student la ISMC. La facultate era student 
e-

retului: secretar al comitetului comsomolist 
edinte al comitetului sindical al 

institutului; i s- .
începe a r-
gie a spitalului scurt 
timp - inue studiile prin 
secundariat clinic. În 1954 devine asistent la 
Catedra chirurgie g , concomitent,
conduce Departamentul medico-sanitar al 
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edic- ef al Spitalului 

tema: «
», iar în 1959 este numit rec nte al Con-

u
: « -

», 
iar în 1973 este Catedrei m s organiza-
rea ocrotirii s ,
vie
monogra iuni, dintre 
care 14 gna de 
Onoare”, „Ordinul Muncii”, laureat al Premiului de Stat în 

-mortem, a fost ales membru ti-
tu a RM.

âbâ (1.01.1929–7.10.2010), chirurg 

România. lasele primare
din satul natal, apoi urm Liceul „Ion 

coala Medie 
1945 a fost admis la Universitatea din Cern

Facultatea 
cu 

în 1950. Este repartizat la spitalul 
în calitate de chi-

rurg. Peste un an e-
cundariat clinic la Catedra chirurgie. În c-
tor cu tema: «

», iar în 1965 – de doctor habilitat: «

».
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Timp de circa 40 de ani a condus câteva catedre de chirurgie 
de 60 de ani s- i-

derat patriarhul chirurgiei moldave postbelice. 

Consiliului de Ex al Ministerului
medici; multora

dintre ei le- în arta
chirurgiei a 

u-
o-

grafii; autor a e. A fost de-
putat în Sovietul Suprem al RSSM (1977–
1981), laureat al Premiului de Stat în domeni-

i l
a SUA

Mondiale a e gu-
vernamentale.

, chirurg

, în or. Balta. În 
1941

Stalinabad, Tur-
kmenia, unde absolve te, în 1947, coala de 
medic i-

utul de Medi-
, acti-

din s. Clim iar peste doi 
ani (1954) este transferat, , în 

satul Peresecina, Or
medicale la Moscova 1964 trece cu lucrul la Institutul de 

„Nicolai ” c-
a-
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Vilderman Albert, ftiziatru

,
România. În anul 1944 devine student la In-

e-
rat la , pe care l-a absolvit în 1949. A 
lucrat la spi apoi a fost
transferat la Sanatoriul pentru bolnavii de tu-

, în anii 1950–
1964, de

:
«

al Catedrei ftiziatrie a Institutului de Medici
ctor habilitat. În 1974 revine în RSSM

utului de Ftiziatrie 

Zisman Israil, chirurg-oncolog

, în or. Chi-
â

. În 1947 a absolvit
, apoi face studiile (1947–

i-
rurg-oncolog la spitalul din Cahul, apoi la un

o-
. Î c-

tor: « -
», iar în 1972 – de 

: «
n-

mfografia ca 
a bolnavilor oncologici. Autor a peste 100 

de icale. Me-
dic Emerit el.
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III
PROFESORII UNIVERSITARI,

AI ANILOR 1956–1965

Scurt istoric al perioadei
Ab e-

-au matu-

-
greu, i-

acterului 

altoindu- n-
u-

aterialul de 
-au 

dat întâietate limbii ruse, în detrimentul limbii materne. 

u-

u-

noapte sau executau alte ordine „

Dar cei care înce

„pentru reeducare” în locuri speci-
ale sau pentru e. Mai bine o duceau cei 

-
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e preocupau de stu-
dii. În lipsa manualelor la majoritatea obiectelor, nimeni nu-

n-
c-

tica rezervarea locurilor pentru studii în aulele din blocul central 

era, de obicei, prerogativa fetelor; ele se sculau „cu noaptea în 
e mai potrivite în aulele respective. Tot 

i-
tutului – Catedrei fiziologie, 

Catedrei anatomie sau în alte 
locuri mai a

-a
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u s-
i-

tudinea binevoitoare a lectorilor n-

r-
a-

ik (microbiologie), Nicolae 
Anestiadi (chirurgie), Valentina Halitov (pediatrie), Eugenia 

La începutul anilor 60, s- a-
drelor instructiv-

pentru studii postuniversitare –
– la prestigioase centre univer-

si
n-

-

1960, F .

participau activ la -a rândul, ei au lucrat la 

avut ocazia -l întâ , pe 
-secretar al Comitetului Cen-

tral al PCUS, sosit într- (1964). Am fost 

reflectarea în mass-media a discursului tov. N.S. iov, mai 

l a 
le URSS, chiar 

u-
ri e-

onducerea 
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-a
n-

-au continuat ac
- – de doctor 

n-
–

universitar în baz a remarcabilelor rezultate 

Tov. Nikita Hru tov. Serdiuc, prim-

profesori universitari, din aces-
te semnificativ

nord ale republicii. Majoritatea -medici -au rea-

(36%) – i-
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-
e ei au plecat în alte regiuni ale 

URSS.

–1965. Aces-
tea sunt: Zinaida Anestia -Tatiana 
Dumbrava, Nadejda Godoroja, Angela Neagu, Henrieta Rudi, 

disciplinele de profil medico-

u-
-didactice la disciplinele respective. S-a observat o 

e

–1965, au devenit membri ai academiilor de 
u-
n-
o-

Haidarlî, N -Tatiana Dumbrava, Ion Marin, 
e-
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XI–XX

1956 2. Ciobanu Pavel

2. Dovganski Andrei
3. Draganiuc Chiril 5. Pâslaru Sava

5. Poliuhov Stanislav 7. Punga Victor
6. Robu Alexandru

9. Vasilos Liuba
1957

1. Cepoi Vasile 1961
2. Marin Ion
3. Podubnâi Ion 2. Anestiadi Zinaida
4. Rudi Henrieta 3. Babiuc Constantin

1958
1. Atamanciuc Nicolae 6. Corcimaru Ion
2. Danilov Aurel 7. Haidarlî Ion
3. Frank Gheorghe 8. Moroz Petru

9. Oprea Nicolae
5. Izvoreanu Alexandru 10. Revenco Mircea
6. Spânu Anton

12. Serbin Vasile
1959 13. Vangheli Victor

1. Degteariov Vasile
2. Gladun Eugen 1962
3. Kozliuk Anatol 1. Brusco Anton

2. Curajos Boris
3. Mogoreanu Petru

canu Anatol 4. Razvadovski Vadim

1963
1960 1. Baciu Gheorghe

1. Bideac Ion
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6. Manic Andrei
4. Ghidirim Gheorghe

8. Popa Vladimir
6. Neagu Angela
7. Nicolaev Nicolai
8. Niguleanu Vasile 1965
9. Rudi Marcu 1. Andruh Gheorghe

2. Bulbuc Grigore
11. Zota Ieremia

1964 5. Godoroja Nadejda
1. Afinoghenov Ghenadi 6. Lâsâi Leonid

7. Popovici Mihail
3. Dumbrava Vlada-Tatiana 8. Saulea Aurel
4. Gudumac Valentin

NOTE BIOGRAFICE

Afinoghenov Ghenadi, microbiolog 

, n-
grad. În 1964 a absolvit Facultatea Pediatrie a 

itate de me-
dic într- udii-
le prin doctorat în domeniul microbiologiei la 
Institutul de Traumatolo
Vreden” din Leningrad (1966–1969). În 1970 

ema: 
«

-
», iar în 1980 – de doctor 

habilitat: «

-
». Din 1985 con-

du
lezionale. Profesor universitar (1989). A
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pu ifice; este autorul a peste 70 
breve e patentate. Sub conduce inute 
19 teze de doctor ine titlul de acade-
mician al Academiei de Inginerie din Sankt Petersburg, sec ia Bi-
oteh otehnologie.  

(03.01.1938–17.08.2011), anatomist

r-
giu l, România. În 1956 ab-
sol
1957–1964 b-
solvi Catedra 
anatomia omului. Începe lucrul pedagogic în 
postura de asistent, apoi de lector superior. În 

: «
-

i
fiindu-i profesorul Boris Perlin. În 1989 sus-
i n edica-

le cu tema: 

Profesor universitar. În 1991 este numit în 
Catedrei anatomia omului, 

îndepli F
Medi G ste 
250 lu ice, inclusiv 3 manuale, 6 mono n-
dru nducerea lui au fost sus inute 3 teze de 
doc c edica inut titlul 
onorific „Om Emerit”.

onist 

urele, plasa Un-
udii-

le la ISMC (1955– -o începe în 
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-
satul S o u-
diile la doctorat (1963–1966) la Catedra boli 

doctor în me : « -

», iar în 
1982 – de doctor habilitat: «

i-
le de asistent (1966– e
(1970–1984) la Catedra b e-
rioada anilor 1984– al catedrei. A 

ifico-didactice, 
i

(1991– ifice „Om 
Emer
medalia „Nico ncii”.

Andruh Gheorghe, psihiatru

–
b

-
l spitalului de psihiatrie din satul Curchi 

i-
nic la Institutul Central de Psi

la Catedra psihiatrie a Insti

i n-
dus Catedra p
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Anestiadi Zinaida, endocrinolog

S-
a r-

hei, România. În 1955 n u-
u-

(1961), acti olog la 
Spitalul Clinic Republican, iar în anii 1964–

endocri-
nologie. În 1969 sus

: «

131

», iar în 1981 – teza de doctor habilitat: „Diabetul zaharat 
– u-

ale”. Peste 30 de ani (din 
1977) a condus Catedra endocrinologie (

terapie) a USMF 
i-

Clinicii de Endocrinolo-
i-

e ific a 17 teze de 

udapesta, Istanbul, Bruxel

Republicii Moldova.

Atamanciuc Nicolae, internist

nscris, 
ca elev eminent, la ISMC, pe care îl absolve

ru în satul de 
face studiile prin docto
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tezele de docto
Catedrei terapie.

Babiuc Constantin, internist

plasa Ungheni, jude
1955– bsolvirea 

-
n-

gheni. În anii 1963–1966 face studiile prin 
doctorat la Catedra m
sub conducerea profesorului Mihail Poliuhov, 

ine teza de doc : «

». începe activitatea 
i

(1977). În anii 1987– Catedrei boli 
interne nr. 1. Profesor universitar din 1999. A publicat peste 250 

usiv: 3 monografii, un manual de medi-
utor a 2 brevete 

a-

 

Baciu Gheorghe, medic legist

l
i-
–

e-
: «

-

», iar în 
1983 – teza de doctor habilitat: « -
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». Profesor universitar (1988). În 
anii 1963–

Catedra m

condus-
1985–1994 conduce Catedra discipline me-
dico- i-

l i-
m –1997). Între 

– director al Centrului de 
i

erimentale de cercetare 
(pe biomanechine) a lezi
compresionale dozate. A propus criterii opti
un sistem de indici informativi pentru expertiza medico-

imentale de traumatisme. 
me (1972) a demonstrat posibilitatea for-

-

cursuri didactice, mono e.

o
n-

dariat clinic, 
ânia, Palestina, 

SUA, Yemen, Sudan). Decorat cu ordinul „Gloria Muncii”.

(24.07.1937–27.02.2005), traumatolog

â-

Întorcându-



106 
 

fabrica de ulei. În anii 1957–
i-

nator la Spitalul Republican al Invalizilor de 
R i-

c-
torat la Inst
Traumatologie din Moscova (1965–1968), 

:
«

» (1968). Peste 20 de 
ani (1988), :
«

». 
a-

rcând toate treptele pedago-
r. Timp de 

9 ani (1993–
al Catedrei o Fa-

Medicilor. S-a afirmat 

opediei moderne în 
Republica Moldova, de

i n-
clusiv 3 monografii; autor a 12 brevete de 

e
n
edalii de aur

o-

România, pentru a acorda asis
urma cutremurelor de
Om Emerit al Republicii Moldova, decorat cu ordinul „Gloria 
Muncii”.
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Bideac Ion (1938–2004), chirurg-oncolog 

ore ti, 
omânia. În 1954 ab

n udiile la 
ISMC. Du b i-

itate de medic- elor de 

epublicii. În 
rgie, iar în 1963 

devine aspirant la Institutul de Oncologie 
„P.A. Herzen” din or. Moscova. În 1966 sus eza de doctor în 

: «

». Reîn i e
activeze la Institutul Oncologic în func

pulmonologie, apoi (1978) de-
vine colabora ific supe
gastropulmonologie. În 1985 sus
doctor habilitat: «

». Autor a peste 150 de 
ntre care dou  monogra-

– colabo i-
ncologie toraci

Brusco Anton, morfopatolog 

o-
o i-

medii, devine student la ISMC 
(1956–1962). Face studiile postuniversitare 
în patomorfologie la Institutul de Traumato-
lo a

n
i-

versitar. la rând
patomorfologie a acestui institut.
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Bulbuc Grigore, oncolog

Ermoclia, jud. Tighina, România. În 1965 ab-
(1965–1968)

studiile prin doctorat la Institutul Central de 

uperior la 
IMSP Institutul Oncologic, iar în perioada 
anilor 1973–1984 –

c
laboratorului de imunog s-

: «

», iar în 
: «

». i-
. A 

Var

(14.02.1937–08.03.2003), pediatru

S-
o e-

nu a fost 

–1961 
face studiile la ISMC, Facul-

s-
: «

» (1966) de 
doctor habilitat: «

» (1986). Profesor universitar. A publicat 
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o
n

anii 1966–1999 a acti
al Catedrei pediatrie a ISMC. În anii 1995–

ldova. Din anul 1999
deces a Catedrei pediatrie a ULIM. 

Cepoi Vasile (1931–2009), internist-reumatolog

o-

n
ISMC (1951– c-

apoi 
ariat la Clinica 

Fizio
–1990) la Institutul de Re-

umatologie al Academi n cale ,

e
Catedrei m Facultatea Perfec-

Medicilor (1990–1998), apoi e-
dr . A publicat circa 170 de 

ale din România.

, virusolog

i-
ga, plasa Noua u-
almente,
1959–
studiile postuniversitare prin doctorat la Insti-
tutul de Virusologie „V. Ivanovski” al Acade-

edicale . În 
edi

1984 – de doctor habilitat cu tema:
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Catedrei v
ice, 

inclusiv 7 monografii. 

, anatomist topograf

a
coala 

Medie n
e 952–

(1955– i-
o-

nal Taraclia (1963–1968), apoi la Spitalul de 
r

doctorat la Catedra c a-
tomie începe activitatea 

s i-
ar, profesor universi

– teza de doctor 
e-

lor artificiale. Profesor universitar (1989). A pu-
i ne 4 brevete de inven .

Ciobanu Pavel, traumatolog

România. În anii 1954– Faculta-

chirurg la spitalul din Anenii 

la Institutul de Orto
Traumatologie din Kiev. În 
1967 sus

: «
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», iar în 1994 – teza de doctor habilitat: „Activiza-
rea osteosintezei reparatorii prin celule osteomedulare”. A publi-
cat circa 160 de utor a 

Corcimaru Ion, hematolog-oncolog

â e-
die din satul natal (1955), apoi ISMC (1961). 
În anii 1963– r-
sitare prin doctorat la Institutul Central de 

sfuzie a Sângelui din 

: «
». Profesor univer-

si nstitutul Oncologic din
i ogie (1968–

1974– i e-
iin itutului Oncologic. În anii 1991–1995 a condus 

Catedra h anie, iar 
din 1995 est Catedrei hematologie, on-

o-
s-

pective a Institutului Oncologic. A publicat 
peste 400 de i ifice, inclusiv 7 mo-

de 
e-

niul hematologiei în Republica Moldova. A 
edi .

„Eminent al 
Ocrotirii ”; decorat cu ordinele „Drapelu n-

ncii”. 
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 (1934–2009), traumatolog 

România. A absolvit 7 clase în satul natal, apoi 

anii 1954– i-
rurg, medic-

onti-
rsitare prin doctorat 

(1962–1965) la Institutul de Traumatologie din 
- ef adjunct al Spi-

 (1966– icale 
în 1967, iar în 1983 – de doctor habilitat cu tema: «

». Profesor universitar (1985). În 
perioada anilor 1986–
ef al Catedrei traumatologie, chirurgie de 

la a FPM. A 
ice. Con-

iului de 
Stat al RM, decorat cu ordinul „Gloria Muncii”.

 (01.09.1931–07.01.2011), chirurg-oncolog 

S-

ctivita-

din i
calitate de chirurg-oncolog la Spitalul Ferovi-
arilor –

cu tema: «
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», iar în 1984 – teza de 
doctor habilitat: «

medica cu traiul la fiica
decedat.

, chirurg-ftiziatru

din or. Ben-
de ba

1954– b-
e-
a-

în 1961 este angajat la Institutul de Tu
irurgie toraci

: „Exe a-
– teza de doctor habilitat:

vit n spensar cu tuber

23 de ani a exercitat func i
Ftiziopulmonologie. În 2011 s-a retras la odihna merita

Curajos Boris, pediatru-urolog

Sofia, raionul Râ cani, RSSM irea 
din Facultatea 

Pediatrie a ISMC (1956–
calitate de medic- . Obreja, 
ra –
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studiile prin doctorat în domeniul urologiei pe-
i-

: «

», iar în 1997 – teza de doctor 
habilitat: i-
cal diferen etrei 

circa 240 de uc
icale.

