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NOTA BIBLIOTECARULUI

Cartea de vizită a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a 
completat cu o nouă biobibliografie, dedicată Profesorului Gheorghe Baciu, 
care, la 2 octombrie 2016, împlineşte 80 de ani. Cu acest prilej, bibliotecarii 
universităţii bălţene, în colaborare cu prietenii, discipolii, rudele, cu inte-
lectualii care cunosc această personalitate notorie a Republicii Moldova, 
prin prezentul volum, îi aduc un pios omagiu. 

Trebuie să menţionăm că acest gen de publicaţii, cum sînt lucrările 
bibliografice, a ajuns în zilele noastre din secolele îndepărtate, rămînînd, 
în continuare, un mijloc de informare rapidă şi comprehensivă despre 
personalităţile eminente ale unui neam, despre contribuţiile lor la dezvoltarea 
ştiinţei şi culturii naţionale. Menirea unor astfel de scrieri documentare 
constă nu doar în promovarea personalităţilor valoroase, ci şi în sporirea 
vizibilităţii instituţiilor, precum şi îmbogăţirea tezaurului naţional. 

Datorită unui susţinut parteneriat, pînă în prezent, bibliotecarii uni-
versitari bălţeni au elaborat circa 30 de studii personalizate în colecţiile Per-
sonalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, 
Promotori ai Culturii, Doctori Honoris Causa, În Honorem, acum deschizînd o 
nouă colecţie - Personalităţi bălţene. Gestul respectiv este un bun exemplu 
de omagiere a unor personalităţi care au pus suflet şi multă competenţă în 
realizarea unor obiective ce vor dăinui peste veacuri. 

Peste ani de zile, cititorul acestui volum se va întreba, cu siguranţă, 
cine a fost Gheorghe Baciu, dar, poate că şi astăzi, mulţi nu îl cunosc încă pe 
acest aristocrat de Bălţi care lasă un tezaur important în domeniul medical şi 
socio-juridic.

Profesorul Gheorghe Baciu s-a născut la Bălţi, pe malul rîului Răut 
şi, chiar dacă a plecat la Chişinău, rădăcinile i-au rămas, viguroase, acasă: 
„Pentru mine, oraşul Bălţi, întotdeauna, a fost şi este mîndria mea, pentru că 
anume el este locul meu de naştere şi că anume aici au locuit strămoşii mei. 
Acest sentiment nu m-a părăsit pe parcursul întregii vieţi, deşi am plecat 
din localitatea unde am luat fiinţă încă în adolescenţă...”. Cu o fundamenta-
lă zestre genetică mostenită de la parinţi şi bunei, a pornit adolescentul 
Gheorghe Baciu pe drumul vieţii, construindu-şi, cu efort susţinut şi mare 
voinţa, un destin interesant şi bogat.

Străbunii neamului Baciu se trag din ţărani care au trăit în suburbiile 
Bălţiului. Bunelul Gheorghe Baciu a fost un răzeş vestit în Slobozia – Bălţi: era 
posesorul a trei loturi de pămînt a cîte 3 ha fiecare, avea turme de oi, ţinea 
cai frumoşi şi vaci bune de lapte. Bunelul pe linie maternă, Gheorghe Bălan, 
a deţinut postul de primar al comunei Slobozia – Bălţi, a fost o persoană 
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deosebită, un mare adept şi prieten al lui Ion Brătianu (viitorul prim – ministru 
al României). Părinţii, Sofronie Baciu şi Maria Bălan, au crescut cinci copii, 
zece nepoţi şi doisprezece strănepoţi. Fiul lor, Gheorghe Baciu, a educat doi 
băieţi şi cinci nepoţei. 

A învăţat la Şcoala de Felceri şi Moaşe din Bălţi, a absolvit Institutul 
de Medicină, a susţinut teza de doctor în ştiinţe medicale (1967), iar, în anul 
1983, a devenit Doctor Habilitat în ştiinţe medicale. 

Asistentul universitar de la catedra de Medicină legală a ajuns Director 
al Centrului de Medicină Legală (funcţie deţinută mai bine de un deceniu), 
expert medico-legal principal al Ministerului Sănătăţii, membru al Academiei 
Balcanice de Medicină legală, Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Medicilor 
Legişti din Republica Moldova, Profesor la catedra de Medicină Legală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” şi Profesor asociat la mai multe instituţii superioare de 
învăţămînt, inclusiv, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 

Decorat cu Medalia Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Nicolae Milescu 
Spătarul”, Ordinul „Gloria Muncii”, Medalia „Veteran al muncii”, Diploma de 
Gradul Întîi a Guvernului Republicii Moldova şi multe alte Diplome şi Premii 
ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova, Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu”, Gheorghe Baciu este şi Laureat al Festivalului Internaţional al Cărţii 
(Biblioteca Naţională, 2014), şi deţinător al Premiului pentru publicistică 
(2014) al săptămânalului Literatura şi Arta. 

„Valoarea de excepţie a rezultatelor activităţii sale profesionale, con-
tribuţia decisivă la educarea şi instruirea a zeci de generaţii de medici, 
implicarea plenară în viaţa publică – toate acestea constituie o motivaţie 
solidă de a-l califica pe domnul Profesor Gheorghe BACIU drept un adevărat 
om al Cetăţii”, susţine Domnul Oleg LOZAN, dr. hab. șt. med., profesor 
universitar, prorector USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Profesorul Gh. Ghidirim, coleg şi prieten al lui Gh. Baciu, a remarcat un 
merit deosebit pe care l-a avut şi continuă să-l aibă Gh. Baciu la promovarea 
limbii române, fapt ce denotă conştiința civică a intelectualului Baciu. 

Rolul doctorilor în renaşterea noastră națională nu e pînă la capăt înțe-
les, atenţionează Maiestrul Ion Ungureanu şi tot Dumnealui vorbeşte de 
afinităţile dintre operele lui Gheorghe Baciu, Ion Druţă şi Alexandru Soljeniţîn: 
„Are Ion Druță o nuvelă care se numeşte Dor de oameni. În timpul Uniunii 
Sovietice cu Gulag cu tot, iată, că vine un moldovean de la țară şi scrie cartea 
Dor de oameni. Este un mare lucru! Pe urmă, apare Soljeniţîn cu cărțile lui. 
Uitați-vă, iată unde se întîlnesc sufletele mari! Din punctul acesta de vedere, 
Basarabia mai are un cuvînt greu de spus. Fie că e vorba de cultură, fie că e 
vorba de medicină”.

Gheorghe BACIU      Biobibliografie
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„Un fenomen unic în spațiul pruto-nistrean. Este medic legist, specia-
list în criminalistică, cadru didactic universitar, fondator de şcoală ştiințifică, 
manager, inventator, publicist, istoric, arhivist, jurist, biograf, genealogist, 
cronicar, psiholog, colecționar, etnograf, fotograf, poet, editor, redactor 
ştiințific, membru al colegiilor de redacție ale revistelor ştiințifice, muzeograf, 
memorialist, filantrop, patriot, cugetător, orator, modest… şi nu în ultimul 
rînd, un Ințelept”, enumeră Ion Xenofontov, doctor în istorie multiplele 
preocupări ale profesorului Gh. Baciu. 

În medicina legală, Profesorul Gheorghe Baciu se simte ca acasă, iar 
de la un timp, s-a integrat cu toată pasiunea în rîndul scriitorilor, devenind 
membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România. Intuiţia şi erudiţia 
i-au devenit repere în crearea lucrărilor socio-jiridice, „bisturiul de scriitor” 
funcţionînd uşor pe textele ce le scrie. Activitatea Domnului Gheorghe 
Baciu este asemănătoare cu a lui Anton Pavlovici Cehov, care, încă în anul 
1893, declara: „Medicina este soţia mea legală, literatura – cea nelegală. 
Amîndouă se stînjenesc, dar nu în aşa măsură ca să se excludă reciproc”. Or, 
ştim că medici şi scriitori renumiţi au fost Vasile Voiculescu (român), Oliver 
Wolf Sacks (neurolog şi scriitor britanic), Johann Christoph Friedrich von 
Schiller ( poet și dramaturg german, medic militar), Archibald Joseph Cronin 
( romancier şi medic scoțian ), Mihail Afanasievici Bulgakov (scriitor şi medic 
rus), Sir Arthur Conan Doyle (scriitor si medic irlandez ). 

Măsurată cu metrul, opera lui Gh. Baciu ocupă in raft de cărţi mai bine 
de un metru, în titluri mai bine de 40 de volume şi ... articole, cu număr de 
mai multe mii de pagini. Ceea ce ţi se aruncă în ochi chiar de la începutul 
lecturii fie a unui text de specialitate ori socio-juridic, ori de publicistică 
este simplitatea şi claritatea. Dumnealui respinge stilul manierat, artificial. 
Rîndurile scrise redau întocmai vorbirea firească şi intelectuală a autorului, 
fiinţa lui vie şi caldă. Elegant şi foarte inimos rămîne atît în lucrările cît şi 
în faptele sale. Despre aceasta relatează cu multă admiraţie şi recunoştinţă 
prietenii şi învăţăceii săi la multiplele lansări de carte, ce au avut loc la 
Chişinău, Bălţi, precum şi în paginile acestui volum. 

Îşi are principiile şi valorile în care crede şi pe care întotdeauna le 
respectă. Vorbeşte calm, limpede, uneori cu asociaţii, are o aură de sensibi-
litate, integritate şi bonomie ce il individualizează inconfundabil, un om 
fermecător şi fascinant, care scrie încăpăţînat, după propriile lui reguli. 
Emană omenie, simpleţe, educaţie şi înţelepciune. Pasionat şi sincer, foarte 
puternic, a scris despre tot ce constituie o viaţă de om: despre originea sa 
din Slobozia-Bălţi, familie-mamă, tată, fraţi, surori, bunei, străbunei, soţii, 
copii şi nepoţi, despre şcoală şi învăţătorii care i-au îndrumat primii paşi în 
lumea cărţii, despre Şcoala de Felceri şi Moaşe din Bălţi, despre Institutul de 
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Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, despre evoluţia medicinei legale în 
spaţiul basarabean, despre cariera sa profesională, a scris şi tot mai scrie ... 

Are o privire limpede, pătrunzătoare, un zîmbet binevoitor, gesturi 
cumpătate, limbaj de o identitate inconfundabilă, posedă o elegantă dip-
lomaţie. Lupta cu necazurile produse de tot felul de adversităţi i-au adăugat 
forţe, o mare dragoste de viaţă şi optimism cu care îi molipseşte pe toţi cei 
care îl cunosc.

Acesta este Profesorul Gheorghe Baciu despre care vorbesc colegii, 
prietenii, fotografiile, înseşi lucrările sale. 

Viaţa este o continuă evoluţie. Dacă pierzi ritmul şi stagnezi, rişti să 
pierzi cursa. Cred că nu a fost, în viaţa Domnului Gheorghe Baciu, nici un 
moment de stagnare: mereu în activitate, trăişte la maximum, crede cu tărie 
în propria lui forţă, nu se lasă niciodată doborît, este învîngător şi mereu 
respiră aerul succesului. A rezistat, a îndurat, îşi are propria poveste a vieţii, 
şi-a împins mereu limitele tot mai sus şi a ajuns să-şi vadă visul împlinit. 
Credem, că este un norocos, pentru că ştie să profite de fiecare clipă a vieţii, 
ştie să preţuiască munca, este încă plin de ambiţii, dorinţe şi iubire. 

Cele peste 600 de lucrări: 30 de monografii, manuale, cursuri didactice, 
40 de lucrări cu caracter socio- juridic, 12 brevete de invenţii sînt înregistrate 
în capitolul de Bibliografie în conformitate cu standardul STAS-ul 7.1- 
2003 „Descrierea bibliografică a documentelor”. Ele sînt aranjate în ordine 
cronologică, iar în cadrul anului – în ordine alfabetică. Indicele de nume şi de 
titluri înlesnesc utilizarea acestei lucrări, care vădeşte un ataşament deosebit 
faţă de profesie şi faţă de ţară. 

Echipa redacţională aduce sincere mulţumiri Domnului Profesor 
Gheorghe Baciu pentru încredere şi preţioasele materiale pe care ni le-a ofe-
rit cu discernămînt.

Mulţimirile noastre se îndreaptă, de asemenea, către toţi cei care ne-
au susţinut în elaborarea acestui volum. 

Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii  Științifice USARB

Gheorghe BACIU      Biobibliografie
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ÎN LOC DE ARGUMENT
sau GHEORGHE BACIU – O FERICITĂ SIMBIOZĂ DE IPOSTAZE

Am făcut cunoștinţă cu dl prof. Gheorghe Baciu cu mul-
ţi ani în urmă (ne cunoaștem de peste 30 de ani). Pe parcur-
sul acestor trei decenii, realităţile noastre basarabene au fost 
destul de mărinimoase, oferindu-ne diverse posibilităţi de a 
ne întîlni cu „gîndurile” și cu „drumurile”: la întruniri știinţifice, 
diverse festivităţi, recepţii, lansări de carte, sărbători de fami-
lie (cu sora Domniei Sale, Elena, oftalmologă la spitalul din 
mun. Bălţi, ne cunoșteam de peste 40 de ani) etc. Consider că, 
din aceste considerente, am suficiente motive de a-mi expu-

ne public unele gînduri despre dl prof. Gh. Baciu, gînduri care, chiar dacă nu 
ne șochează, credem, cel puţin, să ne entuziasmeze, să ne îmbărbăteze, să ne 
îndemne la reflecţii. Intenţionat am renunţat la „arborescentul”, dar, în același 
timp,  „cifricul” CV al prof. Gh. Baciu, întrucît acest CV, pe de o parte, va fi risipit 
abundent pe paginile acestui volum omagial, iar, pe de altă parte, el, prin de-
finiţie, nici nu poate să scoată la lumină în toată amploarea viaţa și activitatea 
„de zbucium” a eminentului nostru conaţional.

Așadar, îl avem în preajma noastră pe savantul Gh. Baciu care „nu se 
poate desprinde de moarte, investigaţia morţii avînd aptitudinea de a da 
sens vieţii” (Malraux). Şi e tot atît de adevărat că, deși a activat toată via-
ţa, deopotrivă, printre cei vii și cei plecaţi în altă lume, prof. Gh. Baciu n-a 
pregetat să declare pe un ton optimist, cu orice ocazie, că „viaţa-i frumoasă, 
băieţi”. Deseori, am fost martorul unor discuţii aprinse pe marginea relaţiilor 
dintre generaţii, dintre sensul vieţii și cel al morţii, dintre trecut, prezent și 
viitor, convingîndu-mă că pasiunea dlui Gh. Baciu pentru medicina legală 
e un modus vivendi al Domniei Sale (activitatea investigaţională a Domniei 
Sale s-a materializat în peste 550 de publicaţii știinţifice). Mai mult decît atît: 
ai impresia că această pasiune îl va obseda și în viaţa de apoi, dezvăluind și 
promovînd consecvent doar adevărul ştiinţific. Preceptul de care s-a condus 
și continuă perseverent să se conducă dl profesor în cele scrise, analizate și 
comentate e străduinţa de a evita „interpretarea unor informaţii fabuloase, 
cu intoxicare falsă a evenimentelor istorice și, evident, mincinoase, dar reda-
te drept adevăr, în ultimă instanţă” („Orașul Bălţi și oamenii lui”, p. 7).

Gh. Baciu e pedagogul care, graţie atuurilor în posesia cărora se află cu 
adevărat, cucerește auditorul: prin tact, prin bunăvoinţă, prin maniera de ex-
punere, dar, mai ales, prin consistenţa materiei „legiste”, materie ce presupune 
cunoștinţe temeinice nu numai din domeniul medicinii, dar și din cel al soci-
ologiei, jurisprudenţei, psihologiei, istoriei, politologiei etc. Din mărturisirile 
învăţăceilor (Domnia Sa a predat mai mulţi ani la rînd cursul de Medicină lega-
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lă și la Universitatea bălţeană) am ajuns la ferma convingere că Gh. Baciu-pe-
dagogul se complace în postura de a distribui generos darurile minţii și ale 
sufletului fără a te obliga la ceva sau a-ţi cere ceva în schimb.

Gh. Baciu e un model de nemînie, pe care nu-l deranjează faptul că in-
terlocutorul nu-i împărtășește punctul de vedere sau manifestă indiferenţă 
faţă de obiectul discuţiei. Ascultînd răbdător argumentele interlocutorului 
și susţinîndu-l inteligent cu privirea, dl profesor zăbovește asupra circum-
stanţei oportune de a-și pune în aplicare abilităţile privind stabilirea punţilor 
de legătură sufletească cu el. Indiferent de vîrsta interlocutorului, de gradul 
lui de pregătire intelectuală sau de subiectele abordate, Domnia Sa acceptă 
opiniile convorbitorului, intervenind la momentul potrivit, fără morgă, dar 
cu toate menajamentele de rigoare, în precizarea detaliilor, în evaluarea luă-
rilor de atitudine, în expunerea chiar a dezacordului etc.

Prof. Gh. Baciu e un vrednic mandatar al identităţii „de a fi român”. Pentru 
Domnia Sa acest însemn nu se reduce doar la o simplă declaraţie sau la inscrip-
ţia din buletinul de identitate, ci acoperă o gamă largă de implicaţii ce vizează, 
din perspectivă românească, originea neamului, axiologia culturii, mentalitatea 
lingvală etc., într-un cuvînt, totul ce ţine de felul de a gîndi și a simţi românește. 

Într-o atare prezentare sumară nu pot să nu amintesc și de alte ipostaze 
ale prof. Gh. Baciu, cum ar fi cea de om al dragostei faţă de „acasă” (cu toate 
cele trei sensuri: „casă părintească”, „locul natal”, „patrie”) și faţă de neamul pe 
care îl reprezintă sau cea de cercetător al curiozităţilor și al informaţiilor arhi-
vistice  (volumele „O viaţă de zbucium”, „Orașul Bălţi și oamenii lui”, „Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţeanu”, „Viziuni asupra vieţii 
și morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru”, „Istorii de suferinţă și 
victimizări omenești”, „Nicolae Milescu-Spătarul și strănepotul Ilia Mecini-
kov” ilustrează elocvent aceste ipostaze). După lectura acestor lucrări rămîi, 
pur și simplu, stupefiat sau, în cel mai bun caz, debusolat, iar, în ultimă in-
stanţă, chiar și încercat de o invidie albă: cum de e posibil ca un om la o așa  
venerabilă vîrstă să fie în  posesia unei atare energii și tenacităţi?

Confirm cu toată certitudinea că trecerea implacabilă a timpului nu a 
afectat elanul, optimismul și puterea de muncă a prof. Gh. Baciu. Ba, dimpotri-
vă, Domnia Sa continuă să contempleze lumea cu înţelepciunea din totdeauna, 
neratînd niciun prilej de a veni, de cele mai multe ori exuberant, cu permanentul 
îndemn „Zîmbiţi cît mai mult!”. Cu riscul de a fi învinuiţi de plagiat, Vă adresăm 
și noi, cu aceeași sinceritate, la capătul acestor rînduri preferata Dumneavoastră 
povaţă  „Zîmbiţi cît mai mult!”, Domnule Profesor Gheorghe Baciu, încă nu puţini 
ani înainte ai mileniului actual, ce se anunţă a fi mai generos decît precedentul 
cu oamenii care îl traversează cu zîmbetul pe buze.

Gheorghe POPA, profesor universitar, doctor habilitat



INSTEAD OF ARGUMENT 
OR GHEORGHE BACIU - A HAPPY SYMBIOSIS OF HYPOSTASES

Many years ago I got acquainted with Mr. Professor Gheorghe Baciu (we 
know each other for over 30 years).

During these three decades, our Bassarabian realities were pretty ge-
nerous, giving us various possibilities to meet with „thoughts” and «roads»: 
scientific meetings, various celebrations, receptions, book launches, fami-ly 
celebrations(we know of more than 40 years with his sister, Elena, ophthal-
mologist at the hospital in mun. Bălţi ) etc.

I believe that for these reasons, I have enough grounds to view some 
thoughts about prof. Gh. Baciu, thoughts which, if not shock us, at least, will 
excite us, comforted,lead us to reflection. I dropped intentionally the „family 
tree” and ,,numerical CV” of prof. Gh. Baciu, because this CV, on the one hand, 
will be waste plentiful on the pages of this homage volume, and, on the other 
hand CV, by definition, not to expose the full extent of the life and work «the 
struggle» of our eminent countryman.

Therefore, we have before us the scholar Gh. Baciu who „can't detach 
death, death investigation having the ability to give life meaning” (Malraux).

And it's all so true that although he worked all his life, both among the 
living and deceased persons, prof. Gh. Baciu did not hesitate to declare on an 
optimistic tone, on every occasion, that life is beautiful boys.

Often, I witnessed some heated discussions on the relationships bet-
ween generations, between meaning of life and of death, between past, 
present and future, persuading me that his passion for legal medicine is his 
modus vivendi (his investigational activity is materialized in over 550 scientific 
publications).

Moreover: I have the impression that his passion will obsess him into 
and the afterlife, consistently revealing and promoting scientific truth only.

Precept which has led and continues persistently to lead the professor 
in the written, analyzed and commented endeavor to avoid „interpretation of 
fabulous information with false intoxication of historical events and obviously, 
lying, but rendered as truth, in the last resort” (,,The City of Balti and his people” 
(p. 7).