Danilov Aurel, internist

o
–

e-
dic-

a-
n

- –
1968). Ur –1970) studiile prin secundariat clinic la 
Insti edicale i-
ei Ruse :
«

». În perioada anilor 
1970– Catedra 
terapie facu –1990 este 
postdoctorand la Centrul de Cardiologie 

.
:

„Valvulopatiile cardiace mi
-morfologice)”. În 1993–2000 este 

Catedrei m

r n
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Degteariov Vasile, ftiziopulmonolog

, în satul Chircanii 

l natal, apoi 
a-

este repar - i-
irea facul-

l-
alitate de medic-

(1959– –1965) 
prin secundariat clinic la Catedra ftiziatrie a 

i-
cilor din Moscova. Din 1966 acti utul de Tuberculo-

, i
– de doc-

tor habilitat în medici de
inclusiv 2 monografii. Din 2001 îndep

Dovganski Andrei (20.03.1931–24.05.2002), patofiziolog

u-
di
1956. La Catedra patofiziologie a lucrat în ca-

i-

prodecan al Facul i-
: «

», iar în 1971 – teza 
de doctor habilitat: «

». Profesor universitar (1981). Din 1997 – profesor-consultant 
la Catedra fiziopatologie. Autor a circa 140 de ice.
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Draganiuc Chiril (1931–2004), ftiziatru

raionul Camen-
ca, RSSAM. Absol
iar 10 clase – uca, Dub
sari. În anii 1950–1956 este student la ISMC, 
apoi lu
din satul Sculeni, îndepli c-

- –1958). Ulterior este 
transferat în postura de medic- u-
lui Republican de Tubercu

(1958–1972). Timp de doi ani înde
Institutului Moldovenesc de Tuber
doctor în medi «

», iar mai târ-
ziu sus
medicale (Moscova). Autor a peste 80 de lu-

– i-
â

e -a aflat în postul de director 
al Centrului Republican de Diagnosticare Me-

o-
vietul Su
decorat cu insigna „Eminent al Ocro
„Le icolae 

Dumbrava Vlada-Tatiana, internist hepatolog

b-
coala M

ii 1964– a-
litate de medic endocrinolog la Spitalul Clinic Republican pentru 
Copii, iar apoi la Spitalul Clinic Republican. În 1967–1969 face 
doctoratul la Catedra tera e-
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rea profesorului Mihail Poliuhov. Aici începe activitatea 
pedago

: „Dinamica activit u-
e-

tul zaharat”, iar în 1993 –  pe cea de doctor 
habilitat cu tema: „Bolile cronice ale ficatului 

ofesor universitar 
–2010) a con-

dus Catedra m r l-
mente e-

dicale nr.4, disciplina Gastroenterologie, a 

500 a-

tor a 19 teze de doc

manualului n

(9.05.1941–22.10.2009), histolog

raionul Briceni, 
RSSM l
1959–
absolvirea F G

ile prin doctorat la Catedra his-
tologie, cito i-

stent 
–1988). În perioada 

anilor 1968– edic. În 
: «

». În 
1988– Catedra histolo
e

i-
tlul de profesor universitar. A de iile de vicedecan 
(1986– –2004) al F i Gene-
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ra –2009 este prorector pentru activitatea di-
–2008 – rector interimar al USMF „Nico-

u-
tor a 3 brevete 

e. Este decorat cu medaliile „Meritul Ci

Frank Gheorghe, morfopatolog

România. Absol a-
– acultate este 

repartizat la lucru la Dispensarul Oncologic 
atolog. 

u-
niversitare (1961–1964) prin doctorat la Cate-
dra a

e ine teza de 
doctor în medici itutul Oncologic 
„P.A. Herzen”, unde, în 1981, de a-
tomia patologi orilor. Concomitent, din 1990, conduce 
Laboratorul de hematologie al Academiei de 

c-
Catedra anatomie patologi-

gie a Facult Studii Postuni-

Secenov”. Specialist principal în anatomia 
i

ctor-

ale a Federa-
ei Ruse nclusiv 10 

monografii fundamentale în domeniul morfologiei bolilor onco-
logice. 
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, morfolog, anatomist topograf

u

din or. Soroca, iar în 1958 – a-
cultate, -

i u-
o

la Catedra anatomia omului 
a ISMC, iar în 1964 este 

transferat, în ace Catedra ana-
hirurgie operatorie. În 

:
« », 
iar în 1993 – de doctor habilitat cu tema:
„Biomorfoza aortei umane”. A publicat peste 
150 de lu o-
grafii. D a 5 brevete de in

(9.09.1938–30.08.2004), microbiolog

–1956 este stu-
a-
s-

tent al medicului sanitar din satul Târnova. 
le de admitere la 

ISMC, pe care-
ile prin doctorat la Ca-

tedra microbiologie, v o-
logie r-

u
„N. Gamaleia” din Moscova. Sub conducerea academicianului 

a profesoarei Antonina Moroz (Moscova), ter-
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i : „ o-
ilo e-

a
e-

–2004):  asi
universitar. În 1978 a 
F Medicilor, iar din 1989 a exercitat func-

Catedrei microbiologie, viruso
Profesorul 

iin ; a pu-
blicat circa 200 de lu

e,
r-
o-

mânia i-a acordat medalia de aur pentru un 
n

doctor habilitat în medici
i-

agnosticului de laborator al diferitor maladii contagioase. Con-
i a
i e-

can al Fa G –1995), prim-vicerector 
(1995– pos spundere în cadrul USMF „Nico-

mas în memoria celor care l-au cunoscut ca 
om-exemplu: muncitor, dis

ersi e-
atea or o-

motor al transform b-
e

chi: un ma e-
edical superior din republic , decorat cu 

ordinul „Gloria Mun
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Ghidirim Gheorghe, chirurg 

Cetatea Al-
u a-

se în satul natal, apoi (1953–
i

(Bender). Un an lu l-

ISMC (1957–1963). Absolvind Facultatea 

Catedra anatomie topo
operatorie. În 1964–1966 iile prin doctorat la Ca-
tedra chirurgie, sub conducerea ilustrului chirurg Nicolae 

octor în medi : «

n iar la Catedra chi-
rurgie, Facultatea Pediatrie, ca peste un an 

al Catedrei chirurgie 

doctor habilitat: «
». Profesor universitar (1986). 

A condus catedrele chirurgie gene e-
miologie (1979– chirurgie nr.1 „Ni-

ezent).  
În 1989 este ales deputat în Sovietul 

Suprem al URSS, iar în anii 1990–1994 de-

mul academician-coordonator al 

e i-
a ionale de Chirurgie 

Hepatopancreato a Chirur-
gilor u-

h
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orat  cu or-
dinul „Gloria Muncii”, Ordinul Republicii; cu medaliile „Nicolae 

o-
fan- .

Gladun Eugen, obstetrician-ginecolog

tin. o-
i-

–1959). Este re-
partizat la lucru în spitalul raional Lipcani, în 
calitate de obstetrician-ginecolog (1959–

Ca-
tedra obst i

s
doctor «

-

omi
habilitat: «

». Pro-
fesor universitar (1986). Timp de 16 ani 
(1969–1985) îndepli
F onarea Medicilor. În 1988–
2002 itutului 

de timp (1998–
usiv 10 mono-

grafii. A pr e-
dicale. Distins cu titlul onorific „Om Emerit”, membru corespon-

e-
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Godoroja Nadejda, oncolog

irea,

i-
o n

Institutul Oncologic. Timp de opt ani l
în func

Catedra oncologie a 
n-

: « », iar în 
1991 – teza de doctor habilitat: «

Catedra hema-
. Din 2000 

epartamentului Mamologie Oncolo-
ublica Moldova. A publicat 

Gudumac Valentin

e ul Hotin, România. În 1964 
Facul-

G a-
litate de asistent la Catedra biochimie. Face 

70
doctor în biologie cu tema: „Unii indici ai pro-

hexaclorbutadinei asupra organismului”. În 
anii 1970, 1980, 1991 face stagii la Institu

r onare a Medicilor din 
ctor habilitat :

opreparatelor din microalie 
o i-
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vitatea de cercetare s-a realizat în cele peste 370 de u-
ctice. Autor a 41 brevete de in-

e a b-

consultant a 40 teze de doctorat. În cadrul Catedrei biochimie a 
activat în calitate de asistent (1964– n-

8 Catedra diagnostic de laborator 
clinic, pe care o conduce din 2010. Tot în acest an a fost numit în 

tlul onorific de Om Emerit al RM, Inven-
n-

cii”. 

Haidarlî Ion, ftiziomorfopatolog 

o e-
Baimaclia, apoi la  ISMC 

(1955–1961). Este repartizat în calitate de 

i-
: « -

», 
iar în 1990 – de doctor habilitat: «

». A publicat peste 200 de lu-
e-

coman uc

doctor habilitat, cu aplicarea examenului 
morfo-histochimic. De ului ono-
ri orat 

apelul 
Ro
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Izvoreanu Alexandru, internist cardiolog

Fa
u-

mit medi e
Mingir, fostul raion Chiperceni (1958–1961). 

Catedra 
m ofesorul Ni-

doctor în me : «

calitate de asistent (1967– –1979). Este 
fondatorul Catedrei cardiologie, pe care a condus-o în perioada 
anilor 1978–1998. Actualmente este profesor-consultant la Clini-

I
Institutului de Cardiologie din Moldova (1984–
principal în cardiologie al MS RM (1979–1999). În 1993 i s-a

-didactic de profesor universitar. Autor a 
a-

nuale de me
decorat cu medalia  „Insigna de Onoare” n-
cii”. 

, oncolog

decembrie 1933, în or. Chi-
În anii 1950–1956 î la 

F s-
:

«
», iar în 1987 – teza de doctor 

habilitat: «

-
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ific 
atorul 

i On a-
tor de reabilitare în oncolo

Kozliuk Anatol, morfopatolog

Jitomir, RSS Ucrainea
e

: «
», iar 

în 1982 – de doctor habilitat: «
». Profesor universitar 

(1991). Mai mult de 36 de 
ani (1959–1995) a activat în 

Republica Moldova, iar în 1995 se tra
traiul în or. Kiev. A publicat peste 140 de lu-

tor a 
5 brevete de in i

edi-

Lâsâi Leonid, biochimist clinic

august 1941, în comuna Ba-
otin, România. A absolvit 

pcani, iar în 
1965 – F G

o-
rat la Catedra fiziopatologie (1965–1966), 
apoi ac ate de asistent (1966–

i-
: «

», iar în 1985 – teza de doctor habilitat:
« -



127 
 

». Profesor universitar (1988). În perioada anilor 1978–
a la La-

i Ca-
tedrei biochimie clini

n-

în fiziopatolo

RM, laureat al Premiului de Stat în domeniul 
n

, genetician

,
România. În anii 1958– Faculta-

irea institu-
i-
e-

i-
nu dispunem.

Manic Andrei, internist

ada anilor 1958–1964. 
F i

itat 
iversitar. De 



128 
 

Marin Ion, chirurg-traumatolog

e-

România. A ab -internat nr.1 din 
n-

cepe activi i-
edic-

doctorat (1960–
doctor: «

», iar în 1984 – de doctor habilitat 

».
i

universitar, iar în anii 1991– i-

aumatologie al MS. Mai 
mult de 5 ani a fost decan al Fa i-

u-
e-

ific 
„Om Emerit”, cu insignele „Eminent al Ocro-

cu ordinul „Gloria Mun aliile comemorative „Nicolae 

Mogoreanu Petru (31.10.1939–08.10.2006), 
pediatru

e ii Vechi, plasa 

Facultatea Pediatrie a ISMC în 1962, 
secundariatul clinic la Catedra pediatrie 
(1962–1964), apoi studiile postuniversitare 
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prin doctorat (1964–1967) la Institutul de Pe-
diatrie din Le

», iar în 1989 – de 
doctor habilitat «

». Profesor 
Ca-

r area Medicilor a USMF 
emiei Me-

erit”.

Moroz Petru, ortoped-pediatru

plasa Glodeni, ju
ile la

ISMC (1955– o-
ped-pediatru în sanatoriul „Sergheevka”

o-
r-

topedie din or. Moscova (1963–1966), unde 

doctor habilitat: «

». 
-

1966, în calitate de asistent, apoi de profesor 
(1989–
ef al Catedrei (din 1997) ortopedie, traumato-

a
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r-
topezilor Pediatrici din Republica Moldova.

, dermatovenerolog

n-
l-

(
ISMC (1963). ca dermatovenerolog 
la spitalul raional Sângerei (1963–1965), apoi 

Catedra 
dermatovenerologie a ISMC, sub conducerea 
profesorului Ludmila Bogaciova. În 1970 sus-

: «
», iar în 

1987 – : «

în calitate de asistent 
(1966– – Catedrei derma-
tovenerologie (1988–

a
-a învrednicit de titlurile onorifi-

cu medalia „Ni-

a
Dermatologilor l ngerei.

Neagu Angela, neurolog

a, raionul 
une 

–1963 

Catedra neurologie,
u-

diile postuniversitare prin doctorat la Catedra 
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n r o-
e-
n-

re a Medicilor din Kiev (Ucraina). 

Nicolaev Nicolae, chirurg

la ISMC în anii 1957–
-a aflat în 

gradul de colonel. Ambele teze (de 
u

în cadrul Academiei Medico-Militare din Le-
nin Ca-
tedrei chirurgie. Du , locui

-
adjunct într-

Niguleanu Vasile, fiziopatolog,
specialist în diagnosticul de laborator clinic

Înva
–

(1957–1963). D
iile prin doctorat la Catedra fizi-

opatologie, unde ac itate de asis-
,

sub conducerea profesorului universitar An-
drei Zorkin, sus în medici-

: « -

», iar în 1983 – teza de doctor habilitat:
« -
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». Profesor universitar 
(1988). În 1986–2010 es  Catedrei dia-
gnostic de laborator clinic. Autor a peste 150 
de lu ifice, inclusiv 4 monografii. 
Con i
Laureat al Premiu
titlul onorific „Om Emerit”, decorat cu ordi-
nul „Gloria Muncii”.

Oprea Nicolae, psihiatru

ude-
bsolvirea (1961) 

ISMC, studii postuniversitare prin doc-
torat (1963–1966) la Institutul Central de Psi-

ova. 
Acolo e
tema: « -

», iar în 1982 
ctor habilitat: «

». Din 
1966 acti Catedra psihiatrie: ca asis-
tent, confe esor universitar (1984) 

l c
de profesor-consultant la Catedra psihiatrie a 
USMF „Ni icat cir-

nclusiv 3 mono-

ltant a 4 teze de doctor habilitat 
iin icale.

Pâslaru Sava (11.03.1937–02.06.1998), traumatolog-ortoped 

una Cri e ul Soroca, România. În 

Hadji-Abdul, Vulc edic- ef al Spi-
talului de T Suvorov (actualmente -
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 a chirur-
gie a Spitalului de T Osteo-

u-
mit medic- ei sanatoriale 

ctor 
: „Tratamentul chirurgical al tu-

berculozei osteoarticulare”. În 1972 debutea
în activitatea didac
calitate de asistent la Ca-

tedra traumatologie, ortope
campa
doctor habilitat cu tema: «

». Profesor universitar. A pu-
blicat cir uto-
rul a 10 brevete de inven ie. 

(1936–2009), psihiatru 

–1964), Facul-
ta G ecializa-
rea prin secundariat clinic (1964–1966) la Ca-
tedra psihiatrie, apoi studiile prin doctorat la 
Institutul Central de Psihiatrie Judi
Serbski” din Moscova. Aco-
lo sus ine tezele de doctor 

c n e 
medicale. A publicat peste 80 de lu i i-
fice. A activat la Catedra psihiatrie a actualei 

alitate de 
asistent, confe ofesor universitar. 
Din 1997 – profesor-consultant. 



134 
 

Podubnâi Ion (6.08.1932–9.08.2011), anatomist topograf

b
i

repartizat la Catedra chirur
anatomie to ivat 

litate de 

–1999). În anul 1965 sus
: «

». A public -didactice. 
aborarea teze

în domeniu. Om Emerit al Republicii Moldova. Unul dintre cama-
razii de idei ai profe

Poliuhov Stanislav (29.01.1933–19.04.2009), 
anesteziolog-reanimatolog

În 1956 a absolvit F
i-

rurg, iar în 1959 a fost numit medic anestezio-
log la Spitalul Clinic Republican. În 1965 sus-

c : «

», iar în anul 1972 
– teza de doctor habilitat. În anii 1975–1992 

Catedrei a ogie a USMF „Ni-
itate de pro-

fesor- ifice, inclusiv 2 
monografii. e .
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Popa Vladimir, otorinolaringolog 

a-

1949– l-

i
medical din satu
demobilizarea 
(1958) la ISMC. În ace

ringolog. În scurt timp devine 
- ef adjunct, iar în anii 1969–1973

- ef al spitalului nominalizat. În 1973 este 
- ef al S -a a Can-

celariei de Stat, post în 
: o-

laringologice la per
– teza de doctor habi-

litat: «

ate de 

Catedra otorinolaringologie a ISMC. A pu-
n ifice, inclusiv 

Popovici Mihail, cardiolog 

a-
-a continuat 

studiile la ISMC (1959– Catedra 
biochimie (1965– i-

: « -
-
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». În perioada 1968–1977 lu-

la Catedra biochimie. În anul 1977 este numit 
ef al Laboratorului de 

i-
mul director al Institutului de Cardiologie din 

(1990).  
În anii 1988–1997 a ocupat postul de director general al Insti-

este transferat în postul de director al Institutului de Cardiologie. 
În perioada anilor 1990–1994 a fost deputat în Parlamentul Repu-

 noi 
ifice în domeniul cardiolo-

i i-
ce, e-

A ctitorit peste 20 teze de 
edicale. 

ei „Meritul Ci-
epublicii.

 (26.08.1936–27.02.2001),  
specialist în s

1954–1960 face studiile la Facultatea Pediatrie a ISMC. În ul-
timul an de studii este ales secretar al comitetului comsomolist al 
institutului. În perioada anilor 1961–1965 a fost prim-secretar al 

Comsomolului
- ef al Spitalului Clinic de Copii 

– a-
tiv- –1972). 
Din 1972 începe lucrul pedagogic în calitate de lector superior, 

Catedra i Catedrei s
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„Nicolae 
Testemi -o pâ-

:
ice”, iar în 

1986 – teza de doctor habilitat: „Istoria medi-
e-

s
i-

ico-

cale. Profesor universitar 

al F –1999), deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova de legislatu-
ra a VII-a (1990–1994), specialist principal în 
domeniul ocrotirii s

colegiu
r

(05.02.1935–30.08.1996),
nt

Ro irea a
o

studiat la ISMC (1953– i-
vi r
Ungheni (1959–1961) în calitate de medic, 
apoi de medic- –

ile prin doctorat la Institutul de 
o opedie din Kiev. În 

1968 începe lucrul o-
fesor universitar. În 19 :
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«

», iar în 1977 –
teza de doctor habilitat: «

». În 
Catedrei m

i-
–

1990). A fost deputat în primul Parlament al RM (1990–1994), 
îndeplinind e

a alist principal al MS 
a utor a peste 200 

u
4 de doctor habilitat în medici o-

ecorat cu medalia „Meritul 
Civic”. 

Punga Victor, ftiziopulmonolog

me –
calitate de ftiziolog la spitalul din satul 

de medic- –1966 

Central de Cerce u-
berculozei din Moscova, unde (1966)
teza de doctor în medici : «

». Revenind la ba i c-
o i-

nclusiv în postul de director (1974–
aiul la Mos-
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i n-
e-
c-

iei Epidemi a-
: « -

». Autor a circa 200 de 

Razvadovski Vadim, anatomist topograf 

în 1939 în RSS Ucrainean
1956– u-
dii este preocupat de activitatea i în 
cadrul cercului Catedra 
a

a Valentina Parfentiev. 