Gh. Baciu is the teacher who conquers auditor, thanks to his strengths 
he possessed: through tact, through good will, by way of exposure, but 
more importantly, through the composition of medical expert matter, which 
involves thorough knowledge not only in medicine, but also from that of 
sociology, jurisprudence, psychology, history, political sciences etc.

From learners confession (he was taught many years the course of 
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Forensic Medicine at Balti University) we arrived at the firm conviction that the 
teacher Gh. Baciu indulges in a position to distribute generous gifts of mind 
and soul without requiring you something or you ask for something in return.

Gh. Baciu is not an angry person. He does not bother him that the 
listener doesn't share his point of view or manifests indifference to the subject 
of the discussion.

Mr. Professor lingers on opportune circumstance to implement skills 
and establishing bridges of mind with interlocutor, patiently listening to his 
arguments and supported him with smart look 

Regardless of the interlocutor age, the degree of his intellectual training 
or topics, he accepts his opinions, intervening at the right time, without the 
morgue, but with care, the more accurate detail in evaluating attitude, even in 
disagreement exposure etc..

Prof. Gh. Baciu is a worthy representative of identity „to be Romanian”.
For him this sign is not reduced to a simple statement or inscription 

from the ID, but covers a wide range of implications regarding the Romanian 
perspective, from the origin of nation, the axiology of culture, linguistic mentality 
etc.. in a word, everything related to the way of Romanian thinking and feeling.

In a such summary I cannot remember other instances of prof. Gh. 
Baciu, like the man of love for ,,home» (with all three meanings: ,,parents 
house”, ,,birthplace”, ,,homeland” and to the nation that he represents, or the 
researcher's curiosity and archival information (volumes ,,A life of struggle”, 
„The City Balti and his people”, ,,Professors, graduates of ,,Nicolae Testemiţeanu” 
USMF, ,,Visions of life and dead martyrs poets Eminescu, Mateevici, Vieru 
„Stories of suffering and human victimization” „Nicolae Milescu-Spatarul and 
the grandson Ilya Mechnikov” eloquently illustrates these situations.

After reading these works remain simply, astounded or, at best confused, 
and, ultimately, even tried a white envy: how it is possible that a man at a 
venerable age to be in possession of such energies and tenacity?

I confirm with certitude that the inexorable passage of time did not 
affect the enthusiasm, optimism and strength at work of prof. Gh. Baciu. On 
the contrary, He continues to contemplate the world always, he missed no 
opportunity to come often exuberant, with perms urge „Smiling as much”.

At the risk of being accused of plagiarism, we addressed ourselves, with 
the same sincerity, at the end of these lines your favorite advice „Smiling as 
much!”

Mr. Professor Gheorghe Baciu, yet not a few years before the current 
millennium, which promises to be more generous than the previous with 
people crossing it with a smile. 

Gheorghe POPA, Professor, Ph. D.



ILUSTRU SAVANT, PEDAGOG ȘI SPECIALIST DE VAZĂ 
ÎN MEDICINA LEGALĂ

În pleiada iluștrilor medici octogenari s-a „strecurat” 
pe neașteptate și numele unei personalităţi notorii de 
mare valoare cum este Gheorghe Baciu, profesor univer-
sitar, doctor habilitat în medicină, fost șef al catedrei de 
Medicină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu” și direc-
torul Centrului de Medicină Legală de pe lîngă MS și PS. 
Este anevoios să găsești expresiile potrivite care ar reda 
pe deplin volumul activităţii multilaterale a Domniei sale 
în domeniul medicinei, pe parcursul a peste 62 de ani.

Renumitul savant-medic Gheorghe Baciu a văzut lumina zilei la 2 oc-
tombrie 1936 în municipiul Bălţi, într-o familie cu bogate tradiţii spirituale. 
După absolvirea a 7 clase (1951) și a Colegiului de Medicină din orașul natal 
(1954), își începe activitatea de muncă în calitate de șef al punctului medi-
cal în comuna Răcăria din raionul Rîșcani, apoi își satisface serviciul militar 
(1955-1956). În 1963, absolvește cu menţiune Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău, alături de colegii și prietenii săi de facultate: Gh. Ghidirim, P. 
Galeţchi, V. Beţișor, V. Niguleanu, I. Zota, S. Guranda, M. Casian, T. Monul, V. 
Covaliu, S. Mucuţa și alte personalităţi în domeniul medicinei.

Studiile postuniversitare le continuă prin doctorat, iar în 1967, susţine 
cu succes teza de doctor în medicină. Prin investigaţiile efectuate, a determi-
nat valoarea diferitelor grupe de maladii, a defectelor anatomo-funcţionale 
și a stărilor psihoemoţionale ca factori cauzali sau de risc ai traumatismelor 
și actelor suicidale, precum și posibila influenţă a unor boli asupra tanatoge-
niei morţii violente.

Manifestînd interes deosebit pentru activitatea știinţifică și fiind re-
marcat de renumitul savant rus prof. A. Gromov, domnul Gheorghe Baciu 
este inclus, în 1968, în componenţa unei echipe de specialiști din Moscova, 
participă activ la rezolvarea unei noi probleme știinţifice, la comandă de Stat. 
Ulterior, Gh. Baciu devine fondatorul unei metode experimentale originale 
de cercetare a leziunilor produse prin aplicarea forţei compresionale dozate.

Un deosebit aport a adus Gh. Baciu în cercetarea traumelor închise ale 
toracelui, fiind apreciat de specialiștii multor ţări ca savant care a contribuit 
nemijlocit la rezolvarea unui set de probleme ce ţin de proprietăţile meca-
nice ale toracelui, de mecanogeneza și aspectul lezional, în funcţie de regi-
unea, suprafaţa și forţa de acţiune a agentului compresional. A fost propus 
algoritmul optimal de diagnostic și un sistem de indici informativi în exper-
tiza medico-legală a leziunilor obţinute în condiţii concrete de traumatism. 
Pentru prima dată în lume, dl Gh. Baciu a demonstrat (1972) posibilitatea 
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formării post-mortem a măștii echimotice la compresiunea toracelui, feno-
men meritoriu denumit de specialiști în cinstea autorului.

Investigaţiile efectuate, pe parcursul multor ani, cu utilizarea unui 
complex de metode contemporane de cercetare, s-au soldat cu succes, sus-
ţinînd în 1983, în faţa unui consiliu știinţific specializat din Moscova, teza de 
doctor habilitat în medicină cu tema: „Expertiza medico-legală a leziunilor ţe-
suturilor moi, oaselor şi organelor toracelui la acţiunea efortului static”. În 1988 
dlui Gh. Baciu i se conferă titlul de profesor universitar.

Activitatea pedagogică reprezintă pentru profesorul universitar Gh. 
Baciu ocupaţia de bază pe parcursul anilor. Între anii 1963-1985, activează 
la catedra de Medicină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, timp de 9 ani 
(1985-1994) se află în fruntea catedrei de Discipline medico-biologice la Uni-
versitatea Pedagogică „Ion Creangă” și INEFS. În 1994, prin concurs, se reîn-
toarce în calitate de profesor la catedra de Medicină Legală a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, șeful cursurilor de perfecţionare a medicilor legiști, iar în 1995-
2008, a deţinut funcţia de șef al catedrei nominalizate. Concomitent, în anii 
1985-2003, prin cumul, promovează cursul de medicină legală la facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

Domnul profesor Gh. Baciu este considerat drept lector excelent, cu o 
înaltă ţinută profesională. Măiestria sa de pedagog și orator talentat a fost apre-
ciată de mai multe generaţii de studenţi, medici, juriști, pedagogi, de colegi, de 
către colaboratorii Procuraturii Generale și ai Ministerului de Interne. Domnia sa 
se caracterizează ca un om energic, muncitor și punctual, principial și exigent. 
Aceste calităţi permanent le altoiește discipolilor săi, tinerilor specialiști, care, 
sub îndrumarea Dumnealui, prelungesc studiile postuniversitare prin secunda-
riat clinic, masterat și doctorat. Doi dintre discipolii Domniei sale au realizat teza 
de doctor habilitat, 4 au susţinut tezele de doctor în medicină și 15 de masterat.

În anii de activitate, profesorul Gh. Baciu realizează peste 600 de lucrări 
știinţifice și metodice, monografii, manuale, cursuri didactice și compendii, a 
obţinut 11 brevete de invenţii.

Valoarea lucrărilor știinţifice a fost apreciată înalt în cadrul discuţiilor 
la multiple Congrese, Simpozioane și Conferinţe naţionale și internaţionale 
pe specialitate. În 1982, dl Gh. Baciu a fost decorat cu premiul I al Societăţii 
medicilor legiști din URSS pentru monografia „Rezistenţa și leziunile torace-
lui la acţiune compresională” (Minsk). În 1998, o altă monografie a domnu-
lui profesor, „Istoricul medicinei legale în Moldova” (1997, Chișinău), a fost 
decorată de USMF „Nicolae Testemiţanu” cu Premiu de Menţiune specială. 
În 1996, Prezidiul Academiei de Ştiinţe din Moldova îl decorează pe dl Gh. 
Baciu cu Diploma de Onoare pentru merite în dezvoltarea știinţei medicale.

Începînd cu 1994, sub conducerea prof. Gh. Baciu este iniţiată inves-
tigaţia complexă asupra unei teme știinţifice prioritare pentru medicina le-



gală „Etiopatogenia morţii violente și elaborarea criteriilor expertizei medi-
co-legale”. La realizarea acestei direcţii știinţifice, se încadrează o grupă de 
colaboratori ai catedrei și specialiști practicieni de la Centrul de Medicină 
Legală. Dl profesor Gh. Baciu este organizatorul primei conferinţe internaţi-
onale (1997), consacrată aniversării a 75 de ani de la nașterea profesorului 
Petru Areșev, cu genericul „Etiopatogenia infracţiunilor comise împotriva 
omului”, la care au participat savanţi din România, Rusia, Italia, Ucraina și 
Republica Moldova, iar în anul 2001, organizează Congresul I Internaţional 
al medicilor legiști din Republica Moldova.

Profesorul Gh. Baciu îmbină armonios activitatea pedagogică și știinţifică 
cu cea practică. Peste 25 de ani (1963-1985 și 1994-1996), a exercitat funcţia de 
medic legist (prin cumul) în Biroul de expertiză medico-legală, iar în iulie 1997, 
Ministerul Sănătăţii îl numește, prin transfer, pe domnul Gh. Baciu în postul de 
director al Centrului de Medicină Legală. În aceste posturi, a adus o contribuţie 
esenţială în elaborarea actelor normative ale CML, în coordonarea și reorganiza-
rea serviciului medico-legal, în conformitate cu cerinţele actuale, în implemen-
tarea noilor forme de documente și regulamente de uz intern, permanent ţine 
sub control calitatea lucrului de expertizare. De numele dlui Gh. Baciu sînt lega-
te multe iniţiative organizatorice pentru redresarea bazei materiale a serviciului, 
în condiţii dificile din punct de vedere fînanciar-economic.

În persoana Domniei sale se îmbină excelent un remarcabil medic le-
gist, atît teoretician, cît și practician, un talentat pedagog, un minunat lector 
și îndrumător al tineretului. Calea de viaţă a domnului profesor Gheorghe 
Baciu este un exemplu strălucit de slujire serviciului medico-legal și societă-
ţii, un adevărat model de existenţă și vocaţie pentru tineret.

Domnule profesor, mai multe generaţii de medici păstrează în suflet 
profunda recunoștinţă pentru cunoștinţele ce le-aţi altoit, pentru bunăta-
tea Dumneavoastră fără margini, pentru bogata experienţă profesională pe 
care le-aţi împărtășit-o, pentru susţinerea ce le-aţi acordat-o la momentul 
oportun. Pentru noi, Dumneavoastră rămîneţi în continuare un excelent 
specialist, cu vaste cunoștinţe teoretice și bogată experienţă practică, o per-
sonalitate, un pedagog și un medic cu renume.

Cu ocazia acestui marcant eveniment în viaţă, sărbătorirea aniversării 
a 80 de ani de la naștere, stimate Domnule Gheorghe Baciu, Vă dorim mulţi 
ani și toţi fericiţi, activitate creatoare și noi realizări în munca Dumneavoas-
tră nobilă și atît de valoroasă pentru societate.

La mulţi ani, Domnule profesor!
Ion ABABII

Rector, doctor habilitat, profesor universitar, academician al A.Ş.M
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INFORMAŢII
PERSONALE Baciu Gheorghe 

Data naşterii 2.10.1936

EDUCAŢIE
ŞI FORMARE

1988 – Profesor
1983 – Doctor habilitat în ştiinţe medicale
1967 – Doctor în ştiinţe medicale
1957-1963 – Student la Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău
1955-1956 – Serviciul militar
1951-1954 – Student la Şcoala de Felceri şi Moaşe, Bălţi
1944-1951 – Studii gimnaziale - elev la şcoala feroviară nr.  4 din 
Bălți

I. CURRICULUM VITAE

EXPERIENȚA 
PROFESIONALĂ

2011 - prezent – Profesor la disciplina Medicină legală, la 
Facultatea de Drept a Universităţii Pedagogice „Alecu Russo” 
din Bălţi (prin cumul)
2008 - 2014 – Profesor, formator, disciplina Medicină legală 
la Institutul Naţional al Justiţiei (prin cumul)
2008 – Profesor la catedra de Medicină legală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”
2006 – Avocat al poporului din Republica Moldova
1998 - 2008 – Expert medico-legal principal al Ministerului 
Sănătăţii
1994 - 1995 – Profesor la catedra de Medicină legală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, şef al cursurilor de perfecţionare a 
medicilor legişti din RM
1988 – Profesor universitar
1984 - 1993 – Profesor de Medicină legală (prin cumul) la 
Academia de Poliţie
1978 - 2003 – Profesor de Medicină legală (prin cumul)la 
Facultatea de Drept a USM
1975 - 1990 – Asesor popular al Judecătoriei Supreme din 
RSSM
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EXPERIENȚA 
PROFESIONALĂ

1966 - 1985 – Secretar al Societăţii ştiinţifice a medicilor 
legişti din Moldova
1966 - 1985 – Asistent la catedra de Medicină legală a 
Institutului de Medicină din Chişinău
1963 - 1985 – Medic legist (prin cumul) la Biroul de Expertize 
Medico-Legale al M.S
1963 - 1966 – Aspirant la catedra de Medicină legală a ISMC
1959 - 1963 – Felcer în secţia traumatologie a Spitalului 
Clinic Republican din Chişinău
1954 - 1955 – Şef al punctului medical din satul Răcăria, 
raionul Râşcani

COMPETENΤE PERSONALE      

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIO-

NALE / 
MANAGERIALE

1985 - 1994 – Şef al catedrei de Discipline medico-biologice la 
Institutul Pedagogic „Ion Creangă” şi la Institutul Naţional de 
Educaţie Fizică şi Sport
1986 - 1987 – Secretar responsabil al comisiei de admitere la 
Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău
1993 - 1999 – Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat 
pentru susţinerea tezelor de doctorat în domeniul educaţiei fizice 
şi sportului pe lîngă Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
1993 - 1997 – Secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Medicale a 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
1995 - 2008 – Şef al catedrei de Medicină legală a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”
1997 - 2008 – Director al Centrului de Medicină Legală
1998 - 2014 – Preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor legişti 
din Republica Moldova
2004 - 2009 – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat din 
cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru susţinerea tezelor de 
doctorat la specialităţile: Medicină legală (14.00.24) şi Anatomie 
patologică (14.00.15)
2005 – Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Medicilor Legişti din 
Republica Moldova
2008 – Şef sector analitico-ştiinţific al Centrului de Medicină Legală 
(prin cumul)
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE     

AFILIERI

2015 – Membru al Uniunii ziariştilor profesionişti din România, 
filiala Chişinău.
2007 - 2008 – Membru al Consiliului Coordonator în domeniul 
medicinii legale pe lângă Comitetul Comunităţii Statelor 
Independente (CSI)
2006 - 2012 – Membru al colegiului de redacţie al revistei „Ştiinţe 
penale”
2004 - 2013 – Membru al secţiei Ştiinţe Medicale a Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova
2003 - 2007 – Membru al consiliului de redacţie al revistei „Sănătate 
Publică, Economie, Management în Medicină”
2003 – Membru al Academiei Balcanice de Medicină Legală
1999 - 2003 – Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctorat în probleme medico-biologice pe 
lângă USMF „Nicolae Testemiţanu”
1996 - 2007 – Membru al Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”
1995 - 2009 – Membru al consiliului Facultăţii de Medicină generală 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”
1994 - 1997 – Membru al colegiului de redacţie al revistei „Ştiinţa” a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei
1991 - 1994 – Membru al Senatului Institutului Naţional de 
Educaţie Fizică şi Sport
1986 - 1991 – Membru al consiliului ştiinţific al Institutului 
Pedagogic „Ion Creangă”

DISTINCŢII

2016 –  Medalia academică „Nicolae Milescu 
Spătaru”, consacrată celor 80 de ani de la naștere                                                                                         
2015 – Diplomă-premiu pentru „Întreaga carieră medicală” la Gala 
Premiilor în Sănătate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi MS al RM                                                                                                                                               
2015 – Doctor Honoris Causa, USEFS, Chişinău                                                                                                                                      
2015 – Premiul „Investigaţii” la Salonul Internaţional de carte, 
pentru volumul „Istorii de suferinţe şi victimizări omeneşti”                                                                                                                          
2014 – Premiul „Investigaţii” la Salonul Internaţional 
de carte, pentru volumul „Viziuni asupra vieţii şi 
morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru”                                                                                                        
2014 – Diploma „Grigore Vieru” a Casei-
Muzeu „Alexei Mateevici” din Zaim                                                                                                                               
2014 – Diploma „Alexei Mateevici”  a Casei-Muzeu „Alexei 
Mateevici” din Zaim
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DISTINCŢII

2014 – Diploma de menţiune la categoria „Performanţă în 
activitatea didactică” la Gala Premiilor în Sănătate
2013 – Premiul „Hippocrates” la Salonul Internaţional de carte 
pentru volumul „Evoluţia medicinii legale pe plaiul basarabean”
2008 – Premiu şi menţiune specială pentru monografia „Expertiza 
medico-legală a cadavrului şi persoanei”
2008 – Diploma de Onoare a Ministerului Sănătăţii din Republica 
Moldova
2007 – Premiu şi menţiune specială pentru monografia 
„Traumatismele mecanice în aspect medico-legal” (coautori    A. 
Pădure, V. Şarpe; 2006)
2007 – Ordinul „Gloria Muncii”.
2006 – Diploma de Merit a Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova
2006 – Diploma de Gradul Întîi a Guvernului Republicii Moldova
2002 – Premiu şi menţiune specială pentru monografia  „Centrul 
de Medicină Legală la 50 ani” (Chişinău, 2001)
1998 – Premiu şi menţiune specială pentru monografia „Istoricul 
medicinii legale în Moldova” 
1996 – Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova
1987 – Medalia „Veteran al Muncii”
1982 – Premiul Special al Societăţii Unionale a Medicilor Legişti 
din Uniunea Sovietică pentru monografia „Сопротивляемость и 
повреждения грудной клетки при её компрессии”
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ÎN CUIBUL PĂRINTESC

Profesorul Gheorghe BACIU

În viaţa fiecărui om, nimic nu poate fi comparat 
sau înlocuit cu amintirea nostalgică despre plaiul natal, copilărie şi tinereţe. 

Tocmai trecutul devine pentru om fibra cea mai scumpă şi mai atractivă, 
întrucît el, în realitate, se epuizează şi dispare. 

Frumosul se păstrează doar în memoria oamenilor.
Gheorghe Baciu

Pentru toţi oamenii perioada copilăriei este cea mai scumpă, mai fru-
moasă și mai plină de dorinţa de a cunoaște tot ce te înconjoară. De ea sînt 
legate cele mai dulci amintiri, care îţi rămîn în suflet întreaga viaţă ca ceva 
sfînt. Pentru fiecare om, copilăria reprezintă perioada sincerităţii, credibilită-
ţii și dreptăţii; ea lasă o profundă amprentă a tot ce a fost, iar, prin aceasta, 
omul devine fericit, păstrînd în memoria sa mai multe evenimente semnifi-
cative. Aceste senzaţii plăcute adesea le trăiesc și eu, amintindu-mi de co-
pilăria pe care am avut-o, cu bine și rău, cu perioade liniștite și mai puţin 
liniștite, dar așa cum a fost programat și sortit să fie de la bunul Dumnezeu.

Mi s-a spus că am văzut lumina soarelui în casa părintească, într-o zi de 
vineri, pe timp de toamnă caldă, bogată în toate roadele pămîntului nostru 
mănos, perioadă cînd frunzele încep doar să se îngălbenească, dar încă nu 
cad intens de pe copaci. Tocmai cînd toţi gospodarii muncesc sîrguincios, ca 
furnicile, pînă la sleitul puterilor, întru agonisirea surselor de existenţă pen-
tru familie în lunile de iarnă. Din acest motiv, și tatăl meu, Sofroni Baciu, ple-
case în zori la muncă pe ogoarele ce le aparţineau și nu revenise încă acasă, 
în timp ce eu mă străduiam din răsputeri să apar pe lume, fără a cunoaște ce 
destin îmi era hărăzit pe acest pămînt.