: „Regenerarea de-
fectelor oaselor craniene formalinizate (cerce-

r se anga
la Catedra a chirurgie operatorie a Institutu-

spunem. 

Revenco Mircea, psihiatru

noiembrie 1938, în comuna 

absolvirea colii M
–1961). Doi 

e a-

regiunea Vin
spitalul raio
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Catedra psihiatrie a ISMC 
(1963– utul de 

sco-
va (1964–1967). În anul 
doctor, iar în 1997 – de doctor habilitat în me-

: „Dinamica psihopa oluarea ei 
ogeni”. Din 1967 

Catedra psihiatrie a ISMC: asis-

anii 1997– Catedrei p
e-

sor-consultant. A avut stagii în Fede Rus o-

i

Robu Alexandru (27.01.1932–08.12.2004), patofiziolog 

, pe 
r-

prin doctorat la Academia 
Medico-

: „Proce-
sele metabolice în organele hematopoietice”. 

Catedra fiziopa-
tologie la Alma Mater. Apoi, fiind impus de 

Catedra f imalelor a 
: „Interrela ii endocri-

ofesor univer-
sitar la Catedra f iopatologie la ULIM. Autor a circa

usiv 3 monografii. A îndrumat 21 de 
discipoli în n-
e medicale.
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, obstetrician-ginecolog

România. În anii 1952–
de Felceri
conti –

i-
cian-ginecolog la spitalul din satul Dângeni, 
raionul Ocni
doctorat la Catedra o ologie a 

e-
chemat s
postul de inspector. În anul 1 i-

: «
». Începe activita-

stent la Cate-
dra o o-
fesorul Gheor
d – de 
profesor universitar. În anii 1986–1998 a con-
dus Catedra o
F Gene o-

–
st principal în problemele de 

i-
icii nr.2 a Catedrei obstetri-

usiv 3 mo-
3 teze de doctor în medi

RM.

Rudi Henrieta (1934–2006), igienist

coala Medie 
nr.2 de F i i-

Catedra i ge
: «



142 
 

», iar în 1970 sus-
: «

». Profesor uni-
versitar (1971). În 1959 începe activitatea 
pedago Catedra igie-

e stent, confe-
-consultant (1994). În 

anii 1975–
catedrei. A publicat circa 190
conduc c-
tor habilitat.

Rudi Marcu, pediatru cardiolog

la 26 martie 1942, în comuna 
b-

la ISMC (1957–1
F ediatrie, acti

ngeni, 
raionul Dondu –1966 este 
medic-
1966–1970 studi prin doctorat la Catedra 

pediatrie a ISMC, fiind asistent în anii 1970– i-
ne teza de doc : « -

». În 
perioada anilor 1988–

al Catedrei pediatrie nr.1 a USMF 
„Nicolae 
titlul de profesor universitar. Timp de 17 ani 

alist principal în 
domeniul cardioreumatologiei pediatrice a 

al So ti-
fice a Pediatrilor din Republica Moldo-
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va. A publicat circa 180 de n eva mo-
no ice.

Saulea Aurel, fiziolog, specia

Cubani, plasa Glo â-
ala medie din Balatina, 

–1965). 

calitate de asistent la Catedra fiziologie, iar în 
i

me
: «

», 
iar în 1985 – de doctor habilitat: «

Catedrei 
medi a
1989–2010 îndepline Catedrei f e-
abilitare medical i

ilitare Medico-
Ministeru ruia s-au 

n
publicat peste 250 de lu u
manuale. Au

(1990–1994). Mem n e-
dicale a României.

Serbin Vasile (1937–2002), pediatru reumatolog

S- b
Facultatea Pediatrie a ISMC (1955–

ican de Copii din Chi-
61–1966). Ur
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a i-
ei Ruse (1966–

-
reumatolog la actualul spital de copii „Emi-

-a fost acti-

olo-
Fe-

,
compendiu de ex –  –, care include 

e-
A fost un savant-pediatru de 

, pediatru 

S- i-

F Facultatea Pediatrie a ISMC 
(1960). În anii 1960– a-
te de  i-

ndariat 
clinic la Catedra p

calitate de asistent, confe-
–

1996 a condus Catedra pediatrie o-
i-

: «

», iar în 
1989 – de doctor habilitat: «

-



145 
 

». Din 1996 – pro-
fesor la Catedra p
„Ni

Spânu Anton (1935–2008), chirurg 

România. Absolve
–

a-
lul de circum

- ef. În 
anii 1961– orat la Ca-
tedra c o-

: «
», iar în 1981 –

de doctor habilitat: «
». 

e

Catedra chirurgie a f lor de Stomatolo-

Catedrei chirurgie a Facult
ii Pe Catedrei chirurgie nr.2. 

Din 1999 – director al clinicii catedrei nomi-
nalizate ifi-
ce. În anii 1990–1994 a fost deputat în Parlamentul RM. Distins 

i „Om Emerit”; decorat cu medalia „Meritul Civic”; laureat al 
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, pediatru traumatolog 

este înmatriculat la Facultatea Pediatrie a 
irea f , lu-

 În 
i-

Catedra chi
atalia 

: «
», iar în

: «

». În cadrul Catedrei chirurgie pediatri-
inic pâ-

ste 
ifice, inclusiv o mono-

gra ste 
eful Clinicii de Vertebrologie, Traumato-

lo r i-
co

, anatomist

Nicoreni, plasa Dro â-
face stu-

diile la ISMC (1959–1965). Este repartizat la 
Catedra ana
calitate de asistent, lector superior, conferen-

ef 
de ca i în centre-
le universitare din Moscova, Kiev, Sankt Pe-

în : «
», iar 
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în 1998 – de doctor habilitat cu tema: „Morfologia complexului 
funiculo-testicular la om”. Autor a peste 160 de lu
inclusiv un manual, 3 monografii, 3 brevete de 

n

4 teze sunt la etapa de fi
onorific de Om Eme mântului Pu-
blic din RM, membru de onoare al Socie
A ânia, membru al Consi-
liului Coordo
a Morfologilor, membru al colegiului de re-

e al „Revistei ro
e-

ului „Anatomia copilului”. 

âbuleac Sava

e-
trunea, comuna Glo i, Ro-
mânia. În 1953 absol
Glodeni, iar în 1959 – F
Gene cti -
o începe în calitate de medic- ef al Dispensa-
rului sanitaro-epidemiologic din raionul Glo-
deni (1959–1962), apoi se tran

a
sec ie la Spita „Toma Ciorb
începe activita n-
fe – –1991). În anii 
1991–1997 de Catedrei b ase la 

97–2002). Din 
2002 este profesor- inut teza de doctor în 

: «

: 
« - ». Profesor 
universitar (1991). Autor a peste 200 de lu o-
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grafii. Con c

„Mer

urcanu Anatol (22.02.1935–16.05.2002),  
chirurg-traumatolog, oncolog 

sari, RSSAM. În anii 1953–1959 face stu-
i-

Spitalul Republican al Invali-
zi s-
ferat, în 1960, în satul Saharna. Din 1962 pâ-

o-
log la Spitalul Feroviarilor, iar în 1965 se 

nde 
fond c traumatologie. În 

: «

s ucrul 
la Institutul O

de o

e-
itat: r-

i-
uni pseudotumorale ale oaselor”. În anii 
1995–
Institutului Oncologic din Moldova. A fost 

care, cu mij-
ucruri mari. A fost decorat 

cu ordinul „Gloria Muncii”, cu medaliile „Ve-
teran al Muncii” i „Meritul Civic”; i s-a con-
ferit titlul onorific de Om Emerit al Republicii 
Moldova. A publicat peste 350 de lu i-
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in ice, inclusiv 3 monografii. Autor a 6 patente, 10 brevete de 
inven e i-

ionierul 
i o a-

borat pest
icale, 7 mo-

Vangheli Victor (1937–1997), igienist

a-
a-

u
este selectat la studii prin aspi Cate-
dra i e n esorul 

: « -

», iar în 1990 – teza de doctor habilitat cu tema:
ctivitate, capacitatea de i-

, para-
olo-

gie, începe, prin cumul, lucrul didactic în cadrul Institutului de 
rsul Igiena i-

al Catedrei i a Pre-
ven iversitar (1991). În anii 
1991–

c- itar de stat al Repu-

nclusiv 5 mo
c
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Vasilos Liuba, pediatru

S- o-

Facultatea Pediatrie a 

circum
(1960–

c pediatrie a Spitalului raional 
SM. În anii 1965– n-

iile prin secundariat clinic la Cate-
dra pedia pe-

diatrie a Spitalului nr.1 din Chi
ate de asistent la Catedra pediatrie a ISMC. În 

19
în 1996 – de doctor habilitat cu tema: „In-

-
compensatorice ale organismului copiilor”. 
Profesor la Catedra pediatrie a F
Per Medicilor a USMF „Nicolae 

ona
ediatriei la IMSP 

C. A publicat peste 300 de lu-
u ine 2 brevete de inven-

i

efan, traumatolog-vertebrolog

Vechi, raionul Orhei, RSSM. În 1964 absol-
F G

ctorului 
organizatoric al Dispensarului Republican de 

i-
nstitutul Central 

din Mos
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:
n

i o-
ine teza de doctor habilitat:

«
». În 1988 est

implemen metodele de tra-
tament al sco
leziunilor trau

etat patologiile coloanei ver-
l genetic; a elabo-

rat metode e-
rator, fon

c c-
tor habilitat. Autor a peste 350 de lu n-

multor so ona rna o-
o e-

rit” din Federa

,

omuna Po-
o-
a-

i Catedra 
farmacologie, sub conducerea profesorului 
V.M. Cernov. A descoperit ca r-
macologice ale brevicolinei, alcaloid folosit 

sturi de conducere. 
n

Mosco o-
fiziolo
cosmi –
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de doctor habilitat. Colonel al serviciului medical. A stabilit noi 
mo e le omu-

posi
ale eme de activitate. Autor a peste 350 

eroase mono

e-
nume mondial.

Zota Ieremia, morfopatolog

u-
â

p
(1957–
la Catedra a e-
rea academicianului Vasile Anestiadi. Printre 

a
: «

i-
vitatea pedago n

de doc edicale:
« ». Din 

ncipal 
i

na de doctor habilitat. A publicat circa 200 
o o-
e. Laureat al 

n-
h e o-

patologilor din Republica Moldova, membru 
i

din România, membru corespon
membru al Acade a SUA. Dis-
tins cu titlul onorific „Om Emerit”; decorat cu
ordinul „Gloria Muncii”. 
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IV
PROFESORII UNIVERSITARI,

ANILOR 1966–1975

Scurt istoric al perioadei
Tinerii acestei i e-

lui de Al Doilea R M i-
or s-

u-
tineretu

s-
u-

,

-a format un 
model specific, pro a-

conducerea de vârf a republicii, care observau în ea elemente de 
e-

gii

o-
nale”, pentru a preveni ; i-

-

–

n-
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-au continuat activitatea. Vremelnic, ei deveni i-

-medici deja se deosebea de 
cele din perioadele precedente. Ei erau m n-

-
a-

din plaiurile basarabene. Dintre ace tia, 36% –
României Mari, iar 64% – Al Doilea 
R M
universitari (14,3%) s-
RSFSR
RSSM, care au fost deportate, pe timpuri, în Siberia. Din cei 65 

fost originari din raioanele de nord, iar 20 –

u-
- a-

e-

nelor de profil chirurgical. Aici au pre-
valat alte a, igiena, farmacologia
stomatologia
schimb, s- s-
ciplinele: mor

s-

–15 ani de la prima
(de doctor), iar 3 persoane (Aurel Penu, Ivan Butorov, Vasile 

-un termen record
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–  3-4 ani de r-
sitari s- u-
lari ai Academiei de 
Eva Gudumac, Victor Lacusta, Valeriu Rudic, Gheorghe 

 – membru 
Medicale a României. Meri-

activitatea -medici: Grigore 
Bivol, Aurel Grosu, Vladimir Hotineanu, Constantin Iavorschi, 
Gheorghe Ciobanu, Aurel Penu, Nicolae Gladun, Ion Moldovanu, 
Ion Balica, Victor Remizov, Eleonora Va -
au aflat mereu în avangard .

–1975 ale ISMC este 

cercetare. Astfel, 10 (13,7%) din 77 de profesori universitari sunt 
femei: Lucia A

o-

i-
in -medici moldoveni au avut un caracter ino-
vator, iar rezultatele lor au fost confirmate prin brevete de inven-

a-
loanele ile

Valeriu Rudic, savant microbio-

e inven-
a-

Constantin Spânu, cu 95 medalii de aur, 27 de ar-
au de-

Viorel Prisacari, Victor 
Ghicavîi, Ion Ababii, Valeriu Burlacu, Eugen Diug, Ion Ilciuc, 
Vasile Jovmir, Filip Gornea, Gheorghe Nicolau, Boris Topor,
Aurel Penu, Boris Pârgari, Mihail Maniuc
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–XXX

1966 3. Cobâleanschi Leonid
1. Ababii Ion 4. Gladun Nicolae
2. Ghicavîi Victor 5. Gornea Filip
3. Ghidirim Nicolae 6. Lactionov Constantin
4. Gribencea Sergiu 7. Magdei Mihai
5. Gudumac Eva 8. Nicolau Gheorghe
6. Penu Aurel
7. Topalo Valentin 10. Podolinâi Gari

11. Prisacari Viorel
1967

2. Cazacu Porfirie 1970
3. Bucun Nicolae 1. Burlacu Valeriu
4. Fuior Ion 2. Diug Eugen
5. Lutan Vasile 3. Dudarev Ludmila
6. Nicolai Sava 4. Friptuleac Grigore
7. Parii Boris 5. Pântea Victor

1971
10. Vasiliev Grigore 1. Ciobanu Teodora

1968 3. Lactionova Alisa
1. Banaru Ilie 4. Rudic Valeriu
2. Bucov Victoria 5. Rusu Porfirie

6. Safta Vlad
4. Ganea Mihail
5. Maniuc Mihail 1972
6. Motânga Ion 1. Bivol Grigore
7. Vataman Eleonora 2. Grosu Aurel

3. Ilciuc Ion
1969 4. Jovmir Vasile

1. Cernîi Anatol 5. Moldovanu Ion
ustafie 6. Remizov Victor
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7. Stratulat Petru 2. Bargan Mihail
8. Topor Boris 3. Butorov Ivan
9. Vovc Victor 4. Ciobanu Gheorghe

5. Ciubotaru Anatol
1973 6. Ghinda Serghei

1. Djugostran Valeriu 7. Grosu Vasile
2. Garbuz Ion 8. Hotineanu Vladimir
3. Iavorschi Constantin 9. Lacusta Victor
4. Pârgari Boris 10. Mazur Minodora
5. Râvneac Victor 11. Moraru Agafia
6. Spânu Constantin
7. Tintiuc Dumitru 1975

1. Lupan Ion
1974 2. Sofroni Silviu

1. Balica Ion 3. Vartanov Vladimir

NOTE BIOGRAFICE

Ababii Ion, otorinolaringolog

februarie 1944, în comuna 
o-
n-

–1966), apoi ac-

(1966– oran-
–1972) la Institutul de Otorinola-

ringologie din Moscova. Acolo, în 1972, sus-
: «

», iar în 1985 
: «

e-
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Catedra otorinolaringologie a ISMC, 
în calitate de asistent (1972) 7

Catedrei otorinolaringologie. Concomi-
tent, a îndeplinit (1988– o-

„Nico
n-

o
indicilor de  prognostic ce permit determi-

i-
lor recidivante ale organe
procesul de cronicizare a lor. Autor a peste 
500 de lu
manuale; dispune de 38 brevete de inven-

În anii 2005– i-

e-

„Eminent al Ocrotirii S
„Om Emerit” (1995); decorat cu ordinul „Prietenia Popoarelor” 

Marea Medalie de Aur „Albert Schwetzer” (2001), Medalia de 
Aur „Paul Erlich” (2002), cu m
„N.I. Pirogov” (2005); „The name in Science” (Oxford) (2010); 

Este Doctor Honoris Causa al: 
n-

ter r-
macie din Târgu-
Craiova (2009).
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, imunolog-epidemiolog

S-
Cubolta, raionul Sângerei, RSSM. Dup l-

a-
G –

–1970), 
sub conducerea profesoru

: «

», iar în 1994 – teza de doctor habilitat:
«

». În anii 1970– n-
ific superior în cadrul Laboratorului de imunologie al Institutului 

omeniul Epidemiologiei, Microbiolo-
e a i-

tate de lector superior (1976– –
1994) la Catedra epidemiolo

oratorului de a imunologie 
fesor universitar la Catedra diagnos-

tic de laborator clinic (cu un curs de imunologie) a USMF „Nico-
–

prac
c

Balica Ion, chirurg

N o-

În perioada anilor 1968–1974 face studiile la
Catedra chirurgie,

c
cu tema: 

„Particula
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a-
tamentului în septicopiemiile chirurgicale”, iar 
în 2008, sub bagheta profesorului Vladimir 

eza de doctor habilitat:
„Sepsisul ch -

orare a rezulta-
telor tratamentului”. A publicat peste 100 de 

. Decorat cu medalia „Meritul 
Civic”.

Banari Ilie, otorinolaringolog

i-
na, raionul Noua Suli

spita
otorinolarin

: «

», iar 
în 1991 – teza de doctor habilitat: «

- ». Profesor 
universitar ( nclusiv 

e-

Bargan Mihail, chirurg

a-
u-

i-
a-
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: « -
», iar în 1992 – teza de doctor habilitat:

«
». În 1994 a emi-

grat în SUA, apoi în Canada. 

Bivol Grigore, internist

b-
e Ge-

chirurgie o trece sub conducerea lui Gheorghe 
Ghidirim. În anii 1972– i-
tate de asistent la Catedra f

n-
terologie la Institu

a e (1974–1977). Teza 
– «

» –
an începe activeze, în calitate de asistent, la Catedra de terapie 

iar în al Catedrei terapie. Din 
al Catedrei medi-

amilie a USMF „Nicolae –
ioada 1998–

2006 – e-
Medicilor de Familie din RM (din 2000). A 

ografii. 

Bucov Victoria, igienist

S-
u-
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în 
demiologiei (în pre-

– i-
in ific superior (1976– La-
boratorului p

:

alergenul tetanic al oamenilor”, iar în 1993 –
teza de doctor habilitat:

(2009). Autor a 196 l
consultant 

Bucun Nicolae, igienist, psiholog

iceni. În anii 1961–
a-

cult G u-
diile prin doctorat (1967–1970) la Catedra 
i

: « -

». În perioada anilor 1970–1975 acti-
stent la Catedra i

i-
nstitutului nominalizat, iar o perioa-

e-
publica Moldova. 
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Burlacu Valeriu, stomatolog 

o-
o-

iar în anii 1965–1970 – b-
atologie, este înma-

Catedra 
f

«

». A ocupat posturile de asistent 

Catedrei s
C . Profesor universitar 

(1993). A publicat peste 300
e-

saloanele i u-
etc.) cu 8 

medalii de aur, 3 de i-
c o ordinului belgian „Me-

ritul Inventiv”

Butorov Ivan, internist 

Kaluga, Ru . În 1974 absolve te 
e-

cundariat clinic la Catedra boli interne. În 

tema: « -

». Urmea-
udiile la postdoctorat, apoi, în 1990, ctor 

habilitat: «
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». 
Profesor universitar (1993). Autor a peste 400 de lu i-

Cazacu Porfirie, fiziopatolog

1954–

(1958–
G

ISMC, face subordinatura la Catedra chi-
irurg Nicolae 

din Br o-
s-

tent la Catedra de fiziopatolo
: «

- -

». În anii 
1981–1985 este angajat în calita al 

biologie a redac
principale a Enciclopediei Sovietice Mol-
dove tit spre editare „En-
ciclope opu
1998 i s-a conferit titlul didactic de profe-
sor universitar. În anii 1987–1989 a fost 
n erimar, iar în 1995 a fost ales 

Catedrei fiziopatolo iopatolo
con u a ofesor 
universitar. Autor a peste 100 de lu n uc tor a 
6 teze de doc
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Cernîi Anatol, morfopatolog-oncolog

p-
b-
n-

Catedra his-
u-

diile prin doctorat la Centrul Oncologic din 
Moscova (1971– o-

i
l-

ormate”, iar în 1986 – teza de 
doctor habilitat: e

erului de 

microscopie electro .
În anii 1988– or al Depar-
tamentului morfologia tumorilor, iar în peri-
oada 1991–
vicedirector al Institutului Oncologic. În 1995 
reia activitatea de cercetare, devenind fonda-
torul in ice în Re-
publica Moldova. În 2006 stagiul la 

(Germania) în probleme de imunohistochimie. Autor a circa 300 

Moldova.

ustafie (12.10.1946–16.08.2003), chirurg

1963–

al i chirurgie a spitalului raional 
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– e-
cundariat clinic la Catedra de chirurgie 
(1973–1975). În perioada anilor 1975–1977 
ac de sec-
ie la Spitalul M

cu tema: «

i-
ne teza de doctor habilitat: «

-

». Profesor universi-
tar (1993). Activitatea peda început-
o ca asistent la Catedra chirurgie spitali-

–1983), apoi a continuat-o la 
Catedra c –
în calitate de profesor la Catedra chirurgie 
nr.1 (1993–1995). În perioada anilor 1995–
2003 a condus Catedra chirurgie gen

Ciobanu Gheorghe, chirurg

o-
, RSSM. În anii 1968–

Genera-
o-
e-

rior a lucrat medic- ef al spitalelor de cir-
cumscrip

u-
niversitare prin secundariat clinic (1979–

–1984) la Catedra 
chirurgie de spital a In

„Dinamica indicilor reactivi i-
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i-
tatea peritoneal i -

enesc nr.11 din or. Harkov, unde a  
e

în domeniul medicinii socia
o-
a-

l-
dova a-

- n-
Catedra me -

de doctor habilitat: „Evaluarea clinico- a-
-chirurgicale în Republica 

Moldova”. Profesor universitar. Decorat cu insigna „Eminent al 

mân de Resuscitare. 

Ciobanu Teodora (1947–1996), obstetrician-ginecolog, oncolog

S-

(1965), iar în anii 1965– i-
ile la ISMC. Se specia Catedra 
o
angaja -oncolog la 
Institutul Oncologic din Chi
1975– o-
rat la Centrul Oncologic al Academiei de 

edicale 
: „Caracterele clinico-citoflurometrice 

iferitor displazii epiteliale de cancer 
ec-

al policlinicii Institutului Onco-
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:
clinico-histotopografice ale proceselor neoplazice incipiente la 
nivelul exo- i-

Ciubotaru Anatol, cardiochirurg

– a Facul-
G

internatura la specialitatea chirurgie genera-
i-

rurg) într- i-
–1977). Reîntors la 

inator în sec-
c –1988); ulterior, 

c
cardiochirurgie, iar în 2003 fon-

i -
reorganizat, în 2006, în IMSP Centrul de Chirurgie a Inimii, des-
fi

c-

– de doctor habilitat: „Optimizarea tratamentu-

e-

Israel, Germania, România, Italia etc. A publicat peste 200 de lu-
h-

istinse cu 4 
e-

1996– –
cardiochirurg principal netitular al MS al RM. Profesor universi-
tar (2010) la Catedra c C
M F

urgilor Pediatri.
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Cobâleanschi Leonid (29.10.1939–04.12.1994), patofiziolog

România. Absolve
i a-

–
(1958–

–1969) la ISMC. 

Catedra f
Andrei Zorkin. În 1971 sus ine teza de doctor 

: «

». La Catedra fiziopatologie 
–1978) ca asistent, lector 

i
n

: «
- ». 

În perioada anilor 1986–1994 de ine postul 
de rector al USM „Nicolae 

iversitar (1987). 
Catedrei fizi-

opatologie. A o-

i-
istins cu titlul onorific de Om Emerit al Repu-

blicii Moldova.

Diug Eugen, farmacist

n-
l-

Catedra farmacie. 
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farmaceutice cu tema: «

N-

teza de doctor habilitat: „Optimizarea com-
po

n-
. În 1997 i se 

Catedrei tehnologia medicamentelor. A publicat peste 
b-

inut 17 brevete de inven i una
de doctor habilitat.

Djugostran Valeriu, chirurg ftiziopulmonolog

r-
hei, RSSM u-
diile prin doctorat le face la Institutul Cen-

ale a ei Ruse. Tot 
aici, în 1981, e-
di

-
», iar în 2002 – teza de doctor habilitat: „Metodele limfologiei 

-
pneumopatiile nespecifice”. Autor a 220 de n-

tului de 
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.
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Dudareva-Istru Ludmila, oncolog-chimioterapeut

S- ,
RSSM. În 1964–1970 es

la Catedra boli interne. Din anul 1971 activea-
ologic din Moldova, în ca-

e-
ei la 

Institutul Oncologic din or. Zaporojie (RSS 
– doctorantura la Centrul 

Oncologic din Moscova. Acolo, în 1978, sus-
cu tema: «

i-
o-

logic a-
erea tezei 

de doctor habilitat – «
-

» (1992) –,
i

o o-
i-

etc. Re incluse în peste 180 
e

,

,
RSSM
– c i-
tar în calitate de felcer. În perioada anilor 1965–1971 este student 
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la F
G , activea i-

Catedra i ocia
organizarea ocro

o-

cu tema: «
-

», iar în 1992 – teza de doctor habilitat: «

». În perioada anilor 1986–1990 – pre e-
i-

versitare (1993– Ca-
tedra s anagement, iar în 1997 a l 
Catedrei e o-

-o.
n -

a-
e-

todice. A ctitorit peste 30 de teze de doctor 

Membru titular al Academiei
a-

a-
c-

Acreditare din Republica Moldova.

-Bunduchi Ludmila, obstetrician-ginecolog

S- ,
RSSM
G
calitate de obstetrician-ginecolog la spitalul raional din Nisporeni. 

a de medic de sector la Dispensarul
de studiile prin secun-
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dariat clinic e-
cologie. În perioada 1977–
calitate de medic- u-
rative la Maternitatea nr.1 , iar în 
1986–1988 – medic-
Clinic Rep

cu tema: „Evalu-
-

–2003 a exercitat 
Departamentului obstetri

ce în Domeniul Ocrotirii S
–2010 e director al 

i-
fic principal în Laboratorul o nominalizat. 

ine teza de doctor habilitat: „Me-
todele nemedicamen a-

-

1986,  apoi de profesor universitar la Catedra
o a USMF „Nicolae 

a-

saloane de a

Friptuleac Grigore, igienist

la 6 iunie 

S
angajat la Catedra i g
ani – în calitate de a
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: „Igi-

în 2001 – teza de doctor habilitat cu tema:
ctorilor exogeni de-

abo-

peste 230 de lu o-
nografii. Laureat al premiului „F.F. Erisman” 

–1999 a exer-
Preventi

Fuior Ion (1944–2007), morfopatolog

ab G

la Catedra a –

Sub conducerea academici-
anului Vasile Anestiadi, în 1972,
teza de do cu tema: «

». Din 1 februarie 1975 acti-
i

din 1980 devine con-
Laboratorului morfolo

epublican metodic-consultativ în 
o princi-

pal de profil pediatric al Minis
i u-

blica Moldova.
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Ganea Mihail (24.03.1944–16.08.2008), neurolog

o-
roca, România. În anii 1962–1968 face 
studiile la C
ISMC în 
calitate de neurolog la Spitalul de Traumato-

-
adjunct în C a-

–1984 

–1993) este 
medic- O
nr.1. Î cu tema: «

-
». Postdoctoratul îl face în 

i-
cale, iar în 1993 se înca Cate-
dra neurologie, neurochi

M i-
rsitar.

Garbuz Ion, traumatolog-pediatru

a-
–1973

în anul 1983 a lucrat traumatolog la Spitalul 

anii 1979–

,
Ucraina ine teza de doctor în 

medici cu tema: « -
» traumatologie a Spita-

lului Clinic de Copii nr. 3, iar în 1996 – medic-
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Clinic de Copii 
habilitat: În-

a
din 20 acultatea 

ko” din Tiraspol. A publi-

Ghicavâi Victor, farmacolog clinician

satul r-
, RSSM i-

u-
diile la Facultatea Stomatologie a ISMC 
(1961– Catedra farmaco-
logie mai mult de 45 de ani, în calitate de 
asist
ef al Catedrei farmaco

dedicându- n-
tale în domeniul farmacologiei clinice. În 

1971 :
asocierii lui cu hexoniul
de oxigenare a organismului”, iar în 1987 – teza de doctor 
habilitat:
i echilibrului de oxigenare în hipotensiunile arteriale acute”. Pro-

fesor universi
monografii, 6 ma

i ste 
e-

dalii de aur, de de bronz la nume-
nale 

(Bruxelles, Budapesta, Geneva, Bucu
ogie 

c-
Catedrei farmacolo r-
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–1994 -
istins cu titlul onori-

e-
u-

o

Ghidirim Nicolae, chirurg-oncolog

, România. În 1966 a ab-
iza-

C o-
logie a ISMC. Între anii 1968 1971 face 
studiile prin doctorat la Catedra chirurgie si 
anesteziologie a Institutului de Medicina nr.2 
„Nikolai Pirogov” din or. Moscova. În anul 

tema: «
-

», iar în 2008 – teza de doctor habilitat:

tactica chirurgi
peste 100 de lu afii, un manual 

n-
i

A avut stagii în domeniul proctologiei în 

abdominal –
la f
cut stagii
Cluj-Napoca (România), iar în oncologia 
chi erapie 
– în or. Angers e-
miului de Stat în do
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Ghinda Serghei, imunolog-ftiziatru

Labora-
torului de bacteriolo al In-
stitutulu . În 

:
« -

», iar în 
1992 – teza de doctor habilitat: « -

» i-
e-

al L n-
stitutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Gladun Nicolae, chirurg

coala 
Medie nr.2 din Lipcani (1963), apoi Faculta-

G i-
alizarea pri Ca-
tedra c itate de chirurg 
la spitalul din Orhei. În 19
SCR. În 1979– chirur-

i-
i-

ca tratamentului chirurgical în procesele gan-
grenoase pulmonare”, iar în 2006 – teza de 
doctor habilitat: i-
rurgicale, materia e-
ratorii în plastiile de esofag”. Profesor univer-
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– al Catedrei chirur-

sale i

Gornea Filip, traumatolog-ortoped

o b-
e-

–1960), apoi face ser-
viciul militar în calitate de felcer. În 1963–
1969 u
G
la Catedra chirurgie gene-

u-
tul Central de Ortopedi

: «

», iar în 1993 – teza de 
doctor habilitat: «

». Profesor universitar 
(1994). Din 1998 este ef al Catedrei ortopedie, traumatolo
chirurgie de ampanie. Autor a peste 270 de n ifice 

Emerit al Republicii Moldova. 

Gribencea Sergiu, virusolog

România. În anii 1960– tatea Me ene-
prin 
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Ruse
conti-

– Institutul de Virusologie „D. Ivanovski” al 
, unde, în anul 1993, 

:
«

». Profesor univer-
sitar. Conduce laboratorul de rabiologie al Institutului de Viruso-
logie „D. Ivanovski” din Mos

P S P ; specialist 
principal în domeniul rabiologiei al al Fe-

ei Ruse. Autor a circa 300 de lu a 10 breve-

Grosu Aurel, internist, cardiolog

cova, raionul Orhei, RSSM. În 1972 absol-
G

domeniul bolilor interne. În anii 1973–1975 
– i-
tate de medic-inspector în cardiologie la Di-

–1981). 
Urme iversitare prin docto-

Measnikov” din Moscova (1981–

», iar în 1990 – teza de doctor 
habilitat: « ». 

Cardiologie din Republica Moldo
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ace. A avut 
u-
s-

nclusiv 6 monografii. Autor a 3 bre-
o-
i-
i-

iologie; membru de onoare al Soci
Cardiologilor din România; laureat al Premiului de Stat al RM; 

ncii”. 

Grosu Vasile, anesteziolog-reanimatolog

i, raionul Sângerei, RSSM. În anul 
Gene-

i i-
– ate 

de medic, apoi de asistent la Catedra farma-
colo –

olog 
a terapie 

a SCR. În anii 1990–1991 – anestezie a Centrului de 
Î me-

– teza de doctor habilitat cu tema: „Studiul 

morfinomimetice în cardiologia defectelor congenitale”. Profesor 
universitar. În anii 1991–1993 – medic primar aneste-
zie i S

â de timp (1991–1997) a condus 
Catedra a a-
rea M

omânia.
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Gudumac Eva, chirurg-pediatru

S-
uca Veche, raionul Soroca, RSSM b-

ISMC (1960– virea Facul-
t n-

Catedra chirurgie 

Natalia Gheorghiu. În 1972 sus
doctor «

», iar în 1986 – teza de doctor 
: «

». Profesor univer-
- a-

e-
c-

Catedrei chirurgie pedia
ecan al

ografii. 
c-

utat în 
Parlamentul Republicii Moldova. Acade-

s fic 

Hotineanu Vladimir, chirurg

-Orda (Kazah-
stan), unde i- (1941). În 1956, familia se 

a-
–1974) la ISMC. Specia-

o face c
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Tiraspol, apoi (1975– a-

ariat 
clinic la Catedra c n-
drumarea profesorului Gh. Ghidirim, iar prin 
doctorat –
Secenov” din Moscova, sub îndrumarea aca-
demicianu
teza de doctor: «

», iar în 1990 – teza de doctor habilitat în 

». Profesor universitar (1991).
Catedra chirurgie 

Catedrei chirurgie nr.4. În peri-
oada anilor 1991–

– prorector în 
p
viceministru (1998– al S –2010). 
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislaturile XVI, 

tat n-

a 4 de doctor habilitat în medi-

„Meritul Ci a-

Iavorschi Constantin, ftiziopulmonolog

ISMC (1967–
c-

cu tema: « -
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», iar în 1991 – teza de doctor 
habilitat: «

». Profesor-

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. Autor a circa 230 de pu-

Ilciuc Ion, neurolog-pediatru

B

n alului Republi-

la Institutul de Neurologie al Academiei de 
. În 1983 
: „Meta-

bolismul lipidelor în neurotoxicoze la copii”, iar în 1993 – teza de 
:

ence a copii o-
fesor universitar (1997). Specialist principal netitular în domeniul 
neuropediatriei al MS al RM. Fondatorul cursului Neurologie pe-

-
pediatrie – m-

n-
tregii game de patologii perinatale ale sistemului nervos la copii”. 
A introdus în cir neurofetologie. Autor a 

a-
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a 
– i-

i-
ce în Domeniul Ocrotirii u-
blica Moldova.

Jovmir Vasile, oncolog

e-

medie din satul Cotiugenii Mari, apoi 
Ge-

–1972). Specializarea 
– la Catedra chirurgie. În anii 

1973–
, concomi-

tent,
(1976–1979). Prin ordinul MS, în anul 1981 este transferat la In-
stitutul Oncolo mamologie. În 
anii 1982– o-
gic din Moscova. Tot aici, e-

cu tema: « -
», iar în anul 1998 – teza de 

doctor habilitat: a-
mentul complex al bolnavelor cu cancer mamar”. Autor a 150 de 

revete de 
a-

le. Decorat cu me de -
Invent 2009”, cu meda
Cantemir”.

Lacusta Victor, specialist în medicina tra

, RSSM i-
–1974). Timp de 

10 ani este asistent la Catedra p
(1982– ef al Ca-
tedrei m ; actual-
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mente – Catedra medici lterna
complemen -

ine teza de doctor în 
medici – teza de doctor 
habilitat cu tema: «

». Elev al academicianului Teodor 
Furdui. În anii 1995–2005 a îndeplinit func-

ia de conduc tor al grupu iin
sanocreatologie” al Institutului de Fiziolo

ndato iin ifice în domeniul fiziologiei clini-
icinii tra ale din Republica Moldova. Autor a 

circa 450 de pu nclusiv 18 monografii, 2 brevete de in-
tit peste 10 doc

medicale. Profesor universitar. Mem
titlul onorific de Om Emerit al RM. 