Mama, simţind strădania mea insistentă, instinctiv, mi-a acceptat pro-
cesul dăruirii de viaţă, precum a făcut-o și maica lui Isus Hristos în timpurile 
îndepărtate. Pentru a-i ajuta în caz de necesitate, a invitat-o pe bunica sa, 
Ana Plugaru, moașa din localitate, iar pentru o siguranţă mai mare, a solicitat 
să vină și medicul obstetrician din Bălţi, dna Liuba Raţimoru, care a venit la 
timp și prima a văzut apariţia mea pe lume. De remarcat, că doamna doctor, 
în acel timp, îndeplinea, concomitent, și funcţia de medic legist. Ea nicide-
cum nu-și putea imagina că a asistat nașterea unui viitor medic legist titular, 
profesor universitar, care, peste 60-70 de ani, își va aminti și va scrie cu recu-
noștinţă, în lucrările sale, despre Domnia Sa, dar, deja, în calitate de coleg.

În extrasul din Registrul stării civile pentru născuţi pe anul 1936, se in-

  II. CONFESIUNI - CALEA VIEȚII ȘI AFIRMĂRII
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dică: copilul cu prenumele Gheorghe, fiul lui Sofroni Baciu, 24 ani, agricultor, 
și al Măriei Baciu, 20 ani, casnică, născută Bălan, în Bălţi, cartierul Slobozia, 
s-a născut la 2 octombrie 1936, ora 20.00, de religie ortodoxă. Nașterea a fost 
verificată de moașa Z. Bocainov și înregistrată la 4 octombrie 1936 cu nr. cu-
rent 697 în comuna Bălţi, judeţul Bălţi, România. Documentul este certificat 
prin semnătura ofiţerului stării civile și a notarului la 4 octombrie 1943 (pe el 
este aplicată ștampila și un timbru cu imaginea Regelui Mihai al României).

Peste mulţi ani, am aflat că nașterea mea a produs o mare bucurie, mai 
cu seamă lui tata și bunelului Baciu, care rostea cu mîndrie:  „în sfîrșit, s-a năs-
cut primul meu nepot, moștenitorul și continuatorul neamului”. Această bu-
curie se explica prin faptul, că bunelul a așteptat un nepot și la prima sarcină 
a mamei, însă se născu fetiţa, sora mai mare Maria, din care cauză mult timp 
parcă era supărat pe mama. Cînd s-a născut fratele Ion, al doilea moștenitor, 
bunelul Baciu deveni și mai mîndru, fericit și cu sufletul liniștit. Nici nu-și pu-
tea imagina pe atunci bunelul Gheorghe Baciu, că, peste 100 ani de la naș-
terea sa pe lume, va mai apărea un moștenitor, strănepotul Gicu, care îi va 
purta numele, de altfel, ca și nepotul lui, autorul acestui eseu autobiografic.

Despre primii mei ani de viaţă cunosc foarte puţin, fotografii din acea 
perioadă nu s- au păstrat (posibil că nici nu au existat), din care motiv nu pot 
să scriu despre peripeţiile copilărești de la acea vîrstă. Un singur lucru mi-a 
mărturisit mama mai apoi: de micuţ, nu eram mîncăcios. Am mai aflat, că în 
anul 1939 părinţii mei au deschis o prăvălie într-o cameră a casei noastre, cu 
o ieșire separată la strada principală din apropierea gării feroviare de nord 
din Bălți. Mama devenise și negustoare - comercializa bomboane, halva, pîi-
ne, chifle și alte produse alimentare. Mi se povestea că, în lipsa mamei, eu, 
împreună cu sora mai mare, fuguliţa apăream în prăvălie pentru a ne „apro-
viziona” cu bomboane și, mai cu seamă, cu chifle din cele puhave și presă-
rate cu mac, deoarece tare mai erau gustoase. Am mai aflat că-mi plăcea să 
fugăresc găinile prin curte.

Anul Nou, 1940, părinţii îl întîlneau acasă, împreună cu prietenii. După 
miezul nopţii, cineva dintre rude ne-a înștiințat despre decesul bunicului 
Gheorghe Baciu.

Acest eveniment i-a impus pe părinţi să treacă definitiv cu traiul în gos-
podăria bunicului, treptat, părăsind propria casă. Ceva mai tîrziu, casa părin-
ţilor mei a fost confiscată de puterea sovietică și dată unor venetici, care, pe 
atunci, se bucurau de drepturi și susţinere.

Gospodăria moștenită de părinţi de la bunelul Baciu se afla tot în apropi-
erea rîului Răut, așa că deveniserăm deja vecini apropiaţi cu buneii Bălan (Bu-
nelul, invalid de război, mult timp a fost preocupat de politică, adept al fraților 
Ion și Gheorghe Brătianu (Ion Brătianu a devenit prim-ministru al României). 
Pînă la al II-lea Război Mondial, bunelul a deținut postul de primar al comunei 
Slobozia-Bălți). Toată gospodăria noastră cuprindea un sector mare de pămînt 
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cu o casă, magazie, șopron pentru vite și mulţi pomi fructiferi. Nu departe de 
casă, se afla o fîntînă bine pietruită, cu cumpănă și cu cea mai bună apă de 
băut din Slobozia. Prin anii 50 ai secolului XX, fîntîna a fost astupată, saraiul 
vechi și casa din lampaci (cărămidă din lut) au fost demolate, iar pe acel loc, s-a 
construit o casă nouă, care există pînă în prezent.

Începutul războiului din iunie 1941 mi-l amintesc mai bine, ca pe un 
coșmar de nedescris. Am memorizat, că oamenii deveniseră tăcuţi, perma-
nent îngrijoraţi și speriaţi că vor veni sovieticii cu torturarea și înjosirea po-
pulaţiei băștinașe. În anii 1942-1943, părinţii deja se ocupau liniștit de agri-
cultură, iarăși în România întregită, regim mai bine cunoscut lor. Pe atunci, 
tata chiar avea unele succese în comercializarea materialelor de construcţie. 
Viaţa devenea tot mai ușoară, parcă se înfiripa niţel, dar nu mult timp a fost 
să fie așa, întrucît totul s-a pierdut în curînd. În acea perioada, eram un copil 
fericit: mă jucam prin ogradă cu copiii din vecinătate, cu fraţii Albu, ne mai 
păruiam niţel, așa, precum copiii. Mă bucuram mult cînd se juca cu mine 
domnișoara Maria, o vecină de vreo 20 ani, de care mă atașasem, și care, mai 
tîrziu, s-a refugiat, ca și alţi vecini, în România. Totodată, mereu o rugam pe 
mama să mă ducă la grădiniţă, despre care mi se spunea că acolo copiilor le 
era  vesel și interesant, dar așa și n-am mai frecventat grădiniţa.

Mai ţin bine minte cît de mult mă bucuram, prin anii 1942-1943, cînd 
la noi acasă, la părinţi, soseau oaspeţi și care adesea îmi dăruiau dulciuri, îmi 
acordau atenţie, se mai jucau cu mine. Însă fugeam imediat și mă ascun-
deam sub pat, dacă de mine se apropia unul din cumetri, Nichifor Patrașcu, 
care neapărat începea să mă gîdile insuportabil.

În perioada 1942-1944, în zilele de duminică, mama se ducea la bise-
rică (ea cînta în corul bisericesc) și adesea mă lua și pe mine. Eu mă ţineam 
numai de rochia ei, ca nu cumva să mă piardă. Însă nu aveam dreptul să fiu 
alături de coriști și de aceea mama mă așeza undeva aproape de ea, dîn-
du-mi de grijă să stau liniștit și să ascult ce spune părintele. În timpul cît mă 
aflam în biserică, eu nici nu priveam la părinte, de parcă nici nu exista. As-
cultam cum cîntă coriștii și mă uitam cu jale în ochii mamei, așteptînd cînd,  
oare, se va elibera ca să plecăm acasă. Tabloul se repeta de fiecare dată cînd 
veneam la biserică, dar, cu timpul, mă obișnuisem și chiar am îndrăgit să 
merg la biserică, mai cu seamă cînd mă împărtășeam.
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Georghe Baciu s-a născut la 2 octombrie 1936, 
în comuna Slobozia-Bălți, județul Bălți din România. 

Tatăl, Sofroni Baciu, s-a născut într-o zi de du-
minică, în casa părintească din apropierea Răutului, 
Slobozia-Bălţi. În extrasul din registrul mitrical pen-
tru născuţi pe anul 1912, oficial certificat de către 
ofiţerul stării civile din 
Slobozia-Bălţi la 24 iu-
lie 1942, se confirmă că 
Sofroni Baciu s-a născut la 
12 mai 1912 de la părinţii: 

ţăranul Gheorghe Ion Baciu și legitima sa soţie Pa-
raschiva Trofim, ambii de religie ortodoxă. A fost 
botezat la 27 mai 1912, la parohia Slobozia-Bălţi, 
iar taina sfântului botez au săvârșit-o preotul Du-
mitru Postolachi și cântăreţul Grigore Popovici. 
Nași de botez au fost ţăranii din Slobozia-Bălţi, Ion 
Nicolai Pojiţă și Elena Dumitru Pojiţă.

Mama, Maria Baciu-Bălan, s-a 
născut într-o zi de marţi, 14 martie 
1916, în Slobozia-Bălţi. A absolvit cu 
menţiune școala primară, apoi trei 
clase de liceu, în copilărie era isteaţă, 
pretutindeni devenea lider; după com-
portament, semăna cu un băiat. Fiind 
cel mai mare copil la părinţi și cu tată 
invalid de război, a fost nevoită mai 
mult să gospodărească, să întreţină 
familia și să se ocupe de educaţia fraţi-
lor mai mici, cărora, ulterior, le-a fost și 
nașă de cununie. Pe parcursul întregii 
vieţi, mama a fost pilonul familiei, în-
drumătoarea fraţilor ei și o bună edu-
catoare a propriilor copii.

1933. Baciu Sofronie şi Maria - mire şi mireasă

1938. Sofroni Baciu

1955. Gheorghe Baciu

25

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Gheorghe BACIU      Biobibliografie

26



27

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Albumul 
vietii,

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

28



1914. Sofronie Baciu (copilul din mijloc) 
cu fratele Trocin (din stînga),

la reîntoarcerea pe front

1915, Bălți. Bunica mea Paraschiva Baciu 
cu Sofroni (tatăl meu) în brațe şi fiicele 

Catinca şi Sofia

1924. Maria Balan-Baciu (în centru) cu străbunica Ana Plugaru  
(din stînga), mama, Ana Balan (bunica mea, în dreapta în 

picioare), Agrapina, sora ei, şi fratele mamei, Gheorghe
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1933, 5 octombrie. Bălți. Sofroni Baciu şi logodnica sa Maria Bălan (în centru),
 înainte de nuntă, cu prietenii (Ziua nunții - 22 octombrie 1933)

1928, 28 octombrie. La inaugurarea localului Băncii Populare „Folosul” din Slobozia-Bălţi.  
Primul rând (în centru): primarul general de Bălţi dl Cotelea; în dreapta lui,  Părintele 

Bruma, iar în stînga lui, C. D. Harconiță, preşedintele Consiliului de Administrație.                                             
Cu săgeţi: bunelul Gheorghe Bălan şi mama Maria Bălan, la 12 ani
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1950. Clasa a 6-a „B”. Rîndul din față, de la dreapta: Ecaterina Gurnic, Gh. Baciu, Silvia 
Țăranu şi Jan Iuhtimovschi. În spate, de la stînga la dreapta:  Lidia Cucinschi, învățătoarea de 

limba română, Gh. Rusu - matematica, Zolotov - director, Vera Ivanovna - limba rusă

1935. Sofroni şi Maria Baciu
cu primul copil
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1954. Familia lui Sofroni Baciu

1954. Familia lui Gheorghe şi Ana Balan
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1956. În perioada serviciului militar

1955. Înainte de armată
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1958-1959. Tata cu fratele Leonid, surorile Maria şi Elena 
Perioada reconstrucției casei părinteşti

1960. Buneii Gheorghe şi Ana Balan
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1962. Înainte de căsătorie1961. O imagine artistică 
din timpul călătoriei la Kiev

1961. Student la anul V a Universității 
de Medicină
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1962. septembrie. Chişinău. Oficializarea căsătoriei cu Șura

1961. În parc, cu Șura, viitoarea soție
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1962, septembrie. Chişinău. Tinerii însurăței

1962. Cu sora Elena şi fratele Ion, viitor director al Colegiului de Medicină din Bălți
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1966. A mai trecut un an şi totul s-a ruinat...

1966, august. Mama fericită cu copilul în parc, 
stradela Teatrului
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1967, octombrie. Bălți. Nepoții Gicu şi Emil se simt bine la bunei în brațe.
După moartea Șurei, Gicu locuia la bunei

1967.  Cu surorile Maria şi  Elena
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1967, august. Bălți.
Gicu pleacă la grădiniță cu bunelul

1967, vara. După moartea Șurei,
împreună cu sora mea Lenuța, sora Șurei, Maricica, 

şi Gicuşor, rămas orfan de mamă
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1978. Bunelul Gheorghe Balan cu ginerele Sofroni Baciu

1969. Sofronie Baciu cu feciorii
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1984. Cu feciorul Gicu, student la medicină, anul IV

1982. Cu soția Maria, în dans
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Băieții tatei, Gicu şi Sandu
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1991. La nunta lui Sandu



1996. Acasă, încă cu tata în viață

2001, 12 mai. Mama, pentru ultima dată, mă vizitează la Chişinău
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2001, vara. În ospeție la familia Durnea

La mama acasă, cu nora Irina, dar fără tată

45

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Mama lui Gh. Baciu cu strănepotul Dan şi sora Elena

2009. În gospodăria feciorului Gicu, cu rudele mamei sale
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2009, aprilie.
Bunelul cu nepoțelul Gabriel şi părinții lui

2009. Gh. Baciu: tată și bunic. 
Arhiva privată Gheorghe Baciu



2014. Cu nepoțeii George şi Gabriel

2012. După botezul nepoțelului George Baciu, cu rudele
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Bunelul cu nepoțelul George

La aniversarea celor  la 70 de ani, cu copiii şi nepotul Dan

Nepotul Georgel 
cu părinții Alexandru şi Anişoara



31.08.2013.  La botezul lui Emily

2016. Chişinău. Bunelul cu nepoțelul George, 
la Delfinariu
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2007. Stațiunea balneară „Codru”, Călăraşi. Cu actrița Ninela Caranfil

2008. Prof. Gh. Baciu împreună cu colectivul 
Catedrei de medicină legală de la Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”. 
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ACTIVITATEA PROFESIONALĂ                               
ȘI ȘTIINȚIFICĂ

1972. Examinarea la Volontirovca a militarului înecat, cu profesorul V. Tomolin din 
Moscova şi specialistul militar din Odesa

La examen



1983. Întîlnirea cu colegiii de grupă. Peste 20 de ani de la absolvirea Institutului de 
Medicină

1993. Seminar la anatomie cu studenții Institutului de Educație Fizică şi Sport
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1994. Delegaţii Moldovei la un simpozion ştiinţific din Iaşi . 
De la stînga: M. Dresler, Timişoara;  Gh. Scripcaru, Iaşi; Gh. Botezatu; V. Astărăstoaie; Gh. Baciu; 

I. Cuvşinov şi S. Ungurean (Chişinău)

1995. Colectivul catedrei.



1997. Delegații I Conferințe a medicilor legişti din R. M.
În centru, Gh. Baciu cu Anatol Solohin (Moskova). 

În picioare, din dreapta, prof. Fiori, Italia

1999. Directorul Centrului de Medicină Legală, prof. Gh. Baciu, în biroul de lucru
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2001, 2 octombrie. Palatul Sindicatelor. Gh. Baciu la 65 de ani, cu colegii de facultate 
Petru Galețchi, Simion Guranda, Gh. Ghidirim s.a.

La una din şedințele Uniunii Scriitorilor Europeni



2003. Gh. Baciu cu doctorandul din Yemen, Mohamed Nagi

2006. La Congresul Academiei Balcanice de Știinţe Medico-Legale
de la Stara Zagora (Bulgaria).De la stînga, în prim plan: Călin Scripcaru (Iaşi); 

Gheorghe Baciu (Chişinău); E. N. Michalodimitrakis (Grecia)
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2006. Primul Congres Internațional al medicilor legişti din Sudan, Khartoum. 
De la dreapta: profesorul Gheorghe Baciu, dr. Sabir Alul din Palestina şi               

dr. Hagi din Yemen

2006. Sărbătorirea jubileului de 70 de ani a lui Gh. Baciu la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N. Testimițanu”. 



2012. Chişinău. Cu profesorul Ogail El Nour, 
Directorul Institutului de Medicină legală din Khartoum

2007. Înmînarea ordinului „Gloria Muncii”
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2013. Întîlnirea de peste 50 de ani după absolvirea ISMC.
La tribună, Gh. Baciu, în prezidiu, rectorul  Ion Ababii şi colegul Gh. Ghidirim

2016. Prof. Gh. Baciu împreună cu colectivul 
Catedrei de medicină legală de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”



2015. Prof. Gh. Baciu, Doctor Honoris Causa 
al Universității de Stat de Educație Fizică şi Sport. 

2015. Senatul USEFS, după conferirea Doctor Honoris Causa
În prim plan: feciorul Sandu (centru), de la stînga I rînd: nurorile Anişoara şi  Irina, 

feciorul Gicu cu fiica sa, Emily, urmează Veaceslav Manolachi şi alți membri ai 
Senatului
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2015. Prof. Gh. Baciu, Doctor Honoris Causa 
al Universității de Stat de Educație Fizică şi Sport

2015. După o discuţie colegială asupra unui caz de exhumare.                                                     
De la stânga: Derrick Pounder (Marea Britanie); A. Pădure, directorul CML;                          

Gh. Baciu şi Vitalie (traducătorul)
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2011. Lansarea cărții ,,Orașul Bălţi și oamenii lui”
 la Biblioteca Științifică a Uiversității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

2011.  La tribună, profesorul, dr. habilitat Gh. Popa, rectorul USARB 2010-2016

2011. La tribună, colega de clasă Elisaveta Kornilova (Bulat)

SECVENȚE DE LA LANSĂRI DE CARTE
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2011. Cu sora Elena şi profesorul Gh. Popa

2011. Cu Boris Grițunic, Iulius Popa, Sergiu Macrițchi,  sora Elena şi Gh. Popa



2011. Lansarea cărții „O viață de zbucium”
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

 „Nicolae Testemițanu”

2011. Cu profesorul Gh. Ghidirim

2011. Cu academicianul Ion Ababii
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2011. Cu Gheorghe Ghidirim, Ion Ungureanu, Petru Iarovoi

2011. Cu Iurie Sedlețchii, Igor Dolea şi Gheorghe Amihalachioaie



2012. Lansarea cărții
 „Profesori universitari, absolvenți ai USMF 
„Nicolae Testemițanu”, Biblioteca Națională

2012. Moderator:  Ion Varta. La tribună, generalul Valeriu Troienco, 
în prezidiu, părintele Ciuntu, acad. Ion Ababii, Gh. Baciu

2012. La tribună, Ion Ungureanu. 
În prezidiu, părintele Ciuntu, acad. Ion Ababii, Gh. Baciu
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2014. La tribună, Ion Găină, directorul Muzeului „Alexe Mateevici” din s. Zaim 

2014. Chişinău. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Lansarea cărții                    
„Viziuni asupra vieții şi morții poeților martiri M. Eminescu, A. Mateevici, Gr. Vieru”

2014. Lansarea cărții
 „Viziuni Asupra Vieții și Morții Poeților Martiri: 

Eminescu, Mateevici, Vieru” 
Biblioteca Națională



2014. Lansarea cărții  „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor  
 martiri Eminescu, Mateevici, Vieru” la Biblioteca Științifică 

a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Pe 18 septembrie 2014, Sala de lectură Ştiinţe Filologice a găzduit lan-
sarea lucrării „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor martiri Eminescu, Matee-
vici, Vieru”. Autorul, pămînteanul nostru, Gheorghe BACIU, medic – legist, 11 
ani a deţinut funcţia de director al Centrului de Medicină Legală, Membru al 
Academiei Balcanice de medicină Legală, autor a circa 500 de lucrări, inclu-
siv 25 de cărţi și 12 brevete de invenţii. În lucrarea prezentată, Dl Gh. Baciu a 
relevat adevărul despre moartea poeţilor Mihai Eminescu, Alexe Mateevici și 
Grigore Vieru, din perspectiva medicului legist.

La evenimentul moderat de Prof. univ. dr. hab. Gheorghe POPA, recto-
rul USARB au participat studenţi, cadre didactice, bibliotecari.
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Expoziţia „Gheorghe Baciu. Doctor habilitat în ştiinţe medicale, profe-
sor universitar” şi secvenţele interviului acordat de către autor televiziunii 
centrale au sporit informațiile pe care le-au receptat cititorii în Bibliotecă.



2015, 6 iunie. Lansare de carte „Istorii de suferințe şi victimizări omeneşti” 
în cadrul Universității de Stat de Educație fizică şi Sport
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PRIMII PAȘI SPRE CUNOȘTINȚE
La 1 septembrie 1943, cu unele dificultăți, am fost înscris în clasa I ro-

mânească, întrucît încă nu împlinisem 7 ani. Şi, totuși, am izbutit să încep 
studiile într-o clădire particulară veche, lungă, unde există 2-3 odăi, neadap-
tate pentru școală, dar aproape de casa noastră. În scurt timp, a fost dată în 
exploatare o școală nouă, mai mare, vis-a-vis de fabrica de zahăr, lîngă podul 
ruinat de peste Răut. Aici am învăţat, practic, doar 5-6 luni, fiindcă au reîn-
ceput acţiunile militare. Mai ţin minte cum domnul învăţător, nu știu din ce 
motiv, m-a pedepsit cu 10 lovituri cu rigla peste palme, de nu puteam nici să 
ţin lingura în mînă. Firește, am procedat bărbătește și mamei nu i-am poves-
tit despre cele întîmplate. După acest caz, îmi trecuse dorul de școală, dar nu 
aveam încotro. Însă să fi văzut cît de ascultător eram la lecţia de religie, cînd 
părintele ne învăţa Tatăl nostru, iar copiii parcă deveneau sfinţi, repetînd ne-
condiţionat doar spusele lui.

După „eliberarea” orașului de către armata sovietică, în toamna anului 
1944, am început învăţătura la școala feroviară nr. 5 din Bălţi, cu predare deja 
în limba „moldovenească” și scrisul în grafie chirilică. Mult timp noi, copiii, nu 
înţelegeam ce vor de la noi pedagogii și conducătorii școlii. Ah, cîte proble-
me apăruseră din cauza necunoașterii limbii ruse! O urîsem pe profesoarea 
de limbă rusă, Vera Ivanovna, care batjocoritor vorbea cu elevii, ne poreclea  
că nu cunoaștem limba lui Pușkin și Lermontov, despre care încă nu auzisem, 
dar nici nu prea ne interesa ei, mai mult ne gîndeam la produse de hrană. 
La acel timp, nu aveam cărţi și caiete, nici tocuri, peniţe, cerneală și creioane 
simple. Scriam pe ziare sau table la școală. În memorie ne rămînea doar cîte 
ceva din ce ne povesteau pedagogii, ultimii, preponderent, fiind doar cu stu-
dii medii, întrucît pedagogii cărturari se refugiaseră care și încotro. Puţinele 
caiete și cărţi le purtam în trăistuţă, confecţionată din pînză cadrilată.

CALVARUL FOAMETEI
Foametea din anii 1946 și 1947 a fost o adevărată calamitate socială. 

Reprezentanţii puterii de stat erau preocupaţi numai de colectarea forţată 
a cerealelor de la gospodari. Umblau din casă în casă și măturau podurile, 
nu le lăsau nici o rezervă de mîncare. Din cauza amenzilor drastice și a ame-
ninţărilor severe, nimeni nu se opunea celor „mai mari”. De altfel, erau tri-
miși  în Siberia sau în pușcărie, iar aţii, pur și simplu, dispăreau peste noapte. 
Așa s-a întîmplat cu un vecin de-al nostru, cu numele Eșanu, care a fost luat 
noaptea, în a doua zi după căsătorie, și dus pentru totdeauna în direcţie ne-
cunoscută. A dispărut fără veste numai din motivul că a ascultat radio BBC, 
denunţat fiind de un bun prieten.

În anul 1947, în ajunul Sfintelor Paște, și în casa noastră a avut loc o per-
cheziţie severă. Un șef din comitetul executiv, cu încă vreo cîteva persoane 
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înarmate, ne-au vizitat tocmai atunci cînd mama scotea pîinea din cuptor, 
iar noi așteptam cu nerăbdare că, în sfîrșit, ne vom sătura cît de cît. Dar nu a 
fost să fie așa. Şeful i-a spus mamei despre scopul vizitei sale și, imediat, s-au 
„apucat de lucru”. Cîţiva „vizitatori” au strîns tot ce era depozitat în pod, iar 
alţii au curăţat beciul. Pîinea încă fierbinte a ajuns în sacii vizitatorilor. Numai 
de mila celor 5 copii înfometaţi, șefii respectivi au lăsat o jumătate de pîine. 
Sărmana măicuţă a plîns pînă a venit de la serviciu tata, flămînd și el ca și noi. 
După acest eveniment, multe am avut de îndurat. Cei mai mari începuseră a 
se umfla, iar eu deja eram la limita vieţii. Amarnic ne-au ajutat „eliberatorii”!

Piaţa din preajma gării feroviare de nord devenise pe atunci locul spre 
care populaţia se îndrepta în căutarea hranei. Aici oamenii comercializau to-
tul ce aveau, dar principala marfă, cea mai căutată, erau produsele alimenta-
re. Aproape în fiecare zi, cu mama, iar uneori de unul singur, vizitam această 
piaţă, pentru a cumpăra sau a schimba unele lucruri pe ceva de-ale gurii. 
Traseul spre piaţă reprezenta un tablou îngrozitor cu oameni cerșind. Ade-
sea, pe cînd ne întorceam acasă de la piaţă, unii dintre cei cu mîinile întinse 
se aflau deja la pămînt, fără semne de viaţă. Mi-a rămas în memorie, deși de 
atunci au trecut peste 60 ani, episodul cu un băiat de 14-15 ani, vecin cu ne-
poata tatălui meu (pe nume Revencu), cu care am vorbit cînd am plecat spre 
piaţă, iar, la întoarcere spre casă, peste 2-3 ore, l-am găsit deja mort.

La un timp, mama parcă mă proteja, întrucît, vizibil, începusem a mă 
umfla de foame, semn al unei stări critice, fenomen pe care l-am observat 
și eu la cei care în scurt timp decedau „din mers”. De obicei, drept sursă de 
hrană pentru oameni deveneau ierburile, rădăcinile de copaci, ba chiar și 
încălţămintea sau cîinii. O sfeclă de zahăr, căzută ocazional din mașinile care 
o transportau pe timp de toamnă la fabrică, devenea o mîncare delicioasă. 
În asemenea condiţii, noi frecventam școala și munceam pe lîngă casă.

În perioada foametei, mama noastră se afla în permanentă căutare de 
hrană pentru copii, iar tata lucra din greu ca muncitor la calea ferată, din zori 
pînă noaptea și, practic, flămînd. Din casă a fost  vîndut tot ce se putea vinde 
sau se schimba pe produse alimentare. S-a ajuns la aceea că părinţii au dat 
pentru o căldare de crupe de porumb și un săculeţ de 8-10 kg de hoaspă de 
grîu tinichea cu care se putea acoperi 2 case! Dar altă ieșire nu a existat.

Întreţinerea cu hrană a familiei se mai agrava și din cauza că numai lui tata, 
ca muncitor la căile ferate, i se eliberau zilnic 500 grame  de pîine neagră. Aceas-
tă pîine trebuia împărţită la 7 persoane! Alţi lucrători, însă, mai descurcăreţi, pri-
meau pentru toţi membrii familiei cîte 500 g de pîine. Așa era sistemul dreptăţii 
pe atunci, care, cu regret,  se resimte de-a binelea și în prezent.

Vara anului 1947 părea a fi mai favorabilă, deoarece, pe pămîntul nos-
tru „din capul satului”, începea să se coacă orzul. Noi îmblam în cîmp la spi-
cuit și aduceam acasă cîte puţin orz pentru a-l rîșni. Încetul cu încetul, aveam 

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

74



posibilitatea să mîncăm mai multă „geandră” din orz, iar mama ne mai pre-
para și un fel de turte din hoaspă. Din cînd în cînd, mama mai adăuga în 
terciul de orz cîte oleacă de lapte de la cele trei oiţe pe care le mai aveau, dar 
și ele, în scurt timp, au devenit hrană a copiilor înfometaţi.

O anumită perioadă, directorii tuturor școlilor erau obligaţi să orga-
nizeze o dată în zi masa pentru elevi. Elevii școlii noastre erau hrăniţi într-o 
ospătărie spaţioasă din preajma gării feroviare de nord, ajustată, pe timpul 
războiului ca și cantină pentru militarii în tranziţie. Ţin minte că ni se dădeau 
cîte două bucăţele mici de pîine neagră și o farfurie metalică plină cu borș 
sărat și acru, în care pluteau doar cîteva bucăţele de roșii murate și cîţiva car-
tofi. La carne nici nu puteam visa, însă noi, copiii, ne mulţumeam și cu atîta, 
fiindcă, acasă, nici asta nu aveam. Din cînd în cînd, ni se mai dădeau cîteva 
linguri de terci din orz sau ovăz, fără nici un gust, și cîte un pahar de compot 
din fructe uscate. Intram și ieșeam din ospătărie la comandă, disciplinat. La 
școală, în fiecare zi, ni se dădea suplimentar cîte o lingură de untură de pește 
și, cu toate că grăsimea nu era gustoasă, noi o consumam conștiincios, fără 
discuţii.

Pe timpul foametei, bărbaţii și femeile mai vrednici plecau cu trenul, ade-
sea pe acoperișurile vagoanelor, în Ucraina sau în alte regiuni, în căutarea hranei 
pentru copii. Mulţi dintre ei nu se mai întorceau - decedau în drum sau cădeau 
de pe acoperișurile vagoanelor, alţii erau jefuiți și uciși.

Să scap de coșmarul foametei din 1946-1947 nu este atît de ușor, în-
trucît am simţit-o și am cunoscut-o, nu din spusele altora. Este imposibil să 
uiţi canibalismul. Fenomenul foametei, cu sutele și miile de oameni căzuţi 
victime, fenomen, în mare măsură, organizat, ca și în alte regiuni ale impe-
riului sovietic. Cu siguranţă, consecinţele foametei de atunci se fac resimţite 
și astăzi la unii supravieţuitori, persistînd starea de permanentă frică.

Amintirile și trăirile mele personale despre foametea din perioada 
postbelică, care a avut loc  în orașul meu natal, Bălţi, corespund întocmai cu 
realităţile descrise atît de expresiv, peste 60 de ani, de către doamna Larisa 
Turea în „Cartea foametei”, prezentată la începutul lunii septembrie 2008 la 
Salonul Internaţional de Carte (Chișinău, 2008). Textul Dnei Turea despre tra-
gedia naţională, ce a avut loc pe atunci, nu numai în multpătimita noastră 
Basarabie, m-a făcut să-mi reamintesc situaţia în care m-am aflat și eu, să-mi 
reamintesc feţele îndurerate ale multor cunoscuţi, copii de vîrsta mea, care 
nu au mai supravieţuit terorii.

Între anii 1948 și 1949, ca fecior mai mare în familie, mi se încredinţau 
funcţii ceva mai responsabile, inclusiv aratul și cositul. Pe atunci, încă mai de-
ţineam sectoare de pămînt. Îmi amintesc cu groază aratul din sectorul „flămîn-
da”, cu o pereche de boi slabi și ei, pe care îi ţineam de funie. Se întîmpla, că 
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atunci cînd plugul răsturna brazda, să iasă la suprafaţă și cadavre scheletate sau 
părţi cadaverice ale soldaţilor decedaţi, înhumaţi foarte superficial. Dacă eu cu 
tata, care ţinea coarnele plugului, suportam cu greu situaţia dată, apoi boii cu 
care aram reacţionau neobișnuit: loveau cu copitele și se îndepărtau imediat de 
aceste locuri, iar eu abia îi ţineam de funie. Prin anii 50, toate aceste trei sectoare 
ale noastre, aproximativ 9-10 hectare de pămînt, au fost luate în colhoz, iar noi, 
„benevol” și „bucuroși”, am renunţat la pămînt pentru totdeauna, nu cumva să 
devenim „culaci”.

În anul 1949, populația înfometată avea să suporte perioada deportărilor,  
cînd, pe timp de noapte, dispăreau pentru totdeauna cei mai buni gospodari 
și oameni cărturari. Cîte 3-4 bărbați, înarmați, îmbrăcați în haine negre, se nă-
pusteau în casele oamenilor și, fără multă explicație, ordonau să se pregătească 
pentru plecare. Ei erau transportați la gara feroviară, încărcați în vagoane mar-
fare pentru vite și duși în direcții necunoscute. Așa era să se întîmple cu colegii 
de clasă Valentin Grițuc, Grigore Scutelnic, Gheorghe Profir și alții din generația 
mea, pe care i-am întîlnit peste 20 de ani, cu greu recunoscîndu-i. 

Pentru a evita eventualele deportări, părinții mei cu cei cinci copii au luat 
calea pribegiei. Timp de 10-12 zile, ne ascundeam prin cîmpurile satelor înveci-
nate. Dar la întoarcere spre casă, am fost opriți de trei persoane înarmate, ne-au 
luat calul și ne-au lăsat în drum cu căruța încărcată cu copii, fără a ne explica 
ceva. Părinții, bucuroși că nu ne-au împușcat, au înhămat vaca în locul calului, 
ajungînd acasă flămînzi și speriați.

STUDIILE LA ȘCOALA DE FELCERI ȘI MOAȘE
După absolvirea a 7 clase, în anul 1951, împreună cu prietenii și colegii 

mei Victor Barbieru, Jan Iuhtimovschi, Anatol Marcu și Mitică Bălan, am hotă-
rît să ne continuăm studiile la Colegiul de Medicină, pe atunci Şcoala de Fel-
ceri și Moașe din Bălţi. Toţi cinci am început să studiem tainele medicinii. Nu  
era tocmai ușor, fără manuale și cunoașterea limbii ruse, fără un sistem per-
fect de pregătire și fără cadre didactice autohtone. Norocul nostru a fost că 
anumite discipline medicale se studiau sub conducerea unor medici-practi-
cieni foarte bine pregătiţi, care și-au făcut studiile la București, Viena, Berlin, 
Paris și mulţi dintre ei cunoșteau limba băștinașilor. Printre aceștea au fost 
farmacistul Mihail Egher, chirurgii Cotigher și Rîbacov, interniștii Buhbinder 
și Chișelev ș.a. Am avut ce învăţa de la așa personalităţi ca doctorii Marmor 
și Saruhanova, renumiţi organizatori ai sistemului de sănătate publică din 
Bălţi, de la severul nostru director Şevţov, șeful de studii Baliura, pedagogii 
Hazins, Prus, Pisanciuc, Danișevschi, Lascenco, Berejnaia ș.a.

Ştiam cu toţii, că farmacologia se studiază greu, trebuie memorizate 
sute de denumiri de medicamente, iar obiectul era predat de Mihail Davido-
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vici Egher, un pedagog principial și sever. Totodată, dumnealui avea atitudi-
ne foarte bună faţă de elevi; ne învăţa cu iscusinţă să memorizăm denumi-
rile medicamentelor în limba latină, își permitea să glumească cu noi, dar, 
în același timp, știa să păstreze distanța. Îmi amintesc cît de spectaculos or-
ganiza Dumnealui lucrările de control. După ce repartiza subiectele fiecărui 
elev, se așeza pe scaun în faţa grupei, supraveghea atent cum lucrăm, apoi 
desfăcea un ziar și începea, parcă, să-l citească. Noi - atîta și așteptam. Ne 
străduiam să copiem pe furiș sau să consultăm colegii, dar în scurt timp,  îl 
auzeam rostind: „Te văd, te văd”, fără să ia ziarul din faţa ochilor. Uneori îi no-
minaliza pe unii elevi, iar noi, de la început, rămîneam nedumeriţi: cum oare 
ne observa Dumnealui prin ziar? La recreaţii, întreţineam discuţii aprinse, 
pînă la urmă, am găsit explicaţia fenomenului. Secretul „văzutului prin ziar” 
era foarte simplu: în ziar erau făcute găuri mici, prin care se controla toată 
situaţia din jur. Prin acest truc, Egher deveni bine cunoscut de mai multe 
generaţii de studenţi ai Şcolii de Felceri și Moașe din Bălţi, fiind și unul dintre 
cei mai îndrăgiţi pedagogi - pentru calităţile sale excepţionale pur omenești. 
În timpul studiilor la Institutul de medicină, adesea îl vizitam pe Mihail Da-
vidovici la farmacia din centrul orașului, unde lucra de mulţi ani. Să-l fi văzut 
cît de măgulit era dumnealui de vizită, de faptul că nu este uitat de foștii 
elevi și se bucura nespus pentru cei care își continuă studiile.

Majoritatea studenţilor, promoţia 1951-1954 a fostei Şcoli de Felceri și 
Moașe din Bălţi, aveau doar vîrsta de 14-15 ani. Unii din ei, însă, erau mai în 
vîrstă, chiar și participanţi la al doilea război mondial, veniți la studii după 
demobilizarea din armată: Ţîrfa Nicolae, Tiron Efim, Bazic Gheorghe, Bezdet-
nîi Alexei, Gordienco lurie, Habarova Tamara ș.a. Noi, cei mai tineri, îi consi-
deram autoritate, mai ales pe colegii noștri cu practică de viaţă, decît de unii 
pedagogi. Îi ascultăm pe toţi, în măsură egală, și ei ne erau exemplu.

Spre finele primului an de studii, s-a început a înviora viaţa studenţeas-
că: am început să practicăm sportul, ne întîlneam cu fete, făceam șotii. Ceva 
mai activi la șotii erau cei care locuiau în căminul studenţesc, mai cu seamă, 
cei veniţi de la casa de copii: Gheorghe Cotelea, Grigore Andrușcenco, Pe-
tru Nicolăeș, Alexandru Ţipris, Anatolie Eriomenco ș.a. Mai tîrziu, la aceștia 
ne-am asociat și noi, bălţenii de la „gara mare”, și împreună prezentam deja 
anumite „incomodităţi” altor grupări din oraș. Unele isprăvi ale noastre au 
ajuns pînă la administrația școlii și, evident, am fost mustrați după merit. În 
acest sens, eu am fost mai retras, nu participam la acţiuni  spectaculoase nu 
doar din cauza dificultăţilor economice familiale, dar și pentru că aveam de 
lucru în gospodărie. Îmi rămînea puţin timp  pentru învăţătură,  cu atît mai 
mult, pentru distracţii.
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ÎNCEPUTUL ACTIVITĂŢII MEDICALE
Obţinînd diploma de felcer, mi-am început activitatea pe tărîmul 

medicinii la 15 iulie 1954, în satul Răcăria, la 23 km de oraşul natal. Fără 
practică de viaţă, la numai 17 ani împliniţi, nu-mi imaginam cu ce să încep şi 
cum să mă descurc cu noile obligaţii de serviciu. Mă străduiam din răsputeri 
să fac faţă lucrului, însă, în acelaşi timp, eram un copil și, uneori, jucam fotbal 
cu băieţii de seama mea. În această perioadă, am fondat şi o echipă bună 
de fotbal, care, după plecarea mea la serviciul militar, continua să ocupe 
locuri de frunte la competiţiile raionale. În satul Răcăria, am învăţat să cînt 
la armonică, să-i fac concurenţă prietenului Anatol Marcu, care lucra în satul 
vecin, Uşurei, şi devenise cunoscut tineretului, iar eu mă străduiam să nu 
rămîn de el.
Nu a fost ușoară perioada de acomodare la noile condiţii de muncă și viaţă, 
întrucît vîrsta de adolescent și nivelul cunoștinţelor teoretice modeste nu-
mi erau de ajuns pentru o deplină încredere în propriile activități profesio-
nale. Lipsa altor lucrători medicali, la care aș fi putut apela, în caz de necesi-
tate, pentru consultări pe anumite probleme, precum și avalanșa de adresări 
ale bolnavilor pentru ajutor medical mă impuneau să rezolv de sine stătător 
toate problemele de sănătate publică. Cu timpul, m-am adaptat totuși la no-
ile obligaţiuni de serviciu, la rezolvarea anumitor chestiuni organizatorice, 
iar succesele mele se datorau, în mare parte, și susţinerii dezinteresate din 
partea tînărului și energicului președinte al sovietului sătesc din localitate, 
dl Petru Mojileanu.

Punctul medical se afla, pe atunci, într-o casă particulară din centrul 
satului, în care se arendau două odăi: una pentru primirea pacienţilor, iar 
alta, mai mică, devenise locul meu de trai. Deci, practic, eu mă aflam perma-
nent la locul de muncă, cu excepţia zilelor de odihnă și a celor cînd plecam 
la Bălţi să-mi vizitez părinţii. Cu timpul, în sat, devenisem cunoscut și soli-
citat, numărul de adresări creștea. Pacienţii erau examinaţi după cerinţele 
învăţate de la pedagogii noștri, iar lucrul realizat îl înregistram cu stricteţe în 
registre speciale. În cea mai mare măsură, mă ocupam de efectuarea injecţii-
lor. Mai tîrziu, au început să ceară ajutor medical și bolnavii din satele vecine. 
Concomitent, mă ocupam de vaccinarea obligatorie a copiilor și de realiza-
rea medicamentelor care mi se eliberau din farmacia spitalului de sector din 
satul Recea. Frecventam și grădiniţele de copii, fermele colhozului, staţia de 
tractoare, pentru a controla starea sanitaro-epidemiologică, deoarece și ele 
făceau parte din obligaţiunile mele de serviciu.

În fiecare lună,  în mod obligatoriu, trebuia să particip la adunările 
organizate la spitalul de circumscripţie din satul Recea, conduse de doctorul 
Catranova, unde prezentam dările de seamă lunare asupra lucrului îndepli-
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nit. Apoi eram informat despre sarcinile pe care trebuia să le rezolv pe teren. 
O dată la trei luni, plecam la adunare la spitalul raional din Rîșcani, la care 
medicul-șef Ludmila Sidorenco prezenta totalurile activităţii medicale din 
raion. În cadrul acestor întîlniri, am făcut cunoștinţă cu șefii punctelor me-
dicale din alte sate - felceri cu mai multă practică profesională și de viaţă. 
Dintre ei îi simpatizam pe dl Constantin Bogdan din Rîșcani, care, ulterior a 
absolvit institutul de medicină (1964), viitor medic-șef adjunct al spitalului 
de psihiatrie din Costiujeni, pe dl Scutaru din Mihăileni, care era de vîrsta 
tatălui meu, și pe alţii.