Lactionova Alisa, oncolog 

S- o-
va. În anii 1965–
ISMC. În scurt timp du

a s
Centrul Oncologic ,,N.N. Blohin”. În 1983 

ema: 
« -

», iar în 1991 – teza de 
doctor habilitat: «

». Autor a circa 500 de lu n ifice. 
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Lactionov Constantin, chirurg-oncolog

o-
–
l-

G
de asistent la Catedra c
a u-
diile postuniversitare prin doctorat la Institu-

o-
a Fe-

, unde, în 1978, :
« -

», 
iar în 1988 – teza de doctor habilitat:
«

». Profesor universitar. 
tumori ale 

sferei reproductive la femei a Centrului On-
cologic ,,N.N. Blohin” din Moscova. Autor 

a 12 bre-

Lupan Ion, stomatolog

s-
b-

ala 

Stomatologie (1970– n-

m c-
i

(1975–
chirurgie maxilo- –
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„Uranovenoplastia – iorare a rezultatelor clinice”, iar 
în 2004 – teza de doctor habilitat: i-

chirurgie maxilo- a Spitalului Cli-
nic pentru Copii „Emili Cate-
drei chirurgie oro-maxilo-

stomato-
logiei al MS al RM (din 2006), iar din 2009 –

l
-maxilo-faciali 

A
medalia „Nicolae T

Lutan Vasile, fiziopatolog clinician

Verejeni, raionul Otaci, RSSM. În 1961 ab-
e-
b-
is-

tent la Catedra fiziopatologie. În scurt timp 

Ca-
tedra f

cu tema: e-
rotoninei în e-

c-
de laborator a Spitalului Republican de Psihiatrie. În 1977, 

ol 

: „Rolul sistemului 

Catedrei fi a-
tologie a ULIM, iar în 1996 – al Catedrei f i-

. A
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u-

Magdei Mihai, igienist

Fundurii Vechi, raionul Glodeni, RSSM. În 
coala Medie nr.1 din 

ISMC. Du a
(1969), este repartizat la lucru în Criuleni, 
unde în scurt timp devine medic- a-

-Epidemiologice raionale, iar 
în 1974 este numit medic-

itaro-Epidemiologice Republicane. În anii 1975–1983
-Epidemiologie a MS, 

iar în anii 1983–1994 din nou conduce serviciul republican de 
ul 1994 este numit viceministru, iar în 

1997 – e numit direc-
tor ge -
Pre

e-
ctor în medici-

– o-

Maniuc Mihail, otorinolaringolog

de otorinolaringolog la 
–1988 –

-S
de Recuperare a Cancelariei de Stat. Conco-
mitent,

me cu tema: «
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», iar în 2007, sub îndrumarea academicianului Ion 
:

mono n-
ie, decorate la e r-

1988 
Catedra otorinolaringologie în 

Mazur Minodora, internist

S-
o l-

ultatea Me-
G –

începe activitatea peda
asistent la Catedra boli interne a FPM. În 

a
(1987–1989). 

, a-
– i-

Cate-
drei b G 996 

-
e-

publica Moldova”. Din anul 2008 este profesor universitar la Ca-
tedra boli inter at 
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Moldovanu Ion, neurolog

S-

G r-

la Catedra neurologie, apoi studiile prin doc-
torat la Clinica de Neurologie a Institutului 

s-
cova (1979–

ele teze. În 1983 –
: «

- », iar în 1991 – de doctor 
habilitat: «

». Timp de 2 ani (1992– n-
a (Premantre) în domeniul pa-

tologiei extrapiramidale, iar în 2002–2003 
face un stagiu în SUA. Când re

Catedra neurologie. În 1996 fon-
i-

s
A avut mai multe stagii profesionale în Fran-

Ca-
tedrei neurologie a USMF „Nicolae 

- u c-

a
o-

chirurgie din RM. 

Moraru Agafia, traumatolog-reabilitolog

S- a-
ionul Tel i-

–1980 este lector la dis-
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reabilitare la Policlinica nr.12 din Chi-
– kinetoterapie a Spitalului de 

–
: «

-
», iar în 2005 –

teza de doctor habilitat:
i

egenerative ale coloa-

procesul pedagogic în calitate de asistent, 
Catedra m a-

2006 – vicedecan al Fa C M
Farmacie. Din 2008 – Cursului reabilitare medica i-

a i-
o

Motânga Ion (8.10.1941–24.2.2010),

. În 1960 

apoi este recrutat la serviciul militar. În anii 
1963–
ISMC. A fost membru al biroului Comitetului 
Central al Comsomolului din RSSM. Studiile 

la Catedra i o-
n-

i :

», iar în 1990 – de doctor habilitat. Profesor universi-
Catedrei f

u-
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n
de doctor în me

Nicolai Sava (28.11.1945–15.04.2005), farmacolog

RSSM. În anii 1962– l-

Catedra farmacologie. Î

«

». În perioada anilor 1975– e
în calitate de lecto

Catedrei farmacologie. A publi-
o-

aceutice.

Nicolau Gheorghe, stomatolog

-

an devine student la ISMC, Facultatea 
i

torat la 
Catedra a
ca asistent în anii 1972–1976. În 1973 sus-

: «
-

asistent la Catedra stomatologie terapeutic o-
iar, iar din 

1986 – dre. În perioada anilor 1982–1986 a 
exercit F s-
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ine teza de doctor habilitat în m : „Rolul polipeptidelor 
sintetice dereglate în tratamentul lichenului plan bucal”. A publi-

o
a de 

argint la e inte

medalia „Meritul Civic”.

, igienist

u-
i-

–
a

ani (1956–1963) asistent al medicului sanitar 
aro-

i
ISMC (1963–
Catedra i n-

1992– atedre, iar 
umit timp a 

P –
1991 – secretar responsabil al comisiei de admitere a USMF „Ni-

:
«

», iar în 2000 – teza de doctor 

Parii Boris (25.03.1944–14.11.2009), farmacolog

comuna erbaca, plasa o-
mânia a-
tologie a ISMC (1962–1967), apoi este repartizat în calitate de 
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asistent la Catedra farmacologie. În 1973 
:

«

». În 1991 este numit direc-
ional de Farmacie, post 

pe care l- s-
ine teza de doctor habilitat: „Majorarea efi-

area efec-
telor lor secundare”. Profesor universitar (1995). Autor a peste 

mpendii.

Pântea Victor

–
a Genera-
a

Catedra b
teza de doctor în medici
« -

», iar în 2010 – teza 
de doctor habilitat: „Hepatitele virale C, B, 

i-
ce, epidemiologice, imunolo
de tratament”. La Catedra b
urcat toate treptele: asis

al catedrei. Autor a peste 300 de lu-
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Pârgari Boris (20. 08.1950–30.08.2007),
anesteziolog-reanimatolog

ciuleni, raionul Glo-
deni, RSSM. În anii 1967–

rgia 
i-

ei de anesteziologie a Spitalului Clinic Repu-
blican (1974– iile la docto-

i-
: « -

în calitate de asistent (1983) la Catedra chirurgie pediatri
este transferat (1989) la Catedra a

opilului. În :
«

» e e-
o

în 1993 – ef al Cursului anestezie, terapie intensi
r Medicilor. Din 1998 – ef al Catedrei 

a a
i a 13 bre o-

Penu Aurel, imagist-

(1957) i-
litar (1957–1958). Timp de doi ani conduce punctul medical din 

(1960– G , re-
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spitalul raional timp de peste 55 de ani. Este 
fondatorul (1966–1967) stic 

plenar în activi
e doctor în medi-

– de doctor habilitat cu tema: 
„Diagnosticul cu ultrasunete în medicina 

prac
monografii. Autor a peste 320 de certificate 

a
a-

e „Emi-
e-

erit”; decorat cu medalia 
„Pentru Vitejie în M

n

Podolinâi Gari, ftiziopulmonolog

Mogh
e

tema: «

», iar în 1988 –
teza de doctor habilitat:
«

». Profesor univer-
sitar. Autor a circa

e
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Prisacari Viorel, epidemiolog

1963– ab-
u-

dii Catedra epidemio-

:
«

–1970) 
», iar 

în 1990 – de doctor habilitat: «

». Din anul 1990 conduce Catedra epidemiologie a 
exercitând, pe parcursul anilor,

s i-
versitar. Din 1991 este p a-
ce parte din cohorta celor mai titulari inventa

ie, multe fiind decorate cu medalii de aur, de ar-
de u-

i-
o-

gilor din RM, epidemiolog principal al MS. Membru corespon-
omânia. Deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova (2001– a-
re al statului a-

Râvneac Victor, morfopatolog

, RSSM. Absol-
edie nr.1 (1967) G

i-
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rurgie „A.V. Vi Fe i-
ei Ruse ine teza de doctor în 
medi : «

», iar în 1990 – teza de doctor habilitat: 
«

». În anii 1976–
2010 lu a Laborato-
rului de microscopie electro

aboratorului de morfologie al USMF 
umul la Catedra histolo-

gie, citolo mbriologie în calitate de asistent (1979–1983), 
iar din anul 2001 – profe i-
ce. 

Remizov Victor, traumatolog-ortoped 

i-
unea Tiumen . A absolvit 

ala medie în regiunea Odessa (1966) 
în ace c-

de asistent la Catedra 
anatomie to o-
rie (1972–
profesor universitar la Catedra traumatolo-

–1991). În anii 1991–
1996 conduce Clinica de Traume Asociate 

e de catedr la 
ULIM (1996– e
de chirurg- c
cu tema: « ,

,
teza de doctor habilitat: «

». În anii 1987– c-
tor pe pro
urm torii ani – de prorector la ULIM. A publicat circa 120 de lu-
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i-
din SUA, Fe-

a-
ria etc. Laureat al premiilor , 1993) 

-Internat , 1996).

, imagist

u-

–
anii 

1963– i-
ne teza de doctor în 
me
de Radiologie din or. 
Leningrad, iar în 1999 
– teza de doctor 

i-

În a 4 
esor universitar.

ii Moldova, 
ecuritate a 

erit în n-
ical al Radi-

odifuziunii Republicii Moldova.

Rudic Valeriu, microbiolog

- , RSSM. În anii 1965–1971
con Catedra microbiologie. În anul 
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:
«

».
În perioada anilor 1974–
calitate de cerce inferior la Insti-

emiologie al MS. Din 
i

Catedra biologie 
–1983 este sta-

ine 
rsitar (1991). 

ogie (1991–1993), apoi 
este director-fondator al Institutului de Mi-
crobiologie (1993– a-
rea denumirii institu – director al 

o-
olii de fizico-biotehnologie 

– sinteza 
e
i-

nere a preparatelor biologice. Autor a peste 
o-

nografii, manu i

saloanele i ionale de i a-
e-

mentat 8 preparate medicamentoa

ine titlul onorific „Om Emerit”, este laureat al Premiului de 
icii, decorat cu ordinul „Gloria 

Muncii”. Posesor a numeroase ti r-
na o
Mo
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Rusu Porfirie, oncolog, proctolog

o-
nul Nou , regi
1965– i-
tat

i
la Centrul Oncologic din Moscova. Se în-

Oncologic, iar în 1984 este transferat în 
func În 

1992 «

, ». În perioada anilor 1985–1990 
hi hirurgie a spitalului 

Cancelariei de Stat a RM.
habilitat:

În
de proctourologie al In

Safta Vladimir, farmacist

u-
iga, raionul Noua S

–1971 în
la Facultatea Farmacie a ISMC. În perioada 
anilor 1971–1996 act

n Ca-
tedra o economia farmaceuticii. 

r-
maceutice cu tema: «

», iar în 1999 – teza de doctor 
habilitat:

». Profesor universitar. Autor a peste 240 de 
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– -
a-

cie. Din 2002 –
Catedra far-

macie s lae 

Sofroni Silviu, chirurg

i-
–
i-

Catedra chirurgie. Un timp acti-

chirurgie. În 1978–1983
prin doctorat la Institutul Central de Tubercu-

c-
n-

e
de tuberculo-

Catedra c o-
–1990

habilitat: «
Catedrei chi-

i –1999). Ul-

e-
u

ncologic. În anii 2004–2008 este 
director al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

A publicat peste 180 de lu-

Spânu Constantin, virusolog-imunolog
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1973 – a ISMC. În 1977 
: „Studie-

– teza de doctor 
habilitat: „Semnifi
enterovirusurilor în mediul ambiant”. Profe-
sor universitar. Specialist principal în viru-
so la MS al RM,

membru activ al Acade a
SUA de doctor habilitat în 

o-

ânia. Ciclurile de 
prezentate la s r

„Savantul Anului” (Re-
publica Moldova), Meda „Inventator 

(România). Decorat cu medaliile „Dimitrie Cantemir”, 
„60 ani ai 

Stratulat Petru, pediatru neonatolog

g-
–

acultatea Pediatrie. 
Catedra pediatrie, acti-

onal Criuleni, unde a de-
- –

n-

Medicale a F , unde, în 1982, 

„Reactivitatea imuno -
Catedra 
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p n –1988). 
În 1 perinatologie, apoi transferat 
în postul de director adjunct pe pro

-vicedirector 
:

patologice la nou-
Catedrei neonatologie a USMF 

7

Tintiuc Dumitru

ia. În 1963 

a-
ne r-

rsonal la 
–1973

face studii
Catedra chirurgie, iar în 

1974 este transferat la Catedra i

: «

», iar 
în 1988 – teza de doctor habilitat: «

». Timp de 6 ani (1988–
de catedr la Universitatea de 

d-
junct, specialist principal al Direc –1997). 

l Catedrei m i
e-
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Ca-
tedrei s

Topalo Valentin, chirurg-stomatolog

i-

o-
matologie a-
riatul clinic (1966–1968), apoi doctoratul la 

», iar în 1991 – teza de doctor 
habilitat: «

». Profesor universitar (1992). Autor a 

c-

Topor Boris, chirurg anatomist topograf

s-
sa. În anii 1966– ISMC. Du-

l
de asistent (1972–
(1977–1988) la Catedra chirurgie operato-

profesorului Valentina Parfentiev, în 1980,
: „Plastia 

oaselor tubulare cu xenotransplante 
–
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: „Materiale plastice com-

(1990–1994) este colabo
Catedra c anatomie topografi-

– e-
Catedrei chirurgie operatori

anatomie topogra

Redactor- e

, chirurg oncolog

Sângereii Vechi, ju b-
61), 

apoi Facultatea Stomatologie a ISMC 
(1967). În anii 1969–1972 face studii prin 
doctorat la Centrul Oncologic „N.N. Blohin”  
din Moscova, iar mai apoi – prin post-

cu tema: «
-60,

- -
-

», iar în 1982 – teza de doctor habilitat: «

inclusiv 12 monografii, 7 recomand
brevete de inven C tor
consultant a 2 teze de doctor habilitat.

În perioada anilor 1990– c-
Catedrei oncologie a USMF 

European Association on Cancer Research”, „L’Union Médicale 

onorific „Om Emerit”, Laureat al Premiului de Stat, decorat cu 
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„Ordi o-

, internist

Sângereii Vechi, jude b-
G

ISMC (1967). Medic internist la spitalul din 
–

prin doctorat la Institutul de Fiziologie al 

–1979). În 
:

«

». În anii 
1979– Catedra 
b Catedrei 
m

: „Optimizarea strategiilor de tra-
n-

dustriali”. Profesor universitar (2002). Autor a peste 230 de lu-
,

Vartanov Vladimir,
anesteziolog-reanimatolog

, RSSM. În 
anii 1969– sus-

–
teza de doctor habilitat cu tema: „Argumenta-

e-

i C, apoi trece 



209 
 

dispunem.

Vasiliev Grigore, anesteziolog-reanimatolog

comuna

ea Cura
ISMC (1961–
prin secunda Catedra 
a
de a Medicilor din Kiev. Sub 
conduce cenk
teza de doctor Timp de 3 ani 
(1986– i-

i-
al Catedrei a reanimatologie a

Academiei de Studii Medicale P ciupik” 
I i-

onale a A Reanimatologilor.

Vataman Eleonora, cardiolog

S- în satul 
o

În anii 1962– l-
G

în calitate de medic internist la spitalul din 
de e-

rior la Institutul Oncologic. În 1975 este 

Cardiologie „A. Measnikov” din or. Mos-
:

«
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», iar 
în 1995 – teza de doctor habilitat: „Ane-
vrismul postinfarct al ventriculului stâng: 
diagnostic neinvaziv, aspecte de recuperare 

stic”. Profesor universitar (2002). 
Timp de 10 ani a activat la Catedra cardio-
logie a Fa r Medicilor a 
ISMC, iar din 1988 – Laboratorului 
insufici
de Cardiologie din Republica Moldova. Au-
nclusiv 5 ghiduri p i-

onale; coautor al manu e-
a
ofilaxiei secundare a bolilor cardiovascu-

o

habilitat. Specialist prin
ilor „Re

a e-
n

Vovc Victor, fiziolog

coala Medie nr.4 din 

i i-
G ile 

prin doctorat la Catedra f

i-
po

– teza de doctor habilitat: „Efectul 
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calitate de asistent la 
Catedra f e-
sor universitar (1995). Din 1999 conduce Catedra b n-

iar din 2010 – Catedra f
–1999), 

apoi de decan, responsabil de instruir a-
re, iar din 1999 – ef al S r i-

(1987–1990), la Laboratorul de fiziologie a respi-

metodice.
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V 
PROFESORII UNIVERSITARI,  

ANILOR 1976–1985 

Scurt istoric al perioadei
acest  s- e-

putul anilor 60 ai secolului XX. S- -au început 
–

-surori cu statut 
comun, dar cu dive social-

cu diferit p . Stu-
cestei i erau educa tot în spiritul „socialismului 

ei ana-
lizau mai critic u 

i-
mentelor. Treptat, ei i-

-
g-
c-

vate de obicei, erau pre-

, le
-

o-
 abandonarea profesiei, din 

n-

considerabil. 
D R

cu greu . Din , 

-
a
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a-
joase, cu elemente de 
aventuri. Uneori, ei po-
vesteau sau discutau în-

ucruri 
banale, ireale (de exem-

mai bine) sau vorbeau  pe 

a-

ii comitetului central al par-
tidului comunist (în prezent, a Parlamentului RM). 

Prin astfel de e-
sigur de idealurile utopice propagate de 

guvernare. Unii, cu idei progresive, criticau astfel de conduite, 
considerându- s-

un e
În acest deceniu (1976– a-

-
cât 

anilor respetivi, circa 80 de per-
soane (aproximativ 1%) a-
joritatea dintre ei 

-au continuat acti-
vitatea de cercetare la disciplinele pe care le practicau. Cele mai 
mult r-
nist (18%). O mare parte din - n-
co pediatriei (8%) etc. 