Spre finele anului 1954, a fost elaborată directiva guvernului de a se 
deschide în fiecare sat maternităţi pentru 5-6 paturi. Cu ajutorul președin-
telui sovietului sătesc, eu, primul în raion, am fondat o astfel de maternitate 
de 6 paturi, ajustată cu cele strict necesare pentru activitate. În martie 1955, 
a început deja să funcţioneze. Pentru maternitatea din satul Răcăria, a fost 
prevăzută o funcţie de moașă,  ocupată în curînd de dna Cuzneţova.

Sîrguinţa în muncă și deschiderea maternităţii din sat au servit drept 
temei pentru ca medicul-șef al raionului, printr-un ordin special, să-mi de-
clare mulţumire, iar fotografia mea, timp de doi ani, n-a părăsit Panoul de 
Onoare al spitalului raional. După acest eveniment, am sesizat o atitudine 
mai caldă din partea conducerii spitalului de circumscripţie și a celui raional, 
care s-a păstrat pînă la eliberarea mea din funcţie, în legătură cu plecarea în 
armată.

Acum îmi aduc aminte și despre naivitatea profesională de care am 
dat dovadă chiar în ziua deplasării mele la locul de muncă (iulie 1954), în 
calitate de felcer. Din satul Recea spre Răcăria (3 km), am urcat în caroseria 
unei mașini „Polutorca”, în care se mai aflau cîţiva oameni. În drum, cineva 
dintre ei m-a întrebat cine sînt, cu ce ocazie plec în sat etc. Aflînd că sînt vii-
torul felcer al satului, o femeie a cerut un sfat referitor la starea de sănătate a 
soţului, care suferea de tuberculoză pulmonară, formă avansată. Am promis 
că voi începe tratamentul. Doar renumitul doctor Bronștein ne învăţase, că 
(pe atunci) tuberculoza se tratează cu clorură de calciu (desensibilizant!) și 
alte medicamente, dar toate cu acţiune nespecifică. De streptomicină abia 
se auzise și, abia mai tîrziu, a fost introdusă pe larg în practica medicală. Des-
pre alte medicamente specifice, de asemenea, nu se prea cunoștea. Şi... am 
început tratamentul acestui bolnav doar cu injecţii de clorură de calciu, in-
travenos. Peste 2-3 luni, bolnavul a decedat de o puternică hemoragie pul-
monară. Acum stau și analizez: ce efect putea să aibă clorură de calciu în 
tuberculoza pulmonară avansată? Pe parcursul anilor, adesea meditam asu-
pra problemelor de acest gen: cunoștinţele pe care le posedă un specialist și 
capacitatea lui de a le aplica corect în practica medicală.
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Eventualele consecinţe ale unor greșeli sau deficienţe din practica 
medicală sînt conștientizate nu atunci cînd te învaţă ori îţi povestesc alţii, ci 
atunci cînd te confrunţi tu cu ele. Pentru mine, a rămas de învățătură și de 
neuitat alt caz de acţiuni incorecte, admise încă la anul trei de studii la Şcoa-
la de Felceri și Moașe. Pe atunci, tehnica injecţiilor devenise cunoscută și de 
aceea eu nu refuzam solicitările rudelor de a le face  anumite injecţii,  toto-
dată, învăţam și eu. Într-o zi, unchiul Jorja, fratele mamei, m-a rugat să-i fac 
injecţii la domiciliu și am fost de acord. Urma să-i fac injecţii intravenos cu 
clorură de calciu. Am respectat toate cerinţele faţă de tehnica injecţiei, am 
nimerit ușor în vena cubitală, însă am introdus medicamentul 10 ml) în ritm 
accelerat, contrar prevederilor. Imediat, pacientul și-a pierdut cunoștinţa, a 
căzut de pe scaun, s-a învineţit,  au apărut mici convulsii. Totul a trecut cu 
bine, dar, imaginaţi-vă, în ce situaţie eram eu și care puteau fi consecinţele.

După demobilizarea din rîndurile armatei sovietice (1956), am lucrat 
ca felcer la Stația Salvare medicală din orașul Bălți, pînă în septembrie 1957, 
cînd am fost înmatriculat la Institutul de Medicină din Chișinău. În perioada 
studiilor, de asemenea am continuat să activez ca felcer de gardă în secția de 
traumatologie a Spitalului Republican din Chișinău.
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ACTIVITATEA PRACTICO-PEDAGOGICĂ
Pînă în anii 1990-1992, colaborările știinţifice se limitau la spaţiul repu-

blicilor ex-sovietice, acces peste hotarele ei aveau doar anumiţi savanţi din 
Moscova. Fondarea școlii autohtone de medicină legală, după proclamarea 
Republicii Moldova ca stat independent și organizarea la Chișinău a celor 
trei foruri știinţifice internaţionale (1997, 2001, 2006) au creat premise pen-
tru colaborări mai largi cu savanţii din alte ţări. Astfel, în 1994 am participat 
la al XI-lea Simpozion Internaţional pe probleme de bioetică, organizat de 
profesorul Gheorghe Scripcaru la Iași, în cadrul căruia am făcut cunoștinţă 
cu mulţi savanţi medici-legiști.

În anul 2003 am fost ales membru al Academiei Balcanice de Ştiinţe 
Medico-Legale din partea Republicii Moldova. Cu aceasta s-a început cola-
borarea mea cu savanţii din ţările balcanice: Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria, 
Macedonia ș.a. Colaborările noastre deveneau tot mai fructuoase în cadrul 
următoarelor congrese ale celor 13 state balcanice, care au avut loc în Con-
stanţa (România; 2005), Stara Zagora (Bulgaria; 2006), Ohrid (Macedonia; 
2007) și Kavala (Grecia; 2009).

Începînd cu anul 1963 și pînă în prezent, activitatea mea investigaţio-
nală s-a materializat în circa 500 lucrări știinţifico-didactice: 25 manuale, 
ghiduri și cursuri didactice, 12 monografii, 12 invenţii, peste 55 inovaţii etc. 
Aproximativ 60 de % din lucrările mele sînt scrise în limba română. O mare 
parte din lucrările știinţifice au fost prezentate și publicate peste hotarele 
republicii: Leningrad (1969), Riga (1970,1985), Moscova (1972, 1975, 1977, 
1996), Perm (1972), Kaunas (1973), Orenburg (1973), Tallinn (1975), Kiev 
(1976, 1987), Minsk (1982, 2007), Karaganda (1990) ș.a. În ultimii ani s-au 
extins posibilităţile de participare și publicare a lucrărilor știinţifice în Franţa, 
Grecia, România, Bulgaria, Macedonia etc.

Timp de mai mulţi ani am contribuit la pregătirea cadrelor didactico-
știinţifice. Astfel, pînă în prezent am fost conducătorul știinţific a 17 teze de 
masterat, 5 de doctor și 2 de doctor habilitat; una e în curs de pregătire. Am fost 
redactor responsabil a 4 culegeri de lucrări știinţifice publicate în Republică și 
am organizat 3 foruri internaţionale de ramură, care au avut loc la Chișinău.

Pe parcursul multor ani de activitate,  am conștientizat că adevărata 
știinţă, spre regret, e un sacrificiu și nu doar mimare sau vorbe goale, care 
se mai observă la unii pseudosavanţi. Am constatat că în ultimele decenii, 
din păcate, interesul faţă de activitatea știinţifică a scăzut esenţial. Acest 
fenomen se datorează atît salarizării insuficiente, cît și lipsei de atenţia 
cuvenită din partea statului faţă de această categorie de angajați. Astfel de 
situaţie domină nu numai în ramura medicinii. Actualmente, totul se bazează 
pe entuziasmul nemărginit al unor savanţi. Pentru medicii legiști practicieni, 
chiar și pentru unii lectori universitari, activitatea știinţifică a devenit ceva de 
prisos, care nu aduce venituri nici materiale, nici morale. Nu pot să acuz pe 
nimeni în această privinţă, întrucît este bine cunoscută renumită expresie: 
„Conștiinţa este condiţionată de bunăstarea omului”.

Mă bucur nespus pentru unii elevi de ai mei, cărora le-am altoit, în 
permanenţă, pasiune pentru cercetare și care și-au păstrat atașamentul faţă 
de știinţă. Acești entuziaști sînt doctorii habilitați, profesorii universitari Raisa 
Moroșanu, Andrei Pădure, conferențiarul Vasile Şarpe, asistentul Eduard 
Lungu și alți tineri talentați.
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BIOMECANICA, MORFOGENEZA ȘI ASPECTUL LEZIONAL AL TORACELUI 
LA ACŢIUNI COMPRESIONALE

Compresiunea cutiei toracice prezintă un 
traumatism frecvent înregistrat chiar și în timp de 
pace. Conform datelor noastre traumele închise 
ale toracelui constituie în medie 6% din numărul 
cazurilor de moarte violentă, iar variaţiile anuale 
se încadrează în limitele a 14,1%-21,4% din toate 
traumele letale produse prin obiecte contonden-
te. Actualitatea acestei probleme în plan mondial 
a crescut considerabil datorită diverselor catastro-
fe tehnologice și accidente de transport, calami-
tăţi naturale, prăbușiri de clădiri, acte de terorism, 
acţiuni militare cu numeroase victime omenești, 
inclusiv și cadavre neidentificate.

Activitatea prioritară a serviciului medico-le-
gal în examinarea tuturor formelor de traumatisme, necesitatea perfecţio-
nării posibilităţilor de diagnostic obiectiv al originii și consecinţelor acţiu-
nilor mecanice asupra corpului omenesc și, în special, a traumelor, ale căror 
circumstanţe rămân necunoscute, au determinat scopul cercetărilor date.

Dintre sarcinile principale fac parte: studierea aspectelor lezio- nale in-
travitale și experimentale ale complexului de ţesuturi ale toracelui în con-
diţii concrete de compresiune dozată; aprecierea proprietăţilor mecanice 
ale toracelui și influenţa lor asupra volumului și caracterului morfologic al 
leziunilor; argumentarea diagnosticului diferenţial al leziunilor în funcţie de 
suprafaţa, topografia și forţa compresională, vârsta și forma cutiei toracice; 
elaborarea algoritmilor medico-legali de apreciere a caracterului lezional în 
diferite condiţii de acţiune a forţei compresionale.

MATERIALUL ȘI METODELE DE INVESTIGAŢII
Caracterul intravital al leziunilor produse în condiţii reale de trauma-

tism cu consecinţe letale a fost studiat pc un lot de 434 de observări, iar în 
693 de cazuri - prin modelarea experimentală a leziunilor post-mortem pe 
biomanechine riguros selectate în acest scop. Experienţele s-au realizat prin 
metoda propusă de autor, folosind un stand-press special dotat cu dinamo-
metre pentru înregistrarea forţei compresionale. Compresiunea se exercita 
în plan sagital pe sectoare limitate și integral pe toată suprafaţa toracelui 
timp de 12-14 sec. Forţa compresională în kiloniutoni (kN) se înregistra du-
blu: cu dinamometrele și acustic. Până la începutul experienţei la cadavrele 
persoanelor adulte s-a apreciat forma cutiei toracice în baza a peste 3 mii de 
indici metrici, conform unei formule matematice.

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

82



Este cunoscut că cutia toracică reprezintă o structură anatomică comple-
xă, având caracteristici funcţionale specifice și de rezistenţă inegală. Conform 
legilor rezistenţei materialelor, toracele este constituit din elemente osoase 
separate, închise, asemănătoare unor inele, unite între ele mobil. în procesul 
deformării și traumati- zării cutiei toracice sunt incluse absolut toate compo-
nentele lui anatomice, care recepţionează simultan ca un tot întreg.

Pentru înţelegerea procesului de deformare și distrucţie a cutiei toraci-
ce, ca structură anatomică integră, e necesar a cunoaște proprietăţile me-
canice, cum este rezistenţa pragală (critică), volumul de deformare plastică 
(compresibilitatea) și nivelul de elasticitate a complexului de ţesuturi după 
înlăturarea forţei de acţiune.

Drept criteriu al rezistenţei pragale (RP), obţinut prin comprimarea to-
racelui pe biomanechine, s-a considerat acea valoare a forţei de compresiu-
ne, în care se înregistrează apariţia primelor semne de distrugere a oaselor 
(separat pentru coaste și vertebre). Volumul de deformare a cutiei toracice a 
fost reprezentat prin coeficientul de deformare (CD), care reflectă procentual 
micșorarea diametrului sagital al toracelui sub acţiunea forţei compresiona-
le ce genera fracturi osoase. Drept criteriu de elasticitate a fost ales coeficien-
tul de restabilire (CR), care este egal cu raportul dintre mărimea diametrului 
sagital al toracelui înregistrată după încetarea compresiunii și mărimea iniţi-
ală (de până la compresiune) a aceluiași diametru.

Proprietăţile mecanice ale toracelui au fost stabilite în baza a peste 2 
mii de indici obţinuţi în cadrul procesului de experimentare pentru diferi-
te grupe de vârstă, sectoare și locuri de comprimare, forma cutiei toracice 
etc. In scopul aprecierii adecvate a dependenţei proprietăţilor mecanice de 
condiţiile enumerate, indicii respectivi au fost supuși unui studiu compara-
tiv conform programei algoritmice în limbajul „Fortan” la EVM-ES 1012, apoi 
analizaţi prin metodele statistice.

După aprecierea indicilor mecanici și finisarea experienţei minuţios se 
studia caracterul și topografia leziunilor obţinute în ţesuturile moi, mușchii 
intercostali, oase și organele interne. Oasele fracturate se examinau în situ, 
apoi o parte din ele se înlăturau și după o prelucrare mecanică se cercetau 
suplimentar. Specificul fracturilor se studia macroscopic și cu ajutorul stere-
omicroscopului. O serie din toate leziunile experimentale se examinau prin 
metode microscopice.

Volumul și caracterul lezional au fost studiate în 4 grupe de acţiune 
a forţei compresionale aplicate: în limita valorilor rezistenţei pragale (RP); 
de 7,35-9,81 kN (750-1000kg); 14,76-19,62 kN (1500-2000 kg) și între 24,52-
29,43 kN (2500-3000 kg).

Datele obţinute au fost analizate în următoarele grupe de vârstă:
- la copii între 3-7 ani, 8-12 și 13-16 ani;
- la vârstnici între 17-35 de ani, 36-55 și peste 55 de ani.
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Toate informaţiile referitoare la indicii mecanici și aspectul lezional s-au 
sistematizat separat conform grupelor de forţe compresionale, suprafaţa și 
localizarea forţei aplicate, vârsta, forma cutiei toracice, precum și în func-
ţie de influenţa îmbrăcămintei. Rezultatele cercetărilor experimentale au 
fost confruntate cu cele stabilite la examinarea persoanelor decedate de pe 
urma traumatismelor intravitale.

PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE TORACELUI
In scopul concretizării circumstanţelor de producere a traumatismelor, 

organele de urmărire penală adesea solicită expertizei medico-legale răs-
puns la întrebarea: Care a fost forţa acţiunii obiectului vulnerant prin care 
s-a produs un anumit volum și caracter lezional? în lipsa acestor indici, răs-
punsul expertului este, de obicei, neconcret sau cu mari aproximaţii. Unele 
informaţii în această direcţie s-au obţinut doar prin cercetări experimentale 
pe biomanechine. În cadrul cercetărilor noastre, s-au studiat proprietăţile 
mecanice ale toracelui în acţiuni concrete ale forţei compresionale. Rezul-
tatele obţinute permit a caracteriza rezistenţa distructivă pragul ă și gradul 
de deformare a cutiei toracice, în funcţie de suprafaţa și locul de aplicare 
a forţei compresionale, precum și corelarea dintre volumul lezional și forţa 
traumatică aplicată.

Indicii RP ai coastelor. Cunoașterea rezistenţei pragale a cutiei toraci-
ce face posibilă estimarea mărimii forţei distructive compresionale, permite 
evidenţierea și diferenţierea condiţiilor de traumatizam a toracelui, precum 
și estimarea lor în profilaxia eventualelor fracturi osoase în cadrul reanimării. 
Rezultatele cercetărilor experimentale deschid largi perspective în soluţio-
narea multor probleme medico-legale ale traumelor mecanice, ale meca-
nogenezei carcasei osoase a toracelui și rezistenţa lui în diverse condiţii de 
acţiune a forţei compresionale.

Seria de experienţe, în cadrul cărora a fost realizată o comprimare a 
unei regiuni limitate a feţei anterioare a toracelui, a demonstrat că indicii RP 
variază considerabil în funcţie de vârsta obiectului, de sectorul comprimat 
și, în mai mică măsură, de forma cutiei toracice, de sex și de îmbrăcăminte. 
Unele dintre aceste aspecte sunt prezentate în tabelul l.

La compresiunea limitată a feţei posterioare a toracelui, RP este mai 
mare comparativ cu indicii RP înregistraţi în seria sus- numită de experienţe, 
fenomen ce se explică prin aceea, că, în compresiunea posterioară, efortul 
static este recepţionat iniţial de către coloana vertebrală și numai apoi trans-
mis în mod dispersat unui număr mai mare de coaste. În astfel de situaţii, 
coloana vertebrală acţionează asupra coastelor adiacente mai sus și mai jos 
de locul comprimat, ca un pivot, mărind, astfel, numărul perechilor de coas-
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te implicate în procesul distructiv. Particularităţile aceștea au permis analiza 
indicilor RP în seria dată de experienţe, fără a ţinea cont de forma cutiei to-
racice.

Cinematica acţiunii efortului static repartizat pe toată suprafaţa tora-
celui are particularităţi proprii. Conform legilor rezistenţei materialelor, cutia 
toracică prezintă o construcţie compusă din elemente separate închise, uni-
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te mobil între ele. Atunci când obiectul vulnerant realizează o compresiune 
la nivelul întregului torace, elementele lui constituente, unite în mod ne-
întrerupt, acţionează la efortul static ca un complex structural unitar. Deci, 
indicii experimentali ai RP a acestui complex structural corespund adecvat 
condiţiilor reale de traumatism.

Rezultatele comprimării sagitale a întregului torace au arătat, că 
indicii efortului lezional au oscilaţii individuale considerabile, chiar 
în cadrul aceleiași vârste. Dacă la vârsta de peste 55 de ani, coaste-
le se fracturau la un efort static numai de 0,49-0,59 kN, apoi la cei ti-
neri (17-19 ani), acest efort atinge 6,37-7,65 kN. Deci, odată cu creș-
terea vârstei se micșorează considerabil valorile RP a toracelui.

De asemenea, s-a dovedit, că indicii RP variază în funcţie de forma to-
racelui. Valorile mai mari sunt caracteristice pentru forma cilindrică, iar cele 
mai mici - pentru forma aplatizată a toracelui. Dacă la tineri (17-35 de ani) 
diferenţa dintre indicii RP a celor trei forme (cilindrică, intennediară, aplati-
zată) este considerabilă, apoi la vârsta de peste 55 de ani această diferen-
ţă dispare, fapt ce denotă că la persoanele de vârstă înaintată coastele se 
fracturează la un efort static aproximativ egal, indiferent de forma toracelui.

Valorile numerice ale RP în cazul acţiunii efortului static pe toa-
tă suprafaţa toracelui au fost analizate la calculator prin metoda pătra-
ţilor minimali. S-a apreciat dependenţa analitică de continuitate din-
tre vârsta și indicii forţei distrucţionale. In baza acestor calcule corela-
te cu indicii obţinuţi experimental, s-a elaborat  diagramă care reflec-
tă dinamica respectivă a mărimii RP în kilogram-forţă compresională 

Fig. 1. Rezistenţa pragală în funcţie de vârstă şi forma toracelui 
la o compresiune dispersată pe toată suprafaţa în plan sagital.
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la persoane de diferită vârstă, în funcţie de forma cutiei toracice (fig. l).
Indicii gradului de deformare. La începutul acţiunii efortului static to-
racele, având încă o anumită rezervă de rezistenţă, este supus nu-
mai procesului de deformare, ulterior, după depășirea limitei de re-
zistenţă a toracelui la compresiune, se produc modificări distructive.

Capacitatea toracelui de a se opune deformaţiei este condiţionată de 
rigiditatea tuturor ţesuturilor și, mai ales, de cel osos. De aceea scheletul osos 
și determină nivelul deformaţiei toracice (până la producerea fracturilor) la 
efortul compresional. Nu toate regiunile toracelui se deformează în mod 
egal și fiecare dintre acestea pot fi comprimate numai până la o anumită 
limită.

S-a stabilit, că la compresiunea unui sector limitat al toracelui, coefici-
entul de deformaţie (CD) variază considerabil, în funcţie de locul acţiunii, 
de vârstă și, într-o măsură mai mică, de forma toracelui. Cel mai mic CD este 
caracteristic pentru compresiunea la nivelul claviculelor, iar cel mai mare - la 
nivelul apofizei xifoide - pentru persoanele tinere (17-35 de ani) și la nivelul 
coastelor IV-V - pentru celelalte grupe de vârstă.

Graţie metodelor teoretice de cercetare, preluate din rezistenţa mate-
rialelor, s-a stabilit că la tineri și, parţial, la cei de vârstă medie efortul static 
produce iniţial fracturi costale, iar apoi sternale. La cadavrele persoanelor 
de vârstă înaintată, la aceleași valori ale forţei de compresiune, se formează 
concomitent fracturi costale și sternale.

Considerabil se deosebesc indicii CD în cazul acţiunii statice pe toată 
suprafaţa toracelui. în procesul experienţelor, s-a constatat o diferenţă esen-
ţială a caracterului de deformaţie a toracelui, care anticipează distrugerea 
anatomică a oaselor și, în primul rând, a coastelor.

În funcţie de mărimea CD s-au evidenţiat două tipuri de torace: rigid și 
elastic. Toracele rigid este caracteristic pentru persoanele de vârstă înaintată, 
iar cel elastic - pentru vârsta tânără și cea medie. Drept criteriu pentru aceas-
tă clasificare au servit corelarea datelor CD și RP în condiţii standard de 
compresiune dozată.

S-a constatat, că distrugerea toracelui rigid are loc fără careva deformări 
prealabile esenţiale, în timp ce distrugerea toracelui elastic este precedată 
de o deformare considerabilă. În legătură cu aceasta, vom evidenţia două 
mecanisme de deformare și distrugere a toracelui sub influenţa efortului 
compresional.

Toracele de tip elastic, posedând o rezistenţă și un volum deformativ 
mai mare, odată cu creșterea efortului compresional, capătă alt aspect - 
se deformează. La această etapă, segmentul mai curbat al coastelor joacă 
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rolul unui amortizator al forţei compresionale. Începând cu momentul când 
posibilităţile deformative ale segmentului curb al coastei se epuizează, 
parvine deformarea sectorului liniar (anterior). Distrugerea coastelor se 
produce în momentul când tensiunea efortului static, localizat în segmentul 
liniar, depășește pe cea pragală (critică).

La toracele de tip rigid, prima etapă de deformare, practic, lipsește, 
adică segmentul curb al coastelor nu realizează o acţiune de amortizare 
evidentă și efortul static distructiv este imediat recepţionat de segmentele 
liniare ale coastelor.

Mecanismele de distrugere a toracelui, menţionate mai sus, confirmă 
datele cercetărilor experimentale în aspectul că RP a toracelui de tip elastic 
depășește de 1,5-2 ori limitele de rezistenţă a toracelui rigid. Această situaţie 
se explică prin mărimea considerabilă a indicilor RP a ţesutului osos la per-
soane tinere. Valorile CD a toracelor elastice sunt aproximativ de 1,5-2-3 ori 
mai mari decât cele stabilite pentru toracele de tip rigid.

Proprietăţile mecanice ale mușchilor intercostali, care integrează și 
fortifică legătura coastelor, determină gradul de deformare și de distrucţie 
a toracelui elastic. Toracele de tip rigid, asociat cu o elasticitate mică a muș-
chilor intercostali, este caracteristic pentru vârsta înaintată și are o rezistenţă 
minimă. Prin urmare, odată cu creșterea vârstei se reduce nivelul legăturilor 
dintre diferite elemente anatomice ale toracelui, micșorând, astfel, proprie-
tăţile mecanice ale lui ca un complex structural unitar.

Indicii gradului de elasticitate. Este cunoscut faptul că diferite obiecte, 
inclusiv și structurile biologice, la o acţiune mecanică se deformează, iar 
după înlăturarea efortului, tind să-și restabilească forma și dimensiunile ini-
ţiale. Proprietatea obiectelor deformate de a-și restabili starea iniţială este 
numită elasticitate, iar nivelul maximal al acestor proprietăţi - limita elasti-
cităţii. Pentru teoria și practica traumatologiei medico-legale, un anumit in-
teres prezintă cunoașterea indicilor de elasticitate a ţesuturilor și organelor 
corpului uman, inclusiv, și a toracelui.

Rezultatele obţinute în această direcţie au demonstrat, că coeficientul 
de restabilire (CR) al toracelui, la compresiunea unui sector limitat a feţei 
anterioare, depinde de mai mulţi factori, dintre care, cei mai importanţi, sunt 
vârsta, mărimea și locul aplicării efortului static, și, în mai mică măsură, de-
pinde de forma toracelui, particularităţile structurale și gradul de elasticitate 
al ţesuturilor.

Fără a obiectiviza cele expuse prin cifre concrete, vom menţiona, că di-
ferite regiuni (sectoare) ale feţei anterioare a toracelui își pot restabili dimen-
siunile sagitale iniţiale, după excluderea acţiunii efortului static, în mod de-
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osebit. Indici mai mari ai CR sunt caracteristici pentru regiunile claviculare și 
ale perechilor de coaste II—III, adică ale acelor sectoare care sunt mai puţin 
deformabile la acţiunea statică. Regiunile de coaste IV-V ale apofizei xifoide 
și sternală dispun de un CR mai redus și aproximativ egal.

La creșterea efortului static, toate regiunile toracelui își reduc proporţi-
onal capacităţile de restabilire a dimensiunilor sagitale iniţiale.

În cazul compresiunii întregului torace, volumul de restabilire a dimen-
siunilor iniţiale, după încetarea acţiunii efortului static, este ceva mai mic 
decât în cazul compresiunii pe un anumit sector limitat.

Comparând datele CR ale diferitelor tipuri de torace în cadrul unui grup 
de vârstă și de nivelul de acţiune statică, s-a stabilit că la persoanele tinere 
(17-35 de ani), acești indici diferă considerabil numai la compresiunile pra-
gale (lezionale). Începând cu o acţiune statică de 14,76 kN (1 500-2 000 kg), 
forma toracelui, în fond, nu influenţează esenţial asupra valorilor CR.

în aceeași ordine de idei, de menţionat că indicii CR, în limitele vârstei 
de 36-55 de ani, descresc proporţional numai la mărirea efortului aplicat, 
indiferent de forma toracelui și fără diferenţă esenţială chiar în grupul acţiu-
nilor compresionale pragale.

La persoanele în vârstă de peste 55 de ani, indicii CR, indiferent de mă-
rimea efortului static, sunt egali pentru toate formele toracelui.

Generalizând indicii proprietăţilor mecanice ale toracelui la acţiunea 
efortului static, se pot evidenţia următoarele.

Rezistenţa pragală la compresiunea toracelui variază în funcţie de vâr-
stă, regiunea aplicării forţei, forma cutiei toracice și de îmbrăcăminte. Cerce-
tările experimentale au dovedit că indicii efortului lezional au oscilaţii con-
siderabile chiar în cadrul aceleiași grupe de vârstă. Valorile RP ale toracelui 
persoanelor tinere (6,37-7,65 kN) pot depăși de 10 ori pe cele ale persoane-
lor de vârstă avansată. Mai rezistente faţă de acţiunea compresională sunt 
cutiile toracice de formă cilindrică.

Gradul de formaţie al toracelui este determinat de rigiditatea tuturor 
ţesuturilor ce-l constituie și, în primul rând, a celui osos, care este elemen-
tul principal de suport la acţiunea forţei compresionale. Indiferent de su-
prafaţa comprimată, factorul de vârstă prezintă un criteriu de bază, care 
condiţionează reducerea nivelului de deformaţie. Indicii CD sunt mai mari 
pentru forma cilindrică a toracelui și mai mici pentru cea aplatizată. Com-
presibilitatea toracelui la persoanele peste 55 de ani este redusă substanţial 
și nu depinde de forma lui. La tineri, distrucţia toracelui este precedată de o 
evidentă etapă de deformare, în timp ce la reprezentanţii grupei de vârstă 
avansată, această etapă lipsește.

Coeficientul de restabilire a toracelui deformat neapărat descrește, 
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odată cu mărirea vârstei și a forţei aplicate. Posibilităţi mai mici de restabilire 
a dimensiunilor iniţiale are toracele aplatizat, mai mari - cel de formă cilin-
drică. Acest fenomen este mai evident la copii și la persoanele tinere. Vârsta 
avansată și eforturile considerabile nivelează proprietăţile de restabilire a 
dimensiunilor sagitale ale tuturor ţesuturilor, indiferent de forma toracelui.

Caracterul lezional Ia compresiunea toracelui
Analiza materialului necropsie a demonstrat, că la persoanele adulte 

doar în 24 % din cazuri, leziunile toracelui se produc prin compresiunea 
obiectelor contondente cu suprafaţa limitată, iar în celelalte observări s-au 
constatat compresiuni prin obiecte cu suprafaţa nelimitată. La copii, de 
regulă, compresiunea are loc asupra întregii suprafeţe a toracelui.

Rezultatele cercetărilor experimentale au arătat că la compresiunile 
realizate prin obiecte dure cu suprafeţe limitate leziunile au caracter relativ 
localizat în aria sectoarelor respective, având doar un specific morfologic 
diferit, în funcţie de forţa compresională.

Astfel, comprimările sagitale în limitele valorilor pragale asupra 
feţei anterioare a toracelui se soldează cu formarea unor fracturi costale 
incomplete, mai bine evidenţiate pe partea internă a coastelor în formă 
de uluc (fig. 2). Această formă lezională este caracteristică mai mult pentru 
persoanele de vârstă tânără (17-35 de ani). La persoanele de vârstă medie 
(până la 55 de ani), procesul distructiv se observă atât pe faţa internă a 
coastelor din contul forţelor de comprimare a ţesutului osos, cât și pe lamelele 
externe cu semne de extensiune a porţiunii osoase. Pentru persoanele de 
vârstă înaintată (peste 60 de ani), este semnificativă desprinderea lamelei 

Fig. 2. a  -  fractură „în uluc” a suprafeţei interne a coastei la 
comprimarea în limitele valorilor pragale; b - histotopograma 

fracturii „în uluc”.
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Fig. 3. Desprinderea lamelei externe de cea internă a coastei la 
comprimarea toracelui cu o forţă de 100 kg la persoane de vârstă 

înaintată.

externe a coastei de cea internă pe traiectul ambelor margini, chiar și la 
acţiunea unor forţe compresionale neînsemnate (fig. 3), dar vizibile atât 
macroscopic, cât și microscopic.

Datele noastre în această privinţă, parţial, se deosebesc de cele stabilite 
de V. Hohlov (1996), care arată că pentru coastele de formă aplatizată este 
caracteristică deformarea sub formă de uluc, în timp ce pentru cele de for-
mă convexă - de burelet. Ambele deformări se produc pe acea suprafaţă a 
coastei, pe care se concentrează forţele de compresiune. Suprafaţa coastei 
supusă acţiunii de extensie microscopic este intactă. Concomitent, autorul 
indică o dependenţă a fracturilor “plastice” de forma secţiunii transversale.

Odată cu creșterea forţei compresionale, indiferent de suprafaţa și nive-
lul de acţiune, caracteristic se schimbă volumul și aspectul morfologic al le-
ziunilor tuturor formaţiunilor anatomice ale cutiei toracice. începând cu for-
ţe compresionale în limitele 7,35-9,81 kN (750-1 000 kg), se constata fracturi 
complete ale coastelor, cu deplasarea moderată a fragmentelor și mărirea 
numărului de coaste adiacente implicate în procesul distructiv, precum ale 
ţesuturilor moi din jurul oaselor fracturate. La o compresiune de 14,76-19,62 
kN (1 500-2 000 kg), se produceau fracturi simetrice duble, cu o deplasare 
evidentă a fragmentelor, mai cu seamă, în epicentrul de acţiune a obiectu-
lui vulnerant. Aplicarea forţei compresionale la nivelul claviculelor producea 
atât fracturi de clavicule, cât și a primelor coaste.

Cum era de așteptat, în compresiunele unor sectoare limitate ale supra-
feţei anterioare a toracelui, cu o forţă maximă de 24,52- 29,43 kN (2 500-3 
000 kg), volumul lezional devenea maximal, iar caracterul morfologic al lezi-
unilor se schimba. Esenţial se mărea numărul coastelor distruse, se adăugau 
fracturi duble, depline, cu deplasări ale fragmentelor, se asociau leziunile 
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aparatului vertebral și al organelor interne, mai cu seamă, la persoanele pes-
te 55 de ani.

în cazul când forţa compresională acţiona dispersat la nivelul întregului 
torace, elementele constituente ale lui, unite în mod neîntrerupt, recepţio-
nează efortul static ca un complex structural unitar. Ca rezultat al compri-
mării anteroposterioare a toracelui, are loc creșterea curburii coastelor și 
formarea fracturilor indirecte, localizate în regiunile de maximă deformare. 
Localizarea fracturilor va depinde, în mare măsură, de vârstă și de forma cu-
tiei toracice.

S-a constatat, că forma cutiei toracice influenţează repartizarea topo-
grafică a sarcinilor apărute la nivelul coastelor și, respectiv, la localizarea 
fracturilor. La comprimarea cutiilor toracice de formă aplatizată, fracturile, 
preponderent, se formează pe liniile axilare medii, unde deformarea atinge 
nivelul său maxim, și lipsesc pe liniile axilare anterioare. În cazul formei inter-
mediare a toracelui, coastele se fracturează în mod egal atât pe linia axilară 
medie, cît și pe cea anterioară. Pentru cutiile toracice de formă cilindrică, mai 
caracteristică este producerea fracturilor costale pe liniile axilare anterioare.

La o acţiune statică în limitele de 14,76 - 19,62 kN (1 500 - 2 000 kg), 
esenţial se modifică volumul și localizarea fracturilor costale în funcţie de 
forma cutiei toracice. În cazul formelor aplatizate și intermediară, distrucţia 
are loc în două etape: în prima, se produc fracturile din sectoarele anterioare 
(liniile axilare anterioare și medii) ale coastelor, iar în a doua - din regiuni-
le posterioare ale lor. Distrucţia cutiei toracice cilindrice, spre deosebire de 
celelalte, decurge în trei etape (fig. 4’), fapt condiţionat de gradul minim de 

curbură a coastelor. Fracturile se formează, iniţial, pe liniile axilare anterioa-
re. Comprimarea continuă va genera aplatizarea cutiei toracice și apariţia 
fracturilor pe liniile scapulare.

Fig. 4. Schema localizării şi etapele formării 
fracturilor costale în funcţie de forma cutiei toracice 

la comprimare sagitală (1 500-2 000 kg).
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Astfel, știind forma cutiei toracice și direcţia comprimării, poate fi pre-
supusă eventuala localizare a fracturilor și vice-versa, cunoscând localizarea 
fracturilor și direcţia comprimării, poate fi stabilită forma toracelui. Totodată, 
cunoscând forma cutiei toracice și localizarea fracturilor, poate fi stabilită 
direcţia acţiunii forţei compresive.

Generalizând caracterul lezional la compresiuni dozate asupra torace-
lui în funcţie de localizarea și forţa acţiunii, vârsta și alţi factori se pot speci-
fica.

La acţiuni pe sectoarele părţii anterioare, volumul lezional, în mare mă-
sură, se datorează forţei compresionale, iar particularităţile morfologice se 
modifică în funcţie de vârstă și regiunea toracelui supusă comprimării. Cel 
mai mic volum lezional al carcasei osoase și al organelor cutiei toracice se 
formează la compresiunea regiunii claviculare, indiferent de forţa statică și 
vârstă. Organele interne se afectează începând cu forţele acţiunii statice de 
7,35 kN (750 kg), iar volumul lezional crește proporţional forţelor aplicate. 
Elementele constituente ale coloanei vertebrale se lezează la forţe compre-
sionale mai mari de 19,62 kN (2 000 kg), cu excepţia comprimării regiunilor 
claviculare, unde aceste valori sunt mai mari. Fracturi de omoplaţi se for-
mează la compresiuni, a căror forţă depășește 24,52 kN (2 500 kg). La acţiuni 
statice peste 24,52 kN pe sectoarele inferioare ale peretelui toracic, adesea 
se formează un complex separat de fracturi-rupturi „în bucăţi”, care include 
coastele, sternul și ţesuturile moi adiacente. Odată cu mărirea considerabilă 
a forţei compresionale, numărul de coaste implicate în procesul distructiv 
devine relativ constant. Evident, că forţa de acţiune statică sunt factorii prin-
cipali care influenţează volumul și caracterul morfologic al leziunilor, indife-
rent de locul supus comprimării.

La compresiunile asupra sectoarelor de pe partea posterioară a toracelui 
(pe spate), mecanogeneza procesului distructiv se modifică. În aceste cazuri, 
iniţial, are loc deformarea (turtirea) treptată a cutiei toracice prin interme-
diul coloanei vertebrale, care joacă rolul unui translator al forţei cinetice (fig. 
5). Doar la o forţă compresională mai mare de 9,81 kN (1 000 kg), în locul 
comprimat, se fracturează apofizele spinoase a 2-3 vertebre, parţial, se rup 
discurile intervertébrale prin mecanism de extensiune a ţesuturilor. Coaste-
le se fracturează pe o singură linie anatomică sau pe două la persoanele în 
vârstă. Organele cavităţii toracice, la o astfel de forţă de compresiune rămân 
intacte. Acţiunile statice care depășesc limitele de 24,52 kN (2 500 kg) pro-
duc, în locurile comprimate, leziuni mai esenţiale ale tuturor elementelor 
coloanei vertebrale și ale oaselor scapulare prin mecanism compresional 
(strivire). Mai multe perechi de coaste se implică în procesul distructiv, odată 
cu modificarea respectivă a caracterului morfologic al leziunilor.
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La compresiunea întregii suprafeţe a toracelui, forţa de acţiune este dis-
persată simetric pe toată construcţia integrală a lui, recepţionează, în primul 
rând, carcasa osoasă. In aceste cazuri, procesul deformativ și volumul lezi-
onal este mai mic la forţele compresionale respective, stabilite în condiţii-
le aplicării forţei pe sectoare limitate ale toracelui. Cu mult mai puţin sunt 
implicate în procesul distructiv coloana vertebrală și oasele scapulare. Tot-
odată, graţie dispersării uniforme a forţei compresionale asupra întregului 
complex de ţesuturi ale toracelui, treptat, se încadrează în procesul de trau-
matizare coastele a căror număr crește odată cu mărirea forţei compresio-
nale (fîg. 6). Caracterul și volumul lezional este mai constant pentru grupele 
de vârstă și forţele de acţiuni statice.

La copii şi adolescenţi, indicii mecanici ai toracelui la acţiunea forţelor 
compresive, precum și caracterul lezional considerabil, diferă de cele stabili-
te la persoanele adulte. Rezistenţa pragală la acţiunea statică este, în medie, 
de 5 ori mai mare, decât la persoanele tinere (17-35 de ani) și până la 10 ori 
comparativ, la cele de peste 55 de ani. Volumul traumatizării complexului de 
oase (ca o construcţie mecanică unitară) este minim și nu corespunde for-
ţei compresionale. Semnificative sunt fracturile incomplete, subperiostale 
ale coastelor cu fisurări marginale, fără deplasări esenţiale ale fragmente-
lor. Compresiunile în limitele acţiunii forţei critice (pragale) la copii, egale cu 
valori peste 9,81 kN (1 000 kg), provoacă fracturarea până la 5-6 perechi de 
coaste (III—VIII), cu hemoragii în ţesuturile pulmonare și ale spaţiilor inter-

Fig. 5. Mecanogeneza şi etapele procesului deformativ şi distructiv la 
compresiunea regiunii posterioare a cutiei toracice: a  - fracturi primare 
ale segmentelor anterioare ale coastelor; b - fracturi consecutive 
ale segmentelor posterioare ale coastelor; c  - fracturi ale apofizelor 
spinoase şi corpurilor vertebrelor; P  - direcţia forţei compresionale.
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costale. Proporţional majorării forţei de comprimare, crește volumul leziuni-
lor, se modifică caracterul lor morfologic, în timp ce capacităţile deformative 
ale toracelui se micșorează. In procesul traumatizării, se implică noi elemen-
te osoase, ţesuturile moi și organele interne. Spre deosebire de adulţi, la co-
pii, cu mult mai evidente sunt revărsatele sangvine în toate ţesuturile moi 
afectate, inclusiv, și în jurul coastelor fracturate.

Fracturile oaselor și capacităţile deformative ale toracelui la copii se de-
osebesc și prin mecanogeneza formării lor, comparativ cu cele stabilite la 
persoanele adulte. Caracteristic e că volumul oaselor fracturate nu cores-
punde volumului de traumatizare a organelor interne; predomină leziunile 
ultimelor formaţiuni anatomice.

Pentru prima dată, experimental, s-a demonstrat și s-a descris posibili-
tatea formării post-mortem a măștii echimotice la compresiunea toracelui, 
considerată, până în prezent, fenomen specific doar pentru compresiuni 
intravitale. Cercetările histologice ale pielii din regiunea măștii echimoti-
ce, post-mortem, au demonstrat, că hemoragiile se localizează pe sectoare 
mai mici ca în cele intravitale, sunt fără reacţii inflamatorii, în multe locuri se 
depistau rupturi ale vaselor sangvine. La copii, masca echimotică se formea-
ză mai frecvent, hemoragiile fiind mai evidente ca la adulţi, și se instalează 
chiar până la 48 de ore după deces.

Fig. 6. Frecvenţa fracturilor diferitelor coaste la compresiune dispersată 
a cutiei toracice în plan sagital: a  - forţa distructivă pragală (critică); b  - 
750-1 000 kg (7,35-9,81 kN); c - 1 500-2 000 kg (14,76-19,62 kN); d  -  2  500-
3 000 kg (24,52-29,43 kN).

95

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Gheorghe BACIU      Biobibliografie

96



DISTINCȚII

97

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Gheorghe BACIU      Biobibliografie

98



99

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Gheorghe BACIU      Biobibliografie

100



101

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



MEDALIA ACADEMICĂ „NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” 
PENTRU OCTOGENARUL GHEORGHE BACIU

2016-06-25
 

Un eveniment frumos și cald, aproape ca în familie, 
a avut loc la Biblioteca Academiei de Ştiințe, la 23 iunie 
2016. A fost omagiat doctorul habilitat în medicină, 
profesorul universitar Gheorghe Baciu, despre care 
s-a scris că este un fenomen unic în spațiul pruto-
nistrean. Este medic legist, specialist în criminalistică, 
cadru didactic universitar, fondator de școală științifică, 
manager, inventator, publicist, istoric, arhivist, jurist, 
biograf, genealogist, cronicar, psiholog, colecționar, 
etnograf, fotograf, poet, editor, redactor științific, 
membru al colegiilor de redacție ale revistelor științifice, muzeograf, 
memorialist, filantrop, patriot, cugetător, orator, modest… și, nu în ultimul 
rînd, un Ințelept.

La eveniment, au participat conducerea AŞM, prieteni, colegi și 
discipoli ai profesorului.

Manifestarea de omagiere a profesorului a fost moderată de acad. 
Stanislav Groppa, vicepreședinte al AŞM, unul din miile de discipoli ai 
protagonistului zilei. „Pentru mine personal, pentru Academie și pentru 
societatea medicilor este o zi importantă. Este o zi deosebită, deoarece 
astăzi, împreună cu dumneavoastră, alături de manifestările prilejuite de 
aniversările de 70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 
de ani de la fondarea Academiei de Ştiințe a Moldovei, avem o posibilitate 
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și o ocazie frumoasă să-l sărbătorim, să-l felicităm pe profesorul Gheorghe 
Baciu”, a spus în debutul omagierii academicianul Groppa. Vicepreședintele a 
ținut un discurs, în care a relevat competența științifică, calitățile remarcabile 
de cercetător științific, profesionalismul și dăruirea în slujba medicinii, în 
general, și a specialității sale - medicina legală a prof. Gheorghe Baciu, care 
este modelul de responsabilitate socială și a medicului, și a omului social, 
demonstrat, de-a lungul întregii cariere profesionale. Toate acestea au 
constituit un argument temeinic pentru decizia Consiliului suprem pentru 
Ştiință și Dezvoltare Ştiințifică de a-i acorda prof. Gheorghe Baciu Medalia 
AŞM - „Nicolae Milescu Spătarul”. Un alt discipol al distinsului Om al Cetății 
și un alt vicepreședinte al AŞM, m.c. Ion Guceac și-a exprimat deosebita 
plăcere, ca la această distanță de ani să se intersecteze din nou cu profesorul 
său, evidențiind, însă, contextul nobil, în care Academia, dintotdeauna, a 
știut să cinstească meritele înaintașilor, cu precădere, a  celor care aduc o 
contribuție deosebită la promovarea valorilor naționale, la sporirea imaginii 
științei autohtone. Distincția înaltă, pe care i-a înmînat-o discipolul și 
vicepreședintele Ion Guceac, i-a fost acordată profesorului pentru merite 
deosebite în pregătirea cadrelor medicale, rezultate remarcabile în știință și 
cu prilejul aniversării a 80-a de la naștere.       

„Dintre toți cei prezenți, probabil, astăzi sînt cel mai fericit, deoarece, 
în afară de rude, eu îl cunosc cel mai bine pe prietenul și colegul Gheorghe 
Baciu, fiind împreună, și la bine și la greu”, a remarcat academicianul 
Gheorghe Ghidirim. Dumnealui își amintește, cu mult drag, că prietenul său 
a fost totdeauna în fruntea colectivului, lipsit fiind de vicii, precum lingușirea 
sau, și mai grav, răufăcătoria. Totdeauna a avut simțul binelui, ajutîndu-i pe 
toți care aveau nevoie, fiind și un om plin de inițiative, motiv pentru care 
a pătimit foarte mult. Dar, fiind talentat și profund, a scris. A scris cărți și 
articole, scoțînd din anonimat nume și personalități care au făcut istoria 
neamului, dar despre care mulți încercau să uite. „Dle Baciu, ca și coleg, dar 
și prieten, am fost și sînt alături de Dumneavoastră. Să nu ne uiți, să ne inviți 
și la 100 de ani și, să știți, că numele Dumneavoastră, astăzi, este printre 
cele mai apreciate nu doar în domeniul medicinii, dar și în cel al literaturii 
din Republica Moldova. La Mulți Ani!”, și-a încheiat discursul omagial 
academicianul.            

Plăcerea deosebită de a fi alături de mentorul tău, în aceste momente 
importante, cînd i se apreciază meritele, a fost exprimată de discipolul 
Raisa Moroșan, dr.hab. în medicină, profesor universitar, care i-a exprimat 
recunoștință prof. Baciu pentru îndrumarea pe calea corectă, pentru 
imboldul de a continua activitatea științifică. L-a mulțumit și pentru Omenia 
dumnealui, sufletul și obiectivismul său. Este fericită, a mărturisit vorbitoarea,  
că providența a avut grijă ca ea să se afle  în preajma profesorului, o 
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personalitate care iubește oamenii, iubește poporul și care, prin munca sa, 
creează istoria.    

O prezență frumoasă și surprinzătoare a fost cea a scriitorului Laurean 
Stanchescu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, membru 
titular al Uniunii Ziariștilor din România, care a venit la Chișinău pentru 
a-l omagia pe poetul național Mihai Eminescu. A aflat de la colega Diana 
Zlatan-Ciugureanu, președinte-fondatoare a Uniunii Scriitorilor Europeni 
din Moldova, că, la Academia de Ştiințe, este un mare eveniment, în care 
un spirit deplin al neamului românesc, dl prof. Gheorghe Baciu este onorat 
și este celebrat așa cum se cuvine unui mare spirit romînesc. „Pentru mine 
este un mare eveniment și sînt onorat că am fost acceptat să fiu prezent aici, 
la evenimentul crucial pentru dl profesor Gheorghe Baciu. Am fost invitat 
să spun cîteva cuvinte, cîteva cuvinte care au fost puține, dar au însemnat 
foarte mult pentru mine, cum spunea Nichita Stănescu „Am venit de acasă, 
acasă”, iată că și eu am venit de acasă, acasă, ca să particip cu frăția mea 
de spirit, alături de fratele Gheorghe Baciu”, a menționat scriitorul. I-a dorit 
octogenarului sănătate și încă multe fapte bune în slujba neamului.          

O incursiune în activitatea științifică a prof. Gheorghe Baciu a făcut dr. 
Ion Xenofontiv, de la Centrul de Studii Enciclopedice al AŞM. Pentru că i-a 
studiat vasta-i activitate nu doar de cercetător științific și manager, dar și de  
publicist, istoric, arhivist, jurist, biograf, genealogist, cronicar, colecționar, 
etnograf, memorialist, filantrop, patriot, cugetător, orator, istoricul Ion 
Xenofontov și-a asumat curajul de a-l numi „Sherlock Holmes de Moldova”.

Romeo Şcerbina l-a calificat drept argint viu, permanent în căutări, 
permanent în editări, în scriere de articole. I-a dorit omagiatului multe și mari 
succese în ceea ce face, căci, pentru istoria Basarabiei, este foarte important 
ca noi să nu trecem cu vederea personalitățile remarcabile ale istoriei, care 
ne-au marcat viața noastră, a tuturor.

„Posibil, că acea emisferă responsabilă de științele reale trebuia să fie 
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echilibrată de cealaltă, care este responsabilă de creație, de imaginație și, spre 
marea noastră bucurie, AŞM are multe personalități care îmbină armonios 
și cu succes aceste două domenii, adică științele mai aproape de reale și 
creația”, a remarcat dr. hab. Olga Tagadiuc, coordonator al Secției Ştiințe 
Medicale a AŞM. Fericită să confirme această legitate prin opera literară a 
lui Gh. Baciu, pe care a descoperit-o cîțiva ani în urmă și pe care o citește 
și, i-a dorit sărbătoritului ca și în viitor aceste două pasiuni și profesiuni ale 
omului Gheorghe Baciu să fie în deplină armonie și, avînd o sănătate foarte 
frumoasă, să continue să creeze pe ambele tărîmuri.

Cuvinte calde de felicitare și apreciere i-au adresat și compozitorul 
Constantin Rusnac, precum și Vasile Căpățină, Ilie Văluță, Nicolae Schițco  ș.a.
Profund emoționat, profesorul Gh. Baciu a mulțumit tuturor pentru prezență, 
pentru cuvintele de prețuire, și, bineînțeles, pentru prestigioasa distincție 
acordată de AŞM.
        

La Mulți Ani, onorat profesor, Gheorghe Baciu!     

Eugenia TOFAN,
Centrul Media al AŞM, discipol 
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INTERVIU CU PROFESORUL GHEORGHE BACIU

Victor LADANIUC

1. Dle profesor Gheorghe Baciu, de fapt, vreau să vă adresez chiar 
întrebarea pe care o bănuiți: Ce v-a determinat pe dumneavoastră, medic 
de profesie, să Vă preocupați de cercetarea unor anume epizoade din 
viața și activitatea poeților Mihai Eminescu, Alexe Mateevici și Grigore 
Vieru?

Evident, preocupările mele pentru viața scriitorilor enumerați este 
una specială, conformă cu profesia mea de medic legist. Scopul acestor 
investigații este identificarea unor informații cu caracter medical, specialitate 
pe care o profesez peste 60 de ani (1954). În atenția mea a fost: evidențierea 
stării de sănătate în dinamică, descrisă de biografi și alți cercetători, 
evaluarea clinică și diagnosticul bolilor de care ei au suferit pe parcursul 
vieții; precizarea calității asistenței medicale și oportunitatea tratamentului 
prescris de medici; aprecierea cauzei etiopatogenetice a morții; influența 
altor factori de risc asupra potențialului creativ și al sănătății etc.

2. Dle doctor, care este motivația de a alege pentru studiu anume viața 
acestor trei mari poeți ai noștri?

Alt motiv care mi-a determinat alegerea a fost admirația pe care o am 
față de tezaurul literar și spiritual al poeților, față de viziunile lor progresiste 
și compasiunea pentru enormele suferințe suportate în lupta lor înverșunată 
de patrioți. Cercetarea mea s-a axat pe evidențierea factorilor motivaționali, 
care au prejudiciat starea lor de sănătate, provocînd apariția bolilor și 
declanșarea morții, momente care țin de competența mea profesională. 
Evident, Mihai Eminescu, Alexe Mateevici și Grigore Vieru nu au fost primii 
nici ultimii, care, cu jertfire de sine, s-au opus orînduielii sociale și intemperii 
istorice. 

3. Dle doctor Gheorghe Baciu, relatați-ne, succint, Vă rog, despre preocu-
pările unui medic legist?

Medicina legală reprezintă o specialitate medicală pluridisciplinară 
care utilizează un complex de cunoștinţe și metode medico-biologice de 
investigaţii pentru rezolvarea problemelor sociale în practica de drept. 
Disciplina se evidențiază prin particularitățile metodelor și obiectelor de 
cercetare, iar realizările științifice și practice sînt adaptate necesităților 
organelor judiciare. O bună parte de probleme specifice se rezolvă numai în 
cadrul acestei specialităţi: cercetarea corpurilor delicte de origine biologică; 
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examinarea cazurilor de moarte violentă (spînzurare, înec, electrocutare 
etc.); aprecierea gradului de gravitate a vătămărilor corporale; expertiza 
cazurilor de simulaţie, disimulaţie etc.

Expertiza medico-legală este un procedeu cu caracter practic, 
care se realizează doar în baza solicitării sau prin ordonanța organelor de 
urmărire penală și procuratură. De competenţa expertizei medico-legale 
ţine examinarea următoarelor obiecte: 1) persoanele agresate (victimele, 
bănuiţii); 2) cadavrele persoanelor decedate prin moarte violentă sau 
suspecţie la aceasta, inclusiv, și cele exhumate, la diferit timp după decese; 
3) corpuri delicte, instrumente cu care s-au produs actele infracţionale și 
care posedă anumite semne ale acţiunilor criminale sau urme de origine 
biologică, care pot servi pentru organele de drept în calitate de probe 
importante; 4) materialele dosarelor penale și civile, alte documente 
medicale (fișa de observaţie clinică, carnetul de adresare în policlinică, 
procesul-verbal de cercetare a cadavrului la faţa locului sau de examinare 
a corpurilor delicte etc.). Toate expertizele medico-legale se efectuează în 
baza ordonanţei organelor de drept. 

Rolul social al medicinii legale se mai manifestă prin contribuţia ne-
mijlocită în probarea actelor criminale (omucideri, violuri etc.), iar,  prin analiza 
datelor respective, se obţin referinţe obiective despre situaţia criminogenă 
în societate. Ca disciplină medicală de sinteză, medicina legală are tangenţe 
directe cu diverse specialităţi medicale și nemedicale (criminalistica). 

4. Unde sînt amplasate secțiile de medicină legală?
În Republica Moldova, toate expertizele medico-legale, în exclusivi-

tate, se efectuează în subdiviziunile Centrului de Medicină Legală, în cadrul 
căruia funcționează secții cu funcțiuni teritoriale (în toate orașele și centrele 
raionale) și secții cu funcțiuni republicane (laboratoarele: toxico-narcologic, 
histopatologic, investigații biologice și medico-criminalistică, precum și 
secția expertize în comisie). 

În spitale orășenești, raionale și instituțiile științifice astfel de secții cu 
drept de a efectua expertize medico-legale nu există.

5. Dle profesor Baciu, din cîte cunoaștem, sînteți titularul unui curs 
universitar de medicină legală. Cărui auditoriu este predestinată această 
disciplină?

Pe parcursul activității pedagogice (din 1963), am predat cursul de 
medicină legală studenților de la USMF„Nicolae Testemițanu”, la Facultățile 
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova și a Universității „Alecu Russo” 
din Bălți, la Academia de Poliție „Ştefan cel Mare”, precum și cursanților de la 
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Institutul Național de Justiție. Evident, medicina legală are o mare valoare 
socio-juridică și joacă un rol important, deseori, decisiv, în descoperirea 
infracțiunilor comise împotriva persoanei.

6. În ultimul timp, dumneavoastră sînteți îndeosebi interesat de cultură 
și istorie. Cercetările Dvoastră aduc un suflu nou și chiar încearcă să 
demoleze unele opinii consacrate, mă refer la moartea lui M. Eminescu, în 
special. Nu vă temeți că unii eminescologi vă vor „lua în țeapă”?

Recunosc, vectorul cercetărilor mele aprofundate din ultimele 
decenii s-a înclinat spre activitate scriitorească, îmbinată cu cercetare 
istorico-biografică, însă aproape de competențele mele profesionale. Am 
muncit intens și cu ardoare în scopul scoaterii din anonimat a multor nume 
de celebrităţi naționale sau a celor tendențios date uitării sau umbrite 
intenționat pentru a mușamaliza spiritul lor patriotic. Bucură, că o serie din 
publicațiile recente au fost menționate cu premii și aprecieri ale publicului. 
Este o notă nouă în activitatea mea de medic, fapt care îmi permite, după 
posibilități, să-mi exprim viziunile mele asupra adevărului care trebuie 
neapărat stabilit, prin studierea informațiilor existente, fie și controversate. 
Nu înțeleg de ce trebuie să am frică de unii eminescologi? Fiecare are limita 
sa în activitatea profesională. În aceasta privință, eu dintotdeauna am 
acceptat diversitatea părerilor, și, prin contrapunerea lor, devine mai ușoa-       
roară găsirea adevărului. Specialiștii din orice domeniu trebuie să-și spună 
cuvîntul, să aducă argumente, probe etc.  

7. În prezent, științele, inclusiv, cea medicală, au progresat colosal, ele se 
bazează numai pe probe. 

Referitor la boala și moartea marelui Eminescu multe s-au scris și 
multe interpretate fiind în conformitate cu viziunile autorilor respectivi. 
Viziunea mea personală asupra acestei teme foarte actuale și principiale a fost 
prezentată detaliat în cartea: „Viziuni asupra vieții și morții poeților martiri – 
Eminescu, Mateevici, Vieru”, Chișinău, 2012, p. 9-123. E de menționat, că au 
fost publicate multe informații lipsite de adevăr. Astfel, unii medici (Ovidiu 
Vuia, Augustin Z. N. Pop ș.a.) și scriitori, critici literari (Teodor Codreanu, 
Nicolae Georgescu, Ion Nica ș.a.), dimpotrivă, a semnalat despre inexistența 
la Eminescu a semnelor de sifilis cerebral (gomă). 

8. Cum a fost posibil ca, tocmai după 126 de ani de la moartea lui M. 
Eminescu, să găsiți probe pentru o nouă versiune a morții acestui poet?

În pofida părerilor polarizate, personal susțin versiunea că poetul 
Mihai Eminescu a fost victima unei morți violente, care putea interveni atît în 
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urma intoxicației mercuriene cronice, cît și după o traumă cranio-cerebrală 
gravă. Diferența constă în tanatogeneza (mecanismul) ambelor forme de 
acțiune din exterior și timpul în care se instalează moartea după începutul 
acțiunii agentului vulnerant. Cu certitudine, aceste două forme de acțiuni 
asupra lui Eminescu s-au succedat.

Se cunoaște, că preparatele mercuriene provoacă dereglări în lanț 
ale funcționalității organismului. Introducerea lor periodică are un efect 
distructiv mai lent, în mare măsură, mascat, cu urmări serioase în sistemul 
nervos central și în organele vitale, cu dereglări sistemice periculoase pentru 
viaţă („moartea civică”). Trauma cranio-cerebrală gravă evoluează mult mai 
rapid, provocînd moartea omului peste diferit timp (ore, zile, săptămîni), în 
funcție de volumul afecțiunilor cerebrale provocate. Dacă, să presupunem,  
Eminescu a suportat un traumatism cranio-cerebral periculos pentru viaţă, 
atunci moartea lui se putea încadra în circumstanțele menționate de către 
unii autori. 

Deci, în viziunea mea, exhumarea rămășiților pămîntești ale poetului 
este unica șansă promițătoare de a stabili, prin metode de cercetări medico-
toxicologice contemporane, prezența urmelor de preparate mercuriene 
(ca și a altor reprezentanți metalici și metaloizii), în țesuturile biologice 
(oase, unghii, fire de păr ), pătrunse în organism în timpul vieții. Fracturile 
vechi ale oaselor, consecințe ale traumelor mecanice, pot fi ușor stabilite 
și peste multe secole de la producerea lor. Aceasta ne-o demonstrează și 
numeroasele cercetări arheologice și ale cadavrelor exhumate peste mult 
timp de la moarte.

8. Ați editat mai multe cărți. Ce teme vă mai preocupă?
Majoritatea publicațiilor (peste 500) sînt dedicate diferitelor probleme 

medicale, inclusiv, peste 30 de manuale și monografii privitor la cercetările 
medico-legale ale morții violente. 

Publicistica ultimilor ani include peste 60 de articole și 10 cărți cu caracter 
istoric, publicate din cont propriu, fără a le pune ulterior în vînzare. 

9. Unde se pot găsi cărțile dumneavoastre?
Toate cărțile, inclusiv manualele, sînt donate principalelor biblioteci din 

republică, inclusiv celor ale instituțiilor de învățămînt.

10. Mai pregătiți vreo ediție la fel de surprinzătoare?
La moment, îmi i-au un răgaz, dar, însă,  nu exclud și alte surprize în această 
privinţă.
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SÎNT MÎNDRU CĂ AM FOST COLEG DE CURS ȘI PRIETEN DE-O VIAŢĂ 
CU ILUSTRUL PROFESOR GHEORGHE BACIU

A scrie despre profesorul Gh. Baciu este și onorific, 
și responsabil, deoarece Domnia Sa este o figură proe-
minentă a intelectualităţii contemporane din Basarabia. 
Fiind ambii studenţi din anul 1957 și absolvenţi ai Insti-
tutului de Stat de Medicină din Chișinău din 1963, avem 
multe în comun, dar și unele deosebiri. Ambii sîntem ab-
solvenţi de colegii de Medicină, numai că el al celui de 
la Bălţi, iar eu am absolvit la Tighina, el - în 1954, eu - în 
1956, el s-a născut în 1936 în Slobozia orașului Bălţi, eu 
- în 1939 în Comuna Palanca, judeţul Cetatea Albă. Mai 

tîrziu, fiind deja studenţi ai Institutului de Medicină, între noi (eu, absolvent 
al școlii de Medicină din Tighina, iar Gh. Baciu și Petru Galeţchi, absolvenţi ai 
școlii din Bălţi)exista o rivalitate: care școală era mai prestigioasă). Recunosc 
cu sinceritate, că, deși, mă „răţoiam” cu Tighina mea, astăzi, afirm cu pioșe-
nie, că la Bălţi exista o școală net superioară, inclusiv prin faptul că acolo pre-
dau medici (în preponderenţă evrei) cu studii făcute în România și alte ţări 
europene. De la bun început, între noi s-a iscat o concurenţă sănătoasă în 
toate - la învăţătură, sport, activitate obștească. Îmi amintesc cu mîndrie, că, 
inițial, aveam oportunităţi comune: primordialitatea învăţăturii (ambii eram 
eminenţi), predilecţii pentru sport (ambii eram membri ai selecţionatei de 
fotbal), ambii participam activ în lucrul obștesc (el - la comsomol, eu - la 
sindicate). Şi mai aveam o trăsătură comună – ambii admiram frumosul: în 
arte, în viaţa de toate zilele, în dragoste. Ambii am ales de soții pe cele mai 
frumoase și inteligente colege: eu - pe Veronica Gondrea din Cuhureștii de 
Jos din părţile Cotiujenilor Mari, el - pe Alexandra Gălescu din părţile Orhe-
iului. Ambii am avut intenţii serioase și am încununat dragostea cu căsătoria, 
numai că eu - în 1960, iar el (deși era cu 3 ani mai în vîrstă) - în 1962. Noi, cu 
Veronica, avem 2 copii (Victoria și Patrick), 4 nepoţi și 2 strănepoate, iar el – 2 
băieţi, 5 nepoţi (4 băieţi și o fetiţă).