În procesul de cercetare s-au implicat 14 femei, ceea ce con-
(79) al profesorilor universitari din 

d-
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-ginecolog; 
Ana Donscaia, oncolog; Irina Gladilina, oncolog; Liliana Groppa, 
internist; Larisa Ivanova, oncolog-

o-

pediatru. 

e-
dicale 

- de 
colaborare

-au continuat activitatea de cerceta-

respectiv. 

P XLI–L

1976 3. Friptu Valentin
1. Bahnarel Ion 4. Gladilina Irina
2. BairacVasile 5. Istrati Valeriu
3. Donscaia Ana 6. Matcovschi Sergiu
4.
5. Ghereg Valeriu
6. Iova Alexandru 1978
7. Spinei Larisa 1. Bodrug Nicolae

2. Botnaru Victor
9. Zubarev Alexandru 3. Bujor Petru

4. Ivanova Larisa
1977 5. Sandul Alexandru

1. Belev Nicodim 6. Valica Vladimir
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1979 5. Moraru Nicolae
1. Dubcenco Valeriu
2. Eftodi Victor 7. Railean Gheorghe
3. Croitoru Gheorghe 8. Serbencu Anatol
4. Gonciar Veaceslav
5. Groppa Liliana 10. Zapuhlâh Grigore
6. Groppa Stanislav
7. Pisarenco Sergiu 1983
8. Remi Vladimir 1. Darciuc Victor
9. Revenco Valeriu 2. Revenco Ninel
10 3. Sofroni Dumitru
11. Stasii Ecaterina
12 1984

1980 2. Cobâleanschi Oleg
1. Anghelici Gheorghe
2. Catereniuc Ilia 4. Costin Sava
3. Cerempei Ludmila 5. Costinov Mihail

6. Grib Liviu
1981

1. Ciocanu Mihail
2. Grejdeanu Tudor 9. Rojnoveanu Gheorghe
3. Gudima Alexandru
4. Matcovschi Valeriu 11. Verega Grigore
5. Nacu Anatol
6. Pihut Petru 1985
7. Rotaru Marin 1. Bendelic Eugen
8. Rusnac Tudor 2. Bulat Iurie
9. Sicinschi Liviu 3. Calenici Eugenia

4. Calenici Oleg
1982

6. Danilov Andrei
2. Cernat Victor 7. Gavriliuc Mihail
3. Iablonschi Petru

9. Sofroni Larisa
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NOTE BIORAFICE

Anghelici Gheorghe, chirurg 

Hârtopul Mare, raionul Criuleni, RSSM. În 
coala Medie 
– Facultatea 

G –

inferior la laboratorul de hepatologie de pe 
Catedra chirurgie nr.3, iar în 1989–1991 

– . În perioada 
anilor 1992– oratorul 

a: „Co i-
e

– teza de doctor habilitat: „Di-
u-

Catedra chi
i-

fic de hepatologie. Autor a pe

a
pancreatobiliar  din 

Cluj (România), me i-
le a 

Chirurgilor „N.I. Pirogov” din Mosco

Bahnarel Ion, igienist 

S- r-
– b-

P , e-

igiena muncii (1976– i 0–
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1994), medic- ef adjunct (1994–1995). În 
anii 1995–

-Practic de 

2000–
medic sanitar de stat al Republicii Moldova. 
În perioada anilor 2005–2008 – director ge-

– director ge-
neral al CNMP.

În 1980 s-
Catedrei igie-

s-

e-
re a dozei colective”, iar în 2010 – teza de doctor habilitat: „Esti-
marea riscului asoc

e-
lii de 

aur, 4 de argint, 2 n-

Bairac Vasile, radiolog-oncolog 

satul Gârbo-

colii medii, este student la ISMC (1970–
1976). În 1979–
doctorat la Institutul de 

o-
adi-

oterapiei al Academiei de 
dicale a i-

ei Ruse (Leningrad)
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», iar 
în 1993 – teza de doctor habilitat: «

- ». 
u-
i-

. Condu-
n

Belev Nicodim, chirurg-oncolog 

raionul Taraclia, RSSM. A absolvit cu men-
-a anga-

jat la Institutul Oncologic în calitate de onco-
5 i-

« -
». În anul 1990 este numit 

proctologie, iar în 1992 –

doctor habilitat: «
». A publicat peste 170 de 

Bendelic Eugen, oftalmolog 

Lipcani, raionul Bri b-

ISMC (1979–1985), apoi prin secundariat 
clinic (1985–1987) la Catedra de oftalmolo-
gie. În perioadele anilor 1988– –

Catedra oftalmologie a Institutului de Per-
fec n-
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ce
apoi de conferen (2000) al Catedrei oftalmologie 

e-
i-

8 – teza de doctor habilitat: „Contuzii oculare: as-

c-
ia de C

M F

Bodrug Nicolae, internist 

Kurgan, unde i-au fost de-

b-

Catedra 
terapie. În 1988 sus

», iar în 1994 – teza de doctor habilitat: «

». Profesor universitar 
–2004). 

Autor a 6 brevete de in

Botnaru Victor, internist 

e
RSSM. În 1972 absol – Facultatea 
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G i-
lor 1978–1980 ur
la Centrul de Cardiologie din Moscova. În 

tema: «
-Sn-

o-
a

ti Laboratorului de cardiologie pre
(1985– Laboratorului de hipertensiune arteri
(1991– : «

». 
Profesor universitar (1998). Laureat al Premiului de Stat al Repu-
blicii Moldova. În perioada anilor 1998–
pre n
din 1998 – internist principal netitular la Ministe

Catedrei m ualmente –
Clinicii medicale nr.3, disciplina p
anii 2010–2011 a fost director general al Institutului de 
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. A publicat peste 300 de 

tor a 6 teze de doctor în me

Tudor, internist-cardiolog 

N în comuna 
raionul Soroca, RSSM. În 1984 a 

absolvit ISMC. Î teza de doctor 
cu tema: «

». În peri-
oada anilor 1991–1993 a activat în calitate de 
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nstitutul de Cardiologie din 
În anii 1993–1998 lector universitar 

rsi Farma-
cie „Gr. În 2003, la Moscova, teza de 
doctor habilitat: « -

-
». Cate-

dra m A pu-
i 2 monografii.

Bujor Petru, chirurg 

i-
na, raionul Soroca, RSSM. În 1970 absolve

i
în calitate de felcer, apoi –1978) 
la ISMC. Ur

itate de chi-
rurg-endoscopist. În anii 1986– n-

ile prin doctorat la Catedra chirur-
gie, e-

: „Particu i-
rurgical al ulcerului postbulbar”, fiind anga-

Catedra chirurgie a USMF „Nicolae 

habilitat: „Aspectul chirurgical al ulcerului postbulbar duodenal”. 
Catedra chirurgie nr.2 a USMF „Ni-

colae Tes n-

Bulat Iurie, oncolog-chimioterapeut

ISMC (1979–
(1985–1987), apoi prin doctorat (1988–1991) la specialitatea 
chimioterapie la Cen ine 
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: «

», 
iar în 2000 – de doctor habilitat în medici-

 «

». Profesor-
a-
i-

ce, inclusiv 2 monografii, a 2 brevete de inven
teze de doc ii în Fede a-
nemarca, El a

Calenici Eugenia, internist-cardiolog 

S-
l , sus-

G a ISMC (1979–1985). 
i

Catedra m
Spi

Catedra m n-
i

cu tema: „Aspectele cli s-
chemice”, iar în 2007 – de doctor habilitat: „Hipertensiunea arte-
rial
strategii curative)”. A publicat pest

n

Calenici Oleg, internist-cardiolog 

–
l-

G
a u-
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se.
de cardiolog la Spita

udiile prin doctorat la In-
stitutul de Cardiologie din Moscova, unde, în 

: 
«

». 
Din 1991 ac i

i
Moldova. În anul 2000 sus

habilitat: „Trata ibitorii en-
zimei de conver
1997 este nu i-
ologie. În 2000 a fondat Serviciul cardiologie i u-

n e-
ze de Car de onoare al American College of 
Cardiology

, traumatolog-ortoped 

oua 

Fa G

(1982– ile prin 
secundariat clinic (1988–
(1990–1993) la Institu

c-
toratu
teza de doctor habilitat cu tema: „Tratamentul chirurgical în com-

t-
traumatice ale coloanei vertebrale”. În anii 1993–
în cali o-
fesor universitar la Catedra o traumatologie a USMF 
„Nico i n-
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Catereniuc Ilia, anatomist

ISMC (1980). De la
G i-

Catedra anatomia omului a USMF 
„Nicolae

i : „Inerva-

atologie”, iar în 2007 – teza de doctor habilitat: 
„Morfologia aparatului neurovascular extra- i intraorganic al 
complexului hepatoligamentar”. Profesor universitar (2009). În 

manual. Con

Cerempei Ludmila, pediatru 

S- a-
u , unde, în 1949, i-au 

–
b-

iune Facultatea Pediatrie a 

i i-
n n-

dariat clinic la Catedra pediatrie a ISMC, 

teza de doctor în me : «
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», iar în 2003 – teza de doctor habilitat. Activea-
alitate de profesor universitar la Catedra pedia-

Cernat Victor, oncolog 

o-

ISMC în anul 1982. S-a specializat prin 
i-

-
la spitalul din Ialoveni, în calitate de medic-
oncolog. În 1987 este numit medic- d-
junct al spitalului raional, iar în 1996 se 

vicedirector pentru ac
organizatorico- nstitu-

director al Institutului Oncologic. În 1993 sus-
: „Reabilitarea bolnavilor 

iar în 1
: „Reabili-

tarea medico- i-
ofesor-

avut stagii de perfec

a 6 brevete de inven aborarea Programului 
e-

mia de Administrare Pu
Moldova.  

, obstetrician-ginecolog 

S- u-
face studiile la 
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ISMC (1979–
ctoratul (1987–1990) la 

Catedra o , 
sub conducerea academicianului Gheorghe 

cu tema: „Alegerea tacticii de finisare pre-
ma a-
ve de gestoze tardive”, iar în 2001 – teza de 
doctor habilitat: „Aspecte contemporane de 
dia a-

a Catedrei o i-
– ef a Catedrei o

Conti M Farmacie. Concomi-

Ciocanu Mihail,  

Slobozia-Cremene, raionul Soroca, RSSM. 

S
ISMC. Este repartizat la Catedra m

Facul Medicilor, unde a 
activat în calitate de cerce

profesorului universitar Ion Prisacaru, în 1988 teza de 
-

-
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doctor habilitat: egiei de dezvol-

Moldova”. Prin ordinul , este trans-
onal de Manage-

– numit director general al 

medical al Spitalului I i u-
creze prin cumul în calitate de profesor universitar la Catedra s

manuale. C oiecte de consoli-

, internist

–
s-

ciplina cardiologie la baza Spitalului nr.3 din 
i-

tutului de Cardiologie în calitate de cercet

(din 2011) al Departamentului cardiologie 
de doc-

– teza de 
doctor habilitat: a sistemului 

o-
u-

Cobâleanschi Oleg, psihiatru 

coala M i-
– G
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–
1992) la Dispensarul Psihoneurologic Re-
publican, iar în 
pe Catedra 
p

– teza de 
doctor habilitat. Profesor universitar (2010) 
la Catedra p o-
g

Costin Sava, patomorfolog-cardiolog 

S-
Vorniceni, raionul C l-

F G
(1978–1984). r-
sitare prin doctorat la Institutul de 

,
unde sus

o
patomorfologie a Institutului de Car-

echivalate la Universitatea de Medi-

(2009). 

Costinov Mihail, pediatru 

ut la 21 noiembrie 1956, în satul Zagora, raionul old

– Facultatea Pedia-
–1986) prin secundariat 

clinic în a-
(Moscova). Urmea-

–
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„I. Mecinikov” din Moscova, unde, în 1988, 
ctor în : «

-

(1993): « -
- -

». Profesor universitar (2000). Autor a peste 460 de 
ografii, 9 manuale, 10 compen-

orit 
e-

n e 
în calitate de pediatru alergolog-imunolog, colabo-

olilor alergice al Institutului 

Profesor universitar (2001).

Croitoru Gheorghe, traumatolog-ortoped 

n-
l-

face
internatura chirurgie a spitalului din 

– a-

1987–
la Institutul Central de Traumatolo r-
topedie „N. Pirogov” din Moscova. În 1991 

: „Folosi-
rea fixatoarelor din material polimeric la osteosinteza oaselor tu-
bulare lungi”, iar în 2008 – teza de doctor habilitat: „Tratamentul 
chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartro-
ze”. Din 2009 – profesor la Catedra o
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o-
ria Muncii”.

, oftalmolog 

Chilia, regiunea Odessa. În 1971–1977 în-
F G

ISMC. În anii 1979– a-
te de oftalmolog într-
(1981– IV de pe 

1988– r-
sitare prin doctorat la Catedra oftalmologie. 

cu tema: « -

», iar în 2001 – teza de doctor habilitat 
«

». Profesor universitar (2007) la Catedra oftalmologie cu 
un curs de Oftalmologie la Fa C Medi-

Farmacie a USMF „Ni s-
.  

Danilov Andrei, neurolog 

S- i-
, RSSM b

G
(1979–
o face la Catedra ne i-
ile prin doctorat la Catedra neurologie a In-

ecenov” 

– teza de doctor 
i-
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tar (1999) la Catedra neurologie, Facultatea Studii Postuniversita-
ova. A avut 

a-
lia etc. Membru al Academiei de Neurologie din SUA. Autor a 

Darciuc Victor, farmacolog clinician 

G
conducerea profesorului universitar Victor 

: «

», iar în 1998 – teza de 
ului Farmacotera-

Secundariat Clinic a USMF „Nico-

Donscaia Ana, oncolog 

S-
, RSSM a-

G –
spitalul raional Du-

e-
u-

tul Oncologic din Mol-

teza de doctor în medi-
– teza de doctor habilitat: 

„Metabolismul energetic la bolnavii de can-

metaboli
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anii 2007– u i-
- s

a tipului intestinal de cancer gastric”, iar din 2010 – cond
-morfologice ale tipului intes-

tinal de cancer gastric”.

Dubcenco Valeriu, farmacolog 

n-
gheni, RSSM. În anii 1973–

G
Catedra 

farmacologie, în calitate de asistent (1979–
: «

». Laureat al Premiului de Stat 
pentru tineret în domeni n-
tre anii 1989 1992 lucrea

teza de doctor habilitat: «

». Profesor universitar (1992–2003) la 
Catedra farmacologie. Mai târziu a abandonat activitatea pedago-
gico-

Eftodi Victor, chirurg oncolog  

– Facultatea Medi-
G

la Institutul Oncologic, în calitate de onco-
–

1987 urmea
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Medicale , unde, 
: «

». Revine la Institutul Oncologic din Moldova, în calitate de 
r-

: orare a 
rezultatelor postoperatorii precoce la bolnavii oncologici”. În ace-

nstitutului Onco-

Friptu Valentin, obstetrician-ginecolog 

1971–
G

studiile prin secundariat clinic la Catedra 
o

-
». În anii 1984–1994 

este medic-
u

1994 : „Aspectele patogenetice de 
a

de al Catedrei obstetrica 
o ublicat circa 

200 de lu
de inven

edicale. Specialist principal al MS al RM în domeniul 
inecologiei. Laureat al Premiului de Stat al RM.
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Gavriliuc Mihail, neurolog 

G

la Catedra neurologie. În anii 1987–1991 

Sub conducerea academicianului D. Gher-
man, în 1993, e-

i-
o

iar în 1999 – teza de doctor habilitat: u-
lare ischemice (studiu clinic-electrofiziologic multimodal)”. Din 

s-
tent, con ofesor universitar (din 2001), la Catedra 
neurologie. Concomitent, n-
s c-

Catedrei neu

 (21.03.1947–25.06.2004), microbiolog

raionul Tele-

– Faculta-
P

studiile prin doctorat la Catedra microbiolo-
s i-

: «

», iar în 1990 – teza de doctor habilitat: 
« -

». Profeso
al Catedrei m l-
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a u
nclusiv câteva monografii. Autor a 18 brevete de in-

Ghereg Valeriu (14.03.1953–24.02.2005), 
anesteziolog-reanimatolog

n-

la Spitalul 
4 ani (1977– –1984) 
studiile postuniversitare prin doctorat la In-
stitutul de Chi

de doctor în medici

-

habilitat. Profesor universitar (2002). Înce-
pând cu anul 1984, activea ciliate de 

n Catedra anestezi-
ologie nr.2 a Fa

Me G are o conduce din 
e

peste 200 de lu n -didactice, 
inclusiv 3 manu

s-
tins cu medalia „Meritul Civic”.

Gladilina Irina, oncolog 

S- , RSSM a-
G –

–1986) la 
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« -

-
», iar în 2001 –

teza de doctor habilitat: «

». Acti
i

radiochirurgie a sectorului radiooncologie al Centrului Oncologic 
ofesor universi-

tar la Catedra oncologie. Autor a circa 90 de publica . A partici-
u rmania, 

Japonia, China, SUA etc.

Gonciar Veaceslav, farmacolog

s-
r-

–
i-

G

», iar în 2008 – teza de doctor habilitat: 

enterosor

(1987) la Catedra farmacologie a ISMC. Din 2005 conduce Cate-
dra f a
USMF „ n-

n a-
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Grejdean Tudor,  
specialist în 

aionul Rezina, RSSM. În anii 
1975–
ab la Catedra 
m
doctor în 

-

», iar în 2000 – teza de doctor 
habilitat: edico-sociale ale 
maladiilor n ptimizarea serviciului oncologic în peri-
oada de formare a sistemu

o-

Grib Liviu, cardiolog 

e
Bucovina. În anii 1978– a-
culta G

s-
r-

cum
o-

gie) la Catedra m
e-

-
», iar în 2010, 

avându-l consultant pe profesorul universitar Valeriu Revenco, 
: „Sindromul metabolic: considera-

apeutice”. În 1991 
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Catedra 
m i-
tar (2011) la disciplina c e-
partamentul medici i

Groppa Liliana, internist 

S-
Sângereii Noi, raionul Lazovsc, RSSM. În 
anul 1979 absolve
G
clinic la Catedra te i-
le prin doctorat la Institutul de Reumatolo-

a Fede  (1983–1986). 
: 

« -
». În anii 1986–

i-
ologie din Moldova. studiile prin postdoctorat (1990–
1992) la Institutul de Gene În 1992
doctor habilitat: «

» l Catedrei me-
i

o e-
fro amentul me n-

i
i  in

Groppa Stanislav, neurolog 

RSSM. În anii 1973– a-
G udiile prin secundariat 
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clinic la Catedra neuro
prin doctorat la Institutul 

ine 

», iar în 1992 – teza de doctor habilitat: 
«

». e-
sul pedagogic în calitate de asistent, confe r-

Catedrei neurologie, ne-
e u

usiv 5 monografii. Autor a 2 brevete de in
Membru cores i ecan al 

c Medicilor a USMF „Nicolae 

Gudima Alexandru, oncolog, obstetrician-ginecolog 

n-
– i-

i-

organizatorico-metodice. În anul 1990, la 

medicale: «
», iar 

în 2000 – teza de doctor habilitat „Hipergli-
ntul combinat al 

cancerului ovarian avan
ginecologie on –

de secretar al Consi izat DH 59.14.00.14. 
Din 2009 – coordonator al Laboratorului ginecologie oncolo
Au o

n
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, chirurg 

,
RSSM. În 1984 ab i-

Spitalul Clinic 
Republican (1984– i-
ile prin doctorat (1987–1990) la Institutul 

a Fe-

u-
lui chirurgical activ asupra statusului imun 

– teza de doctor habilitat: „Prognozarea 
i prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale”. 