Absolvind ambii cu menţiune Institutul de Medicină (astăzi Universi-
tatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”), am urmat doc-
torantura: eu - la chirurgie, și el, la medicina legală. Aici, prietenul meu mi-a 
luat-o înainte: în 1967 (după numai 4 ani de la absolvirea Institutului) a sus-
ţinut teza de doctor în medicină (una dintre primele la curs), eu, urmîndu-l, 

III. APRECIERI ȘI MESAJE DE FELICITARE
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abia peste 2 ani (1969). Perseverenţa de care a dat dovadă permanent i-a 
permis să susţină cu brio teza de doctor habilitat în medicină în metropola 
fostei URSS. În același an, 1983, (la intervalul de o lună) am susţinut și eu teza 
de doctor habilitat, la Institutul de Chirurgie din Moscova, sub egida celui 
mai mare chirurg-savant al Rusiei contemporane, academicianul B. Petrovski.

Se știe, că nucleul viitoarei personalităţi se formează în tinereţe. Mi-l 
amintesc și acum pe Gicu Baciu la primele cursuri de medicină: curajos, în-
drăzneţ, dar nu obraznic, elegant, viguros, deștept și inteligent. De la înce-
puturi, Gh. Baciu a fost un promotor al dreptăţii - nu suporta nici agresivita-
tea, dar nici servilismul. Îmi amintesc, că în „încăierările” sportive la fotbal (și 
nu numai), împreună cu P. Galeţchi, S. Guranda ș.a., era cel mai îngăduitor. 
Din tinereţe, a fost un aprig apărător al cauzei naţionale. Cînd a fost fabricată 
culpa de naţionalism a Marelui N. Testemiţanu, Gh. Baciu, de la început, și-a 
ales partea baricadei. Fără ezitare, a semnat documente despre nevinovă-
ţia Ministrului Testemiţanu. Forţele ostile, în frunte cu odiosul Ivan Bodiul și 
satrapii locali, au reacţionat promt, dar Domnia Sa a rămas neclintit. Această 
perseverenţă și poziţie neclintită l-a costat mult în cariera profesională, ca 
urmare, a fost înstrăinat de catedră și a fost forţat să ia calea pribegiei.

Nu și-a pierdut cumpătul, nu și-a trădat idealul. Ce-i drept, a fost forţat 
să-și schimbe sfera și localul activităţii. El a constituit catedra în cadrul Facul-
tăţii de educaţie fizică a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” care, la scurt 
timp, a devenit una dintre cele mai prolifice. 

Curajul civic demonstrat în 1968, în cazul Ministrului Testemiţanu, 
după cum spuneam, a avut urmări nefaste, pe care le-a resimţit mult timp, 
inclusiv în 1993, cînd, din aceleași considerente, i-au „încurcat” să devină 
membru al Academiei de Ştiinţe a RM – titlu pe care îl merită pe deplin. Ca-
racterul promt și inteligenţa înnăscută i-au permis să evite ranchiuna și răz-
bunarea, dîndu-și acordul pentru funcţia de secretar știinţific al Secţiei de 
Ştiinţe Medicale a AŞM, între anii 1993-1997, timp în care și-a adus obolul 
esenţial în promovarea Secţiei.

Ca medic legist, este o figură de primă importanţă, care a înălţat aceas-
tă ramură la nivel european. Autor a peste 560 de lucrări, 25 de cărţi, manu-
ale, cursuri didactice, monografii, a creat o școală știinţifică autohtonă de 
medicină legală, coordonînd 8 teze de doctor și doctor habilitat. Cît valorea-
ză numai contribuţia sa la scoaterea la lumină a adevărului despre cauzele 
morţii învăluite de mister a martirilor neamului: M. Eminescu, A. Mateevici, 
Gr. Vieru și a unui caz mai recent - moartea lui V. Boboc! Pentru prima dată în 
lume (1972), a demonstrat posibilitatea formării post-mortem a măștii echi-
motice la compresiunea toracelui, fenomen considerat anterior drept efect 
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al acţiunii intravitale. Cum am menţionat mai sus, profesorul-iluminist este 
o figură polivalentă. Pe lîngă meritele incontestabile în domeniul medicinii 
legale, el este un împătimit incurabil al istoriei, limbii și culturii neamului ro-
mânesc. În cele 25 de cărţi consacrate acestui domeniu, el scoate din neant 
adevărul despre personalităţi legendare care au influenţat știinţa mondială 
originari din Basarabia: D. Cantemir, I. Mecinicov, N. Sclifosovschi, N. Stra-
gescu, E. Alistar, E. Arbore, T. Ciorba, C. Vîrnav, D. Ciugureanu, N. Zubcu–Co-
dreanu ș.a.

Totodată, profesorul–istoric aduce un omagiu și personalităţilor con-
temporane: N. Anestiadi, N. Gheorghiu, V. Gheţeu, T. Gîţu, P. Galeţchi,V. Ha-
litov, C. Matcovschi, Ştefan Plugaru, E. Popușoi, V. Procopișin, P. Roșca, A. 
Spînu, V. Vangheli, I. Vovcu ș.a.

Important este, că, în aceste investigaţii, profesorul Gh. Baciu se con-
duce de principiul biblic: „Adevăr, Adevăr și nimic în afară de Adevăr ”.

Este de remarcat faptul, că profesorul medic-legist Gh. Baciu continuă 
cauza regretatului profesor-academician E. Popușoi, istoric al Medicinii Au-
tohtone, și nu întîmplător una din cărţile recente „File din trecutul medici-
nei Basarabene” a Maiestrului este dedicată reputatului savant, fondatorului 
școlii de Istorie a Medicinei autohtone, academicianului E. Popușoi, avînd ca 
motto cuvintele lui D. Cantemir rostite la 1705: „…slăbiciunea statului, a obş-
tii, vine de la faptul că între oameni şi, mai ales, între bărbaţii de stat, nu există 
bună înţelegere şi armonie”.  „Cît de actuală şi profetică este preîntîmpinarea 
celui mai mare filozof între regi şi rege între filozofi” pentru zilele noastre!

În încheiere, vreau să subliniez, că în toate cărţile Maiestrului Gh. Baciu 
prevalează dragostea de Baștină, de orașul natal Bălţi, de oamenii despre 
care scrie cu atîta dragoste și gratitudine! Rămîne să ne întrebăm – de ce 
pînă în prezent nu este onorat cu titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiu-
lui Bălţi?”

Gh. GHIDIRIM - coleg de curs, prieten şi admirator al talentului polivalent, 
Om Emerit, Memru al AȘ a RM, Laureat al Premiului Naţional al RM (2011),

Cetaţean de Onoare al municipiului Chişinău (2014), 
Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Medicină din Iaşi.

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

112



GHEORGHE BACIU – ETALON DE VERTICALITATE CIVICĂ

Cu domnul profesor universitar Gheorghe Baciu 
sîntem din aceeași generaţie de vîrstă, avînd și viziuni si-
milare. Spre regret, căile noastre s-au intercalat cu mare 
întîrziere. Despre Dumnealui am aflat mai mult de la pri-
etenii și cunoscuţii noștri comuni. Am constatat că face 
parte din tineretul studios, care, la începutul anilor 60 ai 
secolului trecut, a susţinut cu ardoare spiritul patriotic al 
rectorului Institutului de Medicină din Chișinău, mărini-
mosul Nicolae Testemiţanu. 

Mult mai tîrziu, academicianul Gheorghe Ghidirim avea să-mi mărturi-
sească despre destinul neobișnuit, într-un fel tragic, al prietenului său Ghe-
orghe Baciu, care, printre primii dintre colegi, a susţinut teza de doctorat, 
deosebindu-se prin harul muncii și luciditatea gîndirii. Dar a avut pe deplin 
și să pătimească, trăind succesiv mai multe momente complicate: în primă-
vara anului 1966, i s-a stabilit un diagnostic crunt de boală (spre fericire ne-
confirmat); în primăvara anului 1967, îi decedează soţia (greșeala medicală 
neprevăzută); în ianuarie 1968, este operat la Institutul Oncologic din Lenin-
grad de către renumitul chirurg Grigorii Uglov. 

Reîntors, după operaţie, la Chișinău, află despre destituirea fabuloasă 
a lui Nicolae Testemiţanu din postura de Ministru al Sănătăţii. Informat de 
unii colegi referitor la motivul demiterii stimatului Ministru, trece de par-
tea Domniei Sale. Acest moment a fost crucial pentru viitoarea soartă a lui 

Gheorghe Baciu. A fost un proces conspirativ, tendențios și de lungă durată, 
de dezonorare. Mulţi ani rămîne în postură de asistent, chiar și cu diploma 
de doctor habilitat în medicină! Caz excepţional pentru instituţia dată! Spre 
mirarea multora, Dl Baciu a rămas cumpătat, preocupat de activitatea de 

2012. La tribună, Ion Ungureanu
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cercetare, păstrîndu-și verticalitatea civică. Nu critica pe cei care trădau fățiș 
ideile naționale, care și-au permis șă ardă manualele scrise pentru studenții 
medici cu litere chirilice, dar în limba română. Dar nu rămîne indiferent față 
de acțiunile degradante.

În pofida faptului că a avut mai multe oferte de perspectivă pentru a-și 
prelungi activitatea în străinătate, în calitate de șef al catedrei de Medicină 
legală, Dumnealui nu și-a părăsit Patria, rămînînd devotat principiilor sale, 
fiind nevoit doar să-și schimbe pentru un timp locul de muncă. 

În istoria medicinei, se găsesc mai multe exemple similare de devota-
ment, onestitate și credință profesiei. Generația anilor 60 (Gheorghe Baciu, 
Petru Galețchi, Gheorghe Ghidirim, Ion Dumitraș, Valeriu Covaliu ș.a.) a fost 
demnă de profesorul și rectorul lor Nicolae Testemițanu, în pofida restricții-
lor și marginalităților impuse de regim, ei rămîn cu un respect constant față 
de profesia lor, cu o mare și neînfrînată dragoste pentru medicină. Or, anu-
me Nicolae Testimițanu, susținut de colegii și discipolii săi, a fondat școala 
națională de medicină, i-a dat o expresie nouă.

Eu am avut norocul să fiu martorul activităţii Dumnealui. Eram regizor 
la Teatrul Luceafărul și am participat la un congres al lucrătorilor științei și 
culturii unde a vorbit Testemițanu. Dumnealui era în funcţia de Ministru al 
Ocrotirii Sănătății. Am rămas uimit, în primul rînd, de ținuta lui în care nu 
era nimic ideologic, a ieșit la tribună ca un om de știinţă și un gospodar care 
avea de spus și de propus ceva important. Chestia aceasta a uimit toată sala. 
Acolo, toți erau ideologizați și,  dacă ar fi înţeles ei ce a spus Ministrul, dacă 
ar fi încercat să pătrundă în dedesubtul cuvintelor lui, și-ar fi dat seama că 

2015. La tribună, Ion Ungureanu vorbeşte despre cartea
 „Istorii de suferințe şi victimizări omeneşti” 

la Universitatea de Stat de Educație fizică şi Sport
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aceasta a fost una dintre cele mai antisovietice cuvîntări. 
 Ministrul Nicolae Testimițanu nu a făcut paradă, dar foarte calm și in-

sistent relata:  „am făcut investigații în domeniu, am cercetat situaţia elevilor 
de la țară și de la oraș, am măsurat pieptul și plămînii lor, obţinînd urmă-
toarele rezultate: Volumul acestor organe la copiii de la țară este de X cm, 
volumul copiilor de aceeași vîrstă de la oraș este de Y cm… ce se întîmplă, 
care este media ? Cauza este că copiii de la țară, unde se crește tutun și sînt 
impuși de părinți să le ajute, se îmbolnăvesc de la cea mai fragedă vîrstă”. 
Apoi a trecut la o altă problemă, el nu a spus ce face partidul, n-a atacat, dar 
concluzia a făcut-o fiecare. În atare mod, ministrul a confirmat niște adevă-
ruri crunte. Atunci mi-am dat seama că în fruntea acestui segment nemaipo-
menit de important a venit în sfîrșit un om de al nostru, care a făcut școală la 
acei care știu ce înseamnă durerea.

Anume atitudinea față de oameni, față de țară și locuitorii ei, înseamnă 
pentru un medic devotament și credință profesiei. 

 Iată de ce rolul doctorilor în renașterea noastră națională nu e pînă 
la capăt înțeles și nu prin faptul că au făcut politică, dar prin atitudinea lor 
față de populație. Ei s-au dus să muncească la țară, în instituții medicale, in-
diferent de condițiile de muncă. La doctorii din Basarabia plecaţi peste Prut, 
astăzi se fac întotdeauna rînduri mari, deoarece le-a mers vestea de doctori 
foarte bine pregătiţi care știu să te asculte, să te trateze ca nimeni altul. Nu-
mai doctorii buni posedă asemenea calități, care trebuie conștientizate și 
acumulate, fără ele știința medicală este o știință fără suflet. 

Domnul Baciu face parte din oamenii pentru care institutul absolvit 
(nici odată n-a scris că Institutul de Medicină e Alma Mater) e altceva, este 
instituţia care l-a încărcat cu dragoste pentru oameni ! Asemenea persona-
lităţi trebuie prețuite, pentru că anume ele ne altoiesc cel mai frumos lucru, 
dorul, dorul de oameni! 

 Are Ion Druță o nuvelă care se numește Dor de oameni. În timpul Uni-
unii Sovietice cu Gulag cu tot, iată, că vine un moldovean de la țară și scrie 
cartea Dor de oameni. Este un mare lucru ! Pe urmă apare Soljeniţîn cu cărțile 
lui. Uitați-vă, iată unde se întîlnesc sufletele mari! Din punctul acesta de ve-
dere, Basarabia mai are un cuvînt greu de spus. Fie că e vorba de cultură, fie 
că e vorba de medicină. 

 Vă felicit din inimă, Domnule doctor Gheorghe Baciu, pentru aceas-
tă dragoste față de pămîntul natal și să dea Domnul să scrieți mai departe, 
pentru că avem nevoie de cuvîntul Dumneavoastră, pentru că toate se trec 
pe lumea aceasta, în afară de dragoste. 

  Felicitările mele, să trăiți !

Ion UNGUREANU,
actor, regizor
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Scrieţi, Domnule Baciu, scrieţi! 

Adevărul ne va ajuta să ne vindecăm 

sufletele rătăcite şi atunci, poate, nu vom 

admite ca un viitor Ştefan cel Mare sau un 

viitor Eminescu să ni-i trateze doctori străini, care le ardeau rănile cu fierul 

roşu sau le otrăveau organismul cu miercur.

Desigur, pe marii noştri înaintaşi nu-i mai putem ajuta cu nimic, dar 

adevărul despre mucenicia lor poate ne va trezi din „somnul cel de moarte!” 

Da, noi ştim, că şi Ştefan cel Mare şi Suleiman Magnificul au suferit de gută, 

numai că unul, apărîndu-şi „nevoile şi Neamul”, iar celălalt înjugînd alte 

seminţii. Din păcate, la noi sînt nemernici, care au la dispoziţie televiziuni, 

ziare şi declară că pentru ei nu-i nici o diferenţă dintre Ştefan cel Mare şi Ioan 

cel Groaznic. Pe aceşti indivizi chiar că ar trebui să-i lecuim cu fierul roşu al 

Adevărului, poate s-or trezi din nimernicia lor!
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UN ADEVĂRAT OM AL CETĂŢII - GHEORGHE BACIU

Dl profesor Gheorghe BACIU, o figură emblematică 
în istoria Universităţii de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” și în viaţa publică a Republicii Moldova, a 
ajuns la o frumoasă vîrstă rotundă. De aici, de pe culmile 
anilor, își poate reitera, astăzi, cu justificată mîndrie și 
satisfacţie, rezultatele activităţii sale profesionale și a 
celei publice.

Prin activitatea Dumnealui de medic, profesor 
universitar, prin neobosite manifestări știinţifice, a 

contribuit substanţial la progresul știinţei medicale, la formarea generaţiilor 
de medici, parcurgînd o impresionantă și remarcabilă carieră profesională.

Înzestrat cu inteligenţă sclipitoare, cu o deosebită capacitate de muncă 
și tenacitate, a îmbinat cariera de medic, savant, profesor universitar cu cea 
de persoană angajată social, prin editarea unor lucrări de largă rezonanţă în 
mediile știinţifice și culturale din întreaga societate.

Astfel, impresionanta listă de peste 550 de publicaţii știinţifice, 
inclusiv de circa 30 de monografii, manuale, cursuri didactice, 40 de lucrări 
cu caracter istoric ale distinsului profesor universitar dr. habilitat Gheorghe 
Baciu, deţinător a 12 brevete de invenţii, coordonator a 5 teze de doctorat și 
3 de doctor habilitat în știinţe medicale, cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, 
s-a completat recent cu o nouă lucrare preţioasă, consacrată unor mari 
personalităţi din domeniul medicinii, care au desfășurat, de-a lungul timpului, 
o prodigioasă activitate profesională în spaţiul istoric dintre Prut și Nistru, 
numit, la diferite etape ale istoriei, Basarabia (1812-1940, 1941-1944), RSS 
Moldovenească (1940-1941, 1944-1991) sau Republica Moldova, începînd 
cu 23 mai 1991. Autorul lucrării „File din trecutul medicinii basarabene” 
și-a axat eforturile în direcţia recuperării memoriei personalităţilor de 
vază, ignorate sau pe nedrept uitate, readucînd la cunoștinţa comunităţii 
știinţifice, a tineretului studios, dar și a marelui public, în egală măsură, peste 
60 de nume de medici care au activat în acest spaţiu geografic de-a lungul 
timpului. Urmărind să acopere acest gol informativ cu privire la trecutul 
medicinii noastre, autorul a studiat și valorificat o serie de date inedite 
sau puţin cunoscute asupra stării de sănătate publică la diferite etape de 
dezvoltare a Basarabiei, RSS Moldovenești sau Republicii Moldova, inserînd 
în istoria generală a medicinii naţionale activităţile unor iscusiţi medici și 
savanţi care au prestat, de-a lungul secolelor, servicii de calitate și calificate 
populaţiei din teritoriu.
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Fiind un împătimit al dragostei de ţară, neam, baștină, neobositul 
medic, pedagog, savant, om de cultură Gheorghe BACIU s-a referit cu maxi-
mă competenţă, inclusiv, asupra unor probleme de istorie a multpătimitului 
nostru neam, în lucrarea „Istorii de suferinţe și victimizări omenești”, iar în 
cartea „Orașul Bălţi și oamenii lui”, revine la locurile dragi inimii sale – Slobo-
zia Veche din Bălţi, pentru a-și rememora itinerarul biografic.  

Valoarea de excepţie a rezultatelor activităţii sale profesionale, con-
tribuţia decisivă la educarea și instruirea a zeci de generaţii de medici, 
implicarea plenară în viaţa publică – toate acestea constituie o motivaţie 
solidă de a-l califica pe domnul Profesor Gheorghe BACIU drept un adevărat 
om al Cetăţii. 

Situat astăzi pe treapta deplinei recunoașteri a meritelor sale pro-
fesionale și a angajării civice, ajuns la această frumoasă vîrstă aniversară, 
colegii Dumnealui, prietenii, discipolii și toţi cei care îi admiră și preţuiesc 
impresionantul palmares vin cu alese cuvinte de preţuire, cu urări de 
sănătate și succese în activitatea sa de mai departe.

Oleg LOZAN, 
dr. habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

prorector USMF „Nicolae Testemițanu”
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OMAGIU MARELUI PROFESOR

Dragostea de Neam și căutarea Adevărului sunt 
doar unele dintre valorile care l-au format, pe care le-a 
promovat și pe care se fundamentează viața și opera pro-
fesorului Gh. Baciu. În tot ceea ce face, în permanență ,se 
observă o simbioză între toleranță și exigenţă, profesio-
nalism și simplitate. 

Fiind medic de profesie, este preocupat și de alte 
domenii: istorie, cultură, literatură, drept, lăsînd genera-
țiilor viitoare opere de valoare substanțială, elaborate la 

un nivel profesional desăvîrșit. În mod firesc, fiind de formare jurist, am fă-
cut cunoștință cu opera domniei sale încă din anii studenției, iar mai apoi, 
l-am cunoscut și ca profesor invitat la Catedra de Drept Procesual Penal și 
de Criminalistică a USM pe care o conduceam. Prin dragostea față de do-
meniul pe care îl posedă în profunzime și respectul față de auditoriu, a fost 
în permanență un exemplu pentru cei care îl cunosc, un model de profesor 
universitar contemporan. 

Activitatea știinţifică realizată de profesorul Gh. Baciu își are aplicarea 
și în domeniul dreptului, al jurisprudenţei. În virtutea acestui fapt, savantul 
Gh. Baciu a activat ca profesor în mai multe universități din țară și formator la 
Institutul Național al Justiției în domeniul medicinii legale – o disciplină fără 
de care nu se poate de imaginat formarea unui jurist în domeniul justiției 
penale, expert medico-legist și director al Centrului de medicină legală din 
Republica Moldova – o instituție care este solicitată de întreg sistemul orga-
nelor de drept din țară, instituție care, prin expertizele sale, poate determina 
soarta multor cauze penale investigate. Astfel, profesionalismul, responsa-
bilitatea și corectutudinea expertului sunt pilonii pe care se întemeiază o 
hotărîre judecătorească. Prin politica de cadre și promovarea tinerilor profe-
sioniști