Profesor universi
calitate de asistent (1990– –
2005) la Catedra chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”. Din septem-

Catedrei chirurgie genera-

n r-
ticipant la nume i
din România, SUA, Italia, Polonia, Turcia etc.  

Iablonschi Petru, chirurg

r-
cea, i-

i-
G –

secundariatul clinic în domeniul chirurgiei 
toracice la Institutul de Pulmonologie din 
Leningrad. În 1984–
ordinator chirurgie t

n cto-
ngrad, unde, în 1988, sus i-

: « -
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-
i

inferior, apoi superior, iar din 1990 – de cer-
a-

(Lituania),
Hannover (Germania), Paris (Fran etc. În 

: «

)». Este fon -Practic de 

iin
ific de Medic Emerit al Fe u-

Catedrei chirurgie spitali l i-
etersburg. 

Iova Alexandru, neurochirurg 

coala Medie nr. 4 din 
Chi –

o-
–

de tratament chirurgical al epilepsiei la Spi-

: 
«

». În anii 1986–
neurochi r-

ziu (1993–2003) acti Catedra 
n o
de Studii Postuniversitare din Sankt Petersburg, pe care o condu-

: «

». Profesor uni-
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versitar. Autor a 7 brevete de inven-

-
chirurgilor, membru al Consi i-

edicale a Feder ei Ruse etc.

Istrati Valeriu, internist

b-

i
la Catedra chirurgie pedia
1987– calitate de chirurg-

r-
nstitutul de 

c-

e-
mul 
de activitate în calitate de asistent la Catedra s

–1994) la 
Insti
habilitat: «

». 
În anul 1994– e profesor la Catedra semiolo-

i catedre.

Ivanova Larisa, oncolog-hematolog

S- , RSSM. În 1978 
Ca-

tedra patofiziologie. În anii 1983–1986 face studiile prin doc-
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Ruse
medicin

c-
tor habilitat: «

». În perioada 
anilor 1995–
cercet i r la Centrul On-
cologic „N.N. Blohin” din Moscova, iar din 

ncipal la Institutul de 
ematologie Pedi
i ice, inclusiv 4 mono-

grafii.

Matcovschi Sergiu, internist 

coala 
M –

–
–1984) 

a Fe-

: «

», iar în 1993 – teza de doctor 
habilitat: are a lor la 
diverse etape de formare a cordului pulmonar”. Profesor universi-
tar (1995). A publi

i-
-a în

Moldo-
va (1979– c
Catedra m –1996 – Ca-
tedrei m –2000 – profesor la Ca-
tedra m , iar în anii 2000–2010 – al Cate-
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drei m n
2010 – director al Departamentului m

e .
Este
(Federa

Matcovschi Valeriu, neurochirurg 

colii Medii 
ISMC (1975–
neurochirurg la spitalul de psihiatrie, apoi la 
Spitalul Clinic Repu utul de 

o
: 

«
», iar în 2009 – teza de 

doctor habilitat: «

 a 3 brevete de inven

, chirurg oncolog 

Dângeni, raionul Ocni 1982 ab-
c-

: „Tratamentul sindro-
mului algic cronic la bolnavii oncologici în 

- i-
nicii Oncologice Republicane, iar în 1992 
devine icii 

Moldova. În 1995 sus : „Reabilita
tratamentul paliativ la bolnavii oncologici în Republica Moldova 
(aspecte organizatorico- – profesor 
la Catedra oncologie a USMF „Ni
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peste 450 de lu
ine 25 brevete de in e. 

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
(1990–1994) de legislatura a XII-
în drept, academician al Acade i-
onale Noosfera din Fe
al Aca n â-
nia). Decorat cu medalia „Me
cu ordinele „Paisie Velicicovschi” gradul II

al premiului 

, cardiolog 

u-
hu

edii, în anii 1978–
Genera-

 a ISMC începe activi
în ca i

i i-
–1989) la 

C ologie din Mos-
ctor în medici-

ma: « 2-

». În anii 1990– r i-
al RM, iar în anii 1996–2000 – în Comisia 

r
: „Aspectele neuro-biologice 

e-
ru e

i
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, chirurg 

Kamensk, regiunea Rostov, RSSU. Absolve
te Facultatea r-

a la Catedra chirurgie. În anii 
1986–1990 lucrea irurg la S e-

ctoratul 
(1990–1993) la Catedra c a

cer i r-
donator la laboratorul de c atorului 
cen

: «

», iar în 2007 – teza de doctor habilitat: „Caracteristica 

e-

Moraru Nicolae, microbiolog

Kotovsk , RSSM. În 1982 absolve

: «
». 

Din 1995 – itar. În 1999 

«

». A
a 
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, igienist 

i-
soca, raionul Soroca, RSSM. În anii 
1971–1977 – b-

S
(1977–1981) în laboratorul clinic al Spita-
lului de Psihiatrie nr.2 din s. Curchi, raio-

Domeniul Igienei „Nikolai Sâsin” al Aca-
de edicale a 
Ruse (1981–
: «

». În an revine la 
Chi

o-
a-

Catedrei discipline medico-

habilitat cu tema: „Studiul fiziologo-
individual-tipologice ale elevilor de 7– c-

i i-
ne în anul 1998. Profesor universitar (1999). În 1994 a preluat de 

Catedrei discipline medi-
co-
perioada anilor 2000–2011 – prorector la Universitatea Coopera-
tist- r

 Catedrei t
– a Catedrei managementul culturii fi-
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, 

planificarea familiei

1959, în satul So-

coala M
Fa
1983– ginecologie a 
Spitalului Clinic Republican nr.2, apoi ur-

la Institutul de 

o-
gie (1986–

: «

», iar în 1998 – teza de 
doctor habilitat cu tema: „Etiopatogenia, di-

ntul avortului spontan 
habitual de origine endo
universitar la Catedra obste o-
g i-

oducerii la MS al RM (din 1998). Fondator 
tate a Reproduce-

i
SUA, Portugalia etc.). Autor a peste 270 de 

publica n-
c

Nacu Anatol, psihiatru

a-
tul clinic la Catedra p
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chirurgie experimen
Catedra de psihiatrie a ISMC (1984–

–1990) al Spi-

În u o-
–

–2000) la Catedra 
p

habilitat: „Rolul psihoterapiei de grup cognitiv-
– profesor 

Catedrei psihiatrie, narc psihologie 

Pihut Piotr, oncolog 

a

i-

ale cancerului mamar”, iar în 1995 – teza de 
doctor habilitat: e-
rul glandei mamare”. A publicat circa 190 

a-
fii. Autor a 7 bre e. 

Pisarenco Serghei, ftiziopulmonolog 

ISMC, apoi face studiile prin doctorat la Institutul Central de 
a Federa-
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c-
ema: «

». În 1992 
teza de doctor habilitat: «

». A 

prezent este ef al Laboratorului clinica i tratamentul bolilor ne-
specifice ale aparatului respirator al Institutului de Ftizio-
pulmonologie „Chiril Draganiuc”. 

Railean Gheorghe, pediatru neurolog 

o
satul natal, apoi la Faculta-

tea Pediatrie a ISMC (1976–1982). Î nce-
pe activitatea profesio e-
diatru neurolog la spitalul din Tighina. Ur-

(Moscova) prin se-
cundariat clinic (1988–
(1990–

cu tema: «

». În anii 1993–
1995 d Catedra de p onare a me-
dicilor narcologi, psihi olae 

s al la-
boratorului de neuropediatrie al C. În anii 2006, 

i la diferite
: „Rolul factorilor perinatali 

 de 
e un
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Condu e-
niul neuropediatriei, neurogenetici

, farmacist

, în satul Moro-
zeni, raionul Orhei, RSSM. În anii 1974–

Fa-
, 

(1979–1985), iar apoi 
n-

ifice „MinMedBioProm” din Moscova, un-
de, la finele doctoratului, 
doctor în farmacie (1986). În anii 1987–

al i de 
o-

gie al 
c – al Catedrei t anali-
use

- u-
(România), Petersburg ( Rus ).

Revenco Ninel, pediatru-cardiolog 

S- , în satul 
uleni, RSSM. În anii 

1977– Facultatea Pediatrie a 
prin 

neonatolog (1984– C. 
(1990–1992) 

în cardiologie pedia
în calitate de asistent la Catedra de pediatrie 

al i reumatologie 
e
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cu tema: „Reactivitatea cardio
i c-

n anii 2004–2006 face 
postdoctoratul Rus . În 

: -
l-

u-i profesorul Liliana Groppa. Din septembrie 
al De-

partamentului Pediatrie, F i-
de n-

clusiv 2 monografii. 

Revenco Valeriu, cardiolog 

,

– 
Facul G r-

studiile prin doctorat (1981–1984) la Insti-
tutul de Cardiologie „A. Measnikov” al 

Ruse
– teza de doctor 

habilitat: s-
a n-

ofesor universitar (1994). 
ctivitatea didactico-

(1984), apoi de profesor univer al Catedrei car-
diologie (din 1998) a Fa Secundariat Clinic a 

– al Clinicii Medica-
le nr.3, disciplina cardiologie, Departamentul Medicin  I

e-
cundariat Clinic. Autor a peste 100 de i-
pant la multe u-

tor 
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Rojnoveanu Gheorghe, chirurg 

, în satul 
Chioselia Mare, raionul Cahul, RSSM. Du-

lii medii-internat nr. 1 din 
Cahul, face studiile (1978–1984) la Fa-

Gene
 – la Catedra 

chirurgie (1985–1986). În anii 1986–1988 – 

secundariatul clinic (1988– a-
tul (1990–1993) la Catedra chirurgie nr.1 a USMF „Nicolae 

i-
rim, cu tema: „Rezulta-

mora-
gic gastrointestinal”. În 1998 face postdoctoratul în chirurgia to-

i: în 
– în chirurgie b – în 

Carolina de Nord (SUA, – stagii în chi-
rurgia 
habilitat: „Traumatismele abdominale în cadrul politrauma-
tisme
management medico-chirurgical”. Profesor universitar. Autor a 

e un brevet de 
medalie de aur (Geneva, 2008). 

Catedra chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” 

2010). 

, microbiolog 

, , RSSM
(1979) F Genera ISMC. În perioada anilor 
1979–1987 este asistent la Catedra m

cu tema: „Elaborarea metodelor imu-
nologice de expres- salmonelelor”, iar în 1997 – teza de 
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doctor habilitat:  „Suportul medico-biolo-
-

–
2004 – al Laboratorului de microbiolo-

C. Inventatorul prepa-
ratului curativo-profilactic din bacterii lac-
tice acide „Eubiotin”, care se utili

n-
, în 

laboratorul de microbiologie condus de -
e -neon 

asupra propriet le diferitor microorganisme. A 

inclusiv 3 reco e. 

Rotaru Marin, obstetrician-ginecolog 

, în satul Sc

1970– a 
din Chi

–1981) 
studiile la F

G Face internatura în ob-
maternitatea din 

, e-
trician-ginecolog (1982– -

adjunct (1983–1987) la spitalul de cir
–1989 n-

dariat clinic la Catedra o ginecologie a Institutului de 
 unde, în 1989, în 

 « -

în calitate de asistent, iar în anii 1994–2001 conduce Catedra ob-
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: «

». Profesor universitar (1996). În 2005 se 
t DO e 
vicedirector, iar în 2011 este numit director general interimar al 

a circa 
10 mon . A ctitorit 4 teze de doctor 

Rusnac Tudor, pediatru 

, în or. 
b

Facultatea Pedia-
trie a ISMC (1975– i-
le (1981–1984) prin doctorat în nefrologie 
la Institutului de Pediatrie al Academiei de 

icale . În 
: «

-

». În anii 1984–
itate de asistent la Catedra pediatrie a ISMC, 

apoi studiile (1989–1992) prin
In
habilitat: «

». În anii 1992– e-
ren al Catedrei pediatrie nr.2 a

a

a opilului a Institutului Fede-
ei Ruse. În anii 2003– al i ne-

frologie a Spitalului clinic nr.38 din Moscova. Din 1996 este pro-

din 2011 – 
peste 150 de a 2 brevete de 
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in o-

Pediatrilor Nefrologi, mem-
D Transplantare. 

Sandul Alexandru, otorinolaringolog 

, ,
RSSM Facultatea Medi-

G
secundariatul clinic la Catedra otorinolaringo-

i-
: «

», iar în 1997 – teza 
de doctor habilitat: „Mastoidioplastia cu auto-
os spongios combi n-

tru tratamentul bolnavilor cu otite medii cronice supurate”. Profe-
sor universitar  la Catedrei otorinolaringologie a USMF „Nicolae 

Serbencu Anatol, obstetrician-ginecolog 

, în satul Cârn

F , acti
maternitatea din or. Tiraspol (1982–1987). 

ecundariatul clinic la Catedra obste-

cu tema: «

-

», iar 
: „Starea sistemului mam -
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- ide-
Catedra o gine
În anii 2004–2 director al 

 C. Autor a circa 200 de n ifice. 

Sicinschi Liviu, microbiolog

, în satul Do-
mulgeni, raionul Flo
1975– i-

r-
sitare prin doctorat la Catedra microbiologie. 

cu tema: «

». începe activi-
Catedra microbiologie, în calitate de asistent, 

apoi de i al cursului Microbio-
logie al Facult Medicilor. În anii 1992–1995

habilitat în medici . Profesor universitar (1998) la Catedra mi-

a peste 20 brevete de i . În anul 2001 a
emigrat în SUA.

, internist

S- ,
Facultatea Medicin  Gene-

ace studiile prin secun-
dariat clinic la Moscova (1984). În 1990 sus-

: «
-
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», iar în 1993 
– teza de doctor habilitat: «

-o
începe în 1991, în calitate de asistent la Cate-
dra m
la Catedra m semiologie. 

inclusiv o monografie.

Sofroni Dumitru, obstetrician-ginecolog, oncolog 

, în comuna Cos-

din satul natal, apoi la de Felceri 

clinic la Catedra oncologie. Studi  prin 
doctorat la Institutul Oncologic „N.N. Pe-
trov” din Leningrad

cu tema: „Determina-
rea di u-

endometrial”, iar în 1996 – teza de doctor habilitat: „Argumenta-
rea clinico-
endometrial”. rsuri la Catedra oncologie, apoi la Catedra 
o ginecologie ale ISMC. În anii 1994–

Catedra de oncologie. În 1995 este nu-
mit vicedirector pentru acti -

–2009 – director al Institutului Oncologic 
din Moldova. Are în palmares 200 de 
monografii, 
medalii la saloanele interna i
Coreea de Sud
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. A avut stagii în Rus , Germa-
nia în Premiului de Stat, Cavaler 
al Ordinului Republicii ui „Gloria Muncii”, membru ti-
tular al Academiei Interna V

Sofroni Larisa, oncolog 

S- , în satul 
Mândâc, raionul Don ace 

(1987–1993) este profe
reanimare la B

policlinica Institutului Oncologic în calitate 
de 
Mamologie nr.1. În 1995 face stagii la Insti-

tutul de C i omeniul Oncologiei „N.N. Pe-
trov” din Sankt Peter e-

: „Cancerul primar-multiplu bilateral al glandelor mamare”, 
iar în 2007 – teza de doctor habilitat: „Aspecte etiopato-genetice 
ale cancerului primar-multiplu al organelor hormonal dependente 
la femei”. Autor a peste 50 de o-
grafii, a 

Spinei Larisa,

S- 10 decembrie 1952, în or. 
, RSSM. În anii 1970–1976 face 

studiile la Facultatea Medicina G
i-

tate de medic la Uzina „Microprovod”. Din 
: asistent, lector 

superior, 
la Catedra s management.
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P
s-

: «
», iar în 

1997 – teza de doctor habilitat: „Aspecte 
medico- i-

Face 
stagii în domeniile de activitate în SUA, Is-
rael, Suedia, Bulgaria, Serbia. 

A publicat 

Stasii Ecaterina, pediatru

S- , în satul Pu-

1973– Facultatea Pediatrie a 

a e-
nesc din Tiraspol, apoi face studiile prin 
secundariat clinic la Catedra pediatrie a 
FPM (1983–1985). Ur
Institutul de Pediatrie al 
Ruse în me-

: «
», iar în 1998 – teza de doctor habilitat. Profesor uni-

versitar (2000). În anii 1996– al Catedrei p
semiologie. Din 2010 conduce Catedra p neonatologie a 
F u Continu edici armacie a USMF 

. În prezent – al Clinicii Alergologie 
P –
specialist principal în pediatrie al MS. A publicat circa 170 de lu-

n ul unei teze de 
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, pediatru

, în satul Ciu-
raionul Nisporeni, RSSM. 

coala medie din satul Oziornoe, Ismail. În 
anii 1978–1984 b-
solvirea F e n-

–
1989) la Institutul de Pediatrie al Academiei 
de i Ruse. În 

cu
tema: -tipuri pneumoco-

, iar în 1999 – teza de doctor habilitat: „Pro-
e-

cidiva Catedra pediatrie în 
calitate de asistent (1989– i-

al cursului Pediatrie al Facult  Re-

În perioada anilor 2004–
al Catedrei pediatrie a Facult  Re-

Secundariat Clinic. În prezent – 
al Clinicii Pulmonologie P u-

tor a peste 370 de lu
13 manuale, ghiduri, compen o mono-

e e ific a 6 teze 
i-

le din , Germania, 
Danemarca, Olanda, Spania, Anglia, Grecia, Italia, Cehia, Bulga-
ria, România, Rus , Turcia.

, urolog-transplantolog 

, în satul Criva, raionul Briceni, 
coala M

începe studiile la F G
1970–1972 este înrolat în rândurile armatei sovietice. În 1976 

studiile universitare. Se specializ la Catedra urologie. 
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SCR, ulterior îndepline al 
i n

mai târziu în s h
1982 – în Centrul de Hemodializ i Trans-
plant Renal, pe care îl conduce. În 1988 sus-

: „Epidemio-
e a-

rea tratamentului specializat”, iar în 1996 – 
e teza de doctor habilitat: „Diagnosticul 

a-
al Ca-

tedrei u nefrologie chirurgi

cumul postul de Hemodi-
aliz Renal. Autor a peste 300 
de a-
fii, e. Condu a 9 

sultant a 5 teze de doc-
1 de doctor habilitat. Decorat cu ordi-

nul „Glo

, pediatru

, în satul Du-

Fa-
cultatea de Pediatrie a ISMC (1979). Ur-

la Institutul de 
e-

dicale a  (1979–1981), apoi 
studiile prin doctorat la Institutul de Pedia-

a FR (1985–1988). În anii 
1981– Catedra 
pediatrie, iar în anii 2001– al Catedrei pediatrie nr.2 
a USMF „Ni cu 
tema: «
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», iar în anul 2004 – teza de doctor habilitat: 
„Principii contemporane de tratament al anemiilor aplastice la co-

al Clinicii
Nefrologie, Departamentul Pediatrie al USMF „Nicolae Teste-

oordonator a 5 
a 2 teze de doctor în medici-

Valica Vladimir, farmacist

 iunie 1956, în or. Soroca,
RSSM  absolvirea colii medii, este 
student la ISMC (1973–1978), Facultatea 
Farmacie. În anii 1983–1986 studiile 
prin doctorat

cu tema: «

», iar în 2003 – teza de doctor habilitat: „Studiu privind 
ioase (tehnologie, 

are)”. Profesor universitar (2004). Din 1995 
conduce Catedra chimie farmaceuti toxico Autor a 

o monografie. Con a 6 teze 

Verega Grigore, traumatolog

,
Facultatea Medici-

G –1984). Face internatura la specialita-
tea traumatologie la Spitalul de U –

-ortoped la Spitalul Clinic de Ortopedie 
în calitate de 

asistent (1999– i-
tar (din 2010) la Catedra o atologie a USMF 



264 
 

„Nicolae e-
ngrad,  Cluj-Napoca 
ine teza de doctor în 

cu tema: „Lamboul lateral brahial în 
tratamentul defectelor posttraumatice la 
membre”, iar în 2009 – teza de doctor habi-
litat: „Lambourile insulare ale membrului 
pelvian”. A publi n-

uale. 
Au e. Laureat al Premiului de Stat pentru 

Zapuhlâh Grigore, neurochirurg 

, în satul 
iuleni, RSSM. În 1982 

F G
ISMC. În anii 1983– al i 
neurochirurgie a Spitalului Clinic Republi-
can. În 1994–
asistent, apoi de Catedra neu-

neurochirurgie a USMF „Nicolae 

cu tema: «
», iar 

în 1998 – teza de doctor habilitat: „Mielopa-
i

Catedra neurochirurgie, pe care o 
i-

fice s-au realizat sub conducerea academici-
anului Diomid Gherman. A publicat circa 
120 de  mo-

un manual. Autor a trei brevete 
e.  
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Zubarev Alexandru, radiolog-imagist

, ,
RSSM olii medii, în-

F G
ISMC (1970–1976). Specializarea prima-

Catedra radiologie. Lu
în calitate de medic- de 
radiologie a Spitalului Clinic Republican 
(1977–1987). Ur i-
versitare prin doctorat la Institutul de 

s-
mbele teze. O
e

în calitate de al Catedrei radiologie. Specialist în 
onografiei. Autor a circa 300 de lu-
o

Euro-
pean al Radiologilor. 
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VI
,

AI ANILOR 1986–2000

Scurt istoric al perioadei
de absol-

-
de doctor habilitat într-

- -au educat pe 
(„perestroicii”), care a avut loc în URSS –

ani de mare instabilitate social- –
-au servit drept

la maturizarea caracterului individual, la altoirea principiilor de-
moc de a-
fie impu irii unor bunuri se 
dezvolta mai vertiginos.

Tinerii acestei perioade acceptau realitatea i-
ale mult 
tehnico- ; c-
tarea formelor - i-
te. 

, într-
un fel, u

,
locuitorii satelor.

Semnificativ p
locuitori 

n-
tre ei sunt originari din raioanele de centru ale republicii (majori-

–
– tor este 



267 
 

”. 
reprezentante ale sexului frumos: Jana 

Bernic, Victoria Ivanov, Stela Odobescu, Natalia Rotaru, Olga 
Tagadiuc. 

O parte din
-

prezent, dintr-
rioada anilor 1986–2000, 

doar 26 au izbutit
habilitat, ceea ce constituie circa 1%. Comparativ cu 2,5% stabili-

–
1956– cu mult mai mic. Decalajul poate fi 
explicat, în mare n-

,
15 ani, mai multe teze s-au realizat în domeniile cardiologiei, chi-

e t
din domeniul disciplinelor de profil medico-biologic.

s-a
Despre aceas-

ta 
din 26

teva persoane, perioada de 10–
babil, 

a-
, care au facilitat analiza infor-

.
Important de (26%) i-

dintre care 

premiate cu medalii (de aur, de de le

În vi ajoritatea profesorilor 
universitari, 
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a-
itatea peda-

ale USMF „Nico-
-

medici s- o-

valoare în societate
l-

ban, Vitalie Lisnic, Ion Mihu, Stela Odobescu, 

e  LI–LXV

1986 1992

2. Curocichin Ghenadie
3. Holban Tiberiu 1993
4. Mihu Ion

1994
1987 1. Babuci Stanislav

1. Bour Alin 2. Ciobanu Nicolae
2. Maciac Ghenadie
3. Odobescu Stela

3. Ivanov Victoria

4. Lozan Oleg
1988

1. Nacu Viorel 1996
1. Popovici Ion

1989
1. Lisnic Vitalie 3.Taran Anatol
2. Pascal Oleg
3. Rotaru Natalia 1998
4. Tagadiuc Olga
5. Timirgaz Valeriu

2000
1990 1. Hotineanu Adrian

1. Bernic Jana
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NOTE BIOGRAFICE

Babuci Stanislav, chirurg-pediatru

felcer. În anii 1988–
iile 

postuniversitare prin secundariat clinic 
Catedra chirur-

icia-

(2001) la Laboratorul d
-

i
chirurgicale la copii, Catedra c
teza de doctor habilitat: -

ului medico-chirurgical în hidatidoza 
i
anual. 

Bernic Jana, chirurg-pediatru

S-
u

medii, Facultatea Pediatrie a ISMC 
(1984–
Catedra chirurgie pe

co-

chirurgie a nou-
– i

studiile prin doctorat la USMF „Nicolae 
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Catedra chirur-
gie, ortopedie, tra

postdoctorat (2006–
habilitat. Profesor i-

Bour Alin, chirurg

i-
-

anii 1981–
internatura la Catedra c

i-

Ruse (1990–

». În anul 1998 face studii prin 
ctor 

habilitat:
hemoragii din varicele esofagogastrice”. Autor a peste 80 de lu-

- n-
catedrele chirurg chirurgie genera-

–

linic Militar Central al Ministerului 
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, cardiolog

u-
i-

la ISMC (1980–
secundariat clinic (1986–
(1988–1991) la Centrul de Cardiologie al 

de doctor în medici

», iar în anul 2001 – teza de doctor habilitat: „Rolul indepen-
dent al blocadei beta- itori ai 

-

e, inclusiv 5 mono-
m-

bru titular al Colegiului American de Cardiologie (FACC).

Ciobanu Nicolae, cardiolog imagist

RSSM. În 1994 ab lae 
Test

o-
r-

la Laboratorul car-
o-

logie din Moldova. Ulterior este transferat 
u-

perior în Laboratorul c mio-
al i c o-

agii în domeniul imagisticii cardiologice 
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i-
lor hemodinamicii cen r-

ctor habilitat: n-

mo-

n-
e-

. Membru 
al S Europene de C l S Europene de 
Ecografie.

Curocichin Ghenadie, internist

Comrat, RSSM. În anii 1980–

Ur secundariatul clinic, apoi studiile 
prin doctorat (1988–1991) în Centrul de 
Cardiologie „A. Measnikov” din Moscova. 

cu tema: «
-

», 
iar în 2009 – teza de doctor habilitat:

inico-gene-

Holban Tiberiu,

G a-
Catedra b

prin doctorat la Institutul de Virusologie „D. Ivanovski” din 
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Moscova (1987–
teza de doctor în medici : „Particularit
i -

anul 2003 face stagii în Fran

ine teza de doctor habilitat cu 
tema: „Hepatitele virale B,C acute, cronice 

torul unei teze de doc
la Catedra b în 

acestei catedre.

Hotineanu Adrian, chirurg

S- la 
Orhei, RSSM. În anii 1994–2000 face 

Ur –2003) la Ca-
tedra c

i-
ne teza de doctor în m –
teza de doctor habilitat cu tema: „Diagnos-

procesul pedagogic s-a încadrat în 2005, în 
calitate de asistent la Catedra chirurgie nr.2 

a USM , în
ior) în Laboratorul de 

r-
si e-

n â-
hstan).
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Ivanov Victoria, cardiolog

S- a-
, RSSM. În coala Me-

c-

Moldova, în calitate de cardiolog, cercet
o-

ratorul de i
:

– teza de doctor habilitat: „Etiopatogenia, a-
mentul aterosclerozei cu ela

cardi-
car-

ice, inclusiv 9 monografii. Autor a 5 
e. Conduc

Lisnic Vitalie, neurolog

e-
u

1983–
G
la Catedra de neurolo neurochirurgie. 

i-
cianul Diomid Gherman, sub conducerea 

ambele teze. În anul 1996 
a-

gnosti ial dintre sindromul de 

a – de doc-
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tor habilitat: „Afectarea sistemului nervos central în neuropatiile 
demielinizante: studiu clinic, elec
Profesor universitar (2009) la Catedra neurologie a USMF „Nico-

s u-

Lozan Oleg, specialist în 

b
– i-

Catedra s a-
ement (1994–1998), un-

e-

specte medico-sociale 

2005–2007 face studii master 

a i-

- f sanitar 
de stat. În anii urm

: „Tehnologii telemedicale 
i

usiv 4 monografii, 2 m i-
ce.

Maceac Ghenadie, oncolog

S-

(1987– –1992) la Centrul Oncologic „N.N. 
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medi
-

», iar în 2007 – teza de doctor habilitat:
«

ntrul Oncologic 
„N.N. Blohin” din Moscova. Este autor a 

Mihu Ion, pediatru

l-
Facul-

tatea Pediatrie a ISMC (1980–1986). 
Internatura o face la Spitalul O

a-
tru la Policlinica nr.3 (1987–

orat la Institutul 
s-
e-

o

– teza de doctor habilitat: -patogenetice 
ale maladiilor cronice di n

i g
–

DOSM
profesor universitar, la Catedra p o-
nare a M s-

n
n
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Nacu Viorel, anatomist topograf

o-
rea o-

lii medii ,
G (1982–1988). 

La 1 august 1988 începe activitatea peda-

su
Catedra chirurgie operato

Republican de Ortope
Traumatologie. cu te-
ma:
osteogenezei reparatorii posttraumatice”, iar în 2010 – teza de 
doctor habilitat: „Grefe tisu
posttraumatice deregla i-

n

Odobescu Stela, neurolog

februarie 1964 în mun. 
, RSSM. În 1981 a absolvit cu 

coala Medie n i-
, iar în 1987 – Facultatea M

G ISMC ( ).
În perioada  anilor 1987–1988
internatura în neurologie. În 1988 n-
cepe activitatea de medic-neurolog în ca-
drul u -sanitare „Constructo-
rul”. În 1992–1994 studiile 

prin secundariat la Catedra neurologie, ulterior fiind anga
al Laboratorului neurologie f i-

l .
cu tema: rnului de respira-
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erapeutic)”, iar în 2012 –
teza de doctor habilitat: „Migrena croni i-
ve asociate (studiu epidemiologic, clinico-n a-
peutic)”. Din 2008
al Laboratorului neurologie f a l Institutului de Neuro-

e-
iar- a fost director al 

A
ce, dintre care 2 monografii, 4 indica-

; este coautor al unui manual de neurologie autor a 
. A avut stagii profesionale în Paris Lille

( ga (Cehia), Arizona (SUA). Din 2006 este reprezen-
,

m nale de Cefalee, secretar al Socie-
Diploma de merit a 

e gradul de doctor habilitat 

Pascal Oleg, neurolog

a-
RSSM. Ab

men
apoi Faculta G

udiile prin se-
cundari Catedra de 
neurologie. Sub conducerea academici-
anului Diomid Gherman, în 1994, i-
ne teza cu tema:
„Tulbu a i-
unea lombo-

aspectul ecuperarea bolnavilor”, iar în anul 2008 – teza 
de doctor habilitat:
cu accident vascu

ifice. 
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, medic legist

bsolvirea Liceului Teo-
retic Moldo-Italian „Dante Alighieri” din 

Facultatea Me-
G -

–1998). Se specializea
masterat la Catedra m

i iculari-
genia 

o-
n-

ducerea profesorului Gh. Baciu ctor 
în medi cu tema:
demni
2008– r anage-

ema:
„Managemen e-
dicale a bolnavului de sta –
2010) înde

Catedrei m
în 2010–2012 – specialist principal al 

medi : „Analiza medico- s-

n 5 monografii. 

Popovici Ion, cardiolog

G
(1990–1996), apoi la secundariat clinic în cardiologie (1997–

:



280 
 

2011 – teza de doctor habilitat: „Optimiza-

-
o-
o-

logiei în mai mult

(Nissa), SUA (San-F n-
i

c de cateterism cardiac. 
usiv 2 monografii. 

Rotaru Natalia, radiolog

S-
u absolvirea cu men-

colii Medii nr. 59, î l-
ta G (1982–

area în radiologie. 
În anii 1990–
radio i-

a-
diodiagnostic a Spitalului Clinic al Ferovia-
rilor o-

tema: „Studiul radiologic comparativ al cancerului vezicii urina-
re”, iar în 2006 – teza de doctor habilitat:

u-

2008 – Catedrei de radiolo

n-
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, morfopatolog-imunohistolog

a-
nova, raionul Orhei, RSSM. ace studiile 
la Facultatea Pediatrie a USMF „Nicolae 

–
postuniversitare prin masterat (1996–1998) 
i doctorat (1998–2002) la Catedra histolo-

o-
fesorul universitar Nicolae , apoi prin 

–2005) la Catedra morfopa-

începe activitatea pedagogico-

Catedrei histologie, citologie i embriologie. În peri-
oada anilor 2007– o e-

al i za de doctor în medi-
cu tema: „Caracteristica morfo

cinomul endometral”, iar în 2011 
– teza de doctor habilitat: „Remode

-stromale în neoplaziile colului uterin”. Autor 
n u-

-
Napoca etc.).

avga Nicolae junior, pediatru-traumatolog 

S-
absolvirea colii M –
1984), apoi face serviciul militar (1984–1986). În anii 1987–1992

a-
li -

anii 2003–2005 – traumatolog-ortoped la spitalul de copii „V. 
u-
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perior
la copii al Catedrei chi

e-
-axoideane rotatorii 

vechi la copii”, iar în 2010 – teza de doc-
tor habilitat: „Displazii lombo-sacrale ale 
coloanei vertebrale la copil: aspect clinic-

-chi-
o-
a-

l coloanei 
ver

u-

e, care au fost decorate la expozi-

, anesteziolog-reanimatolog

–
b-

sol

rea-

eniul Ocrotirii 

tema: «

– prof. V. Vartanov). În anii 1992–2000 acti-
Catedra a nstitutului de Me-
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habilitat: «
». În 

anii 2001–2006 este medic-
Perinatologie, apoi medic-

de vicedirector pentru
. Kulakov” din Fede-

Tagadiuc Olga, biochimist clinician

S- , RSSM.
i-

– G
Catedra b

alitate de asistent 
(1992– –

u-
lui antioxidant la etapele timpurii al s-

factorului traumatic mecanic”. Din 2005 
i-

fic superior, apoi coordonator al Laboratorului de biochimie al 
r

habilitat: „
”. A publicat circa 

-

Taran Anatol, traumatolog combustiolog

u-
(1980), este admis la 

u-
–1989) medic ordinator la Centrul Republican de 
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Leziuni T
doctorat (1989–1992) la Institutul de Chi-
rurgie „A.V.

. În 1992 
e

ratamentul 
unilor tractului gastrointestinal la pa-

ofunde vaste”, 
iar în anul 2007 – teza de doctor habilitat:
„Tratamentul chirurgical activ precoce în 

ilor viscerale la 
s-

tent (1992– – ofesor universi-
tar (din 2009) la Catedra de o traumatologie a USMF 

Leziuni Termice, iar în 2010  a 

rofesionale în or
ina), Lisabona (Portuga-

-Napoca (România) etc. 

Timirgaz Valeriu, neurochirurg

l-
Gene

studiile prin secundariat clinic (1990–1991) 
–1994) la Institutul de Neu-

rochirurgie „N. Burdenko” din Moscova. În 

în 1998–2000
postdoctorat la Catedra n

«

prin cumul în calitate de asistent, iar din septembrie 2011 – de 
Catedra neurochirurgie a USMF „Nicolae 
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i Actual-
mente, itutului de Neu-

, patofiziolog

S-a 27 august 1969, în satul 
b-

solvit Facultatea Pediatrie a USMF „Nico-
–1993). 

Catedra fiziopatologie în calitate de asis-
tent (1993–2002), iar din 2002 – de confe-

tar. 
e-

mului bioenergetic la comprimarea înde-
esuturilor moi”, iar în 2011 –

teza de doctor habilitat:
ca i-

cu 
i n-
fic coordonator în Laboratorul 

fiziopatologie al Catedrei fiziopatolo fi
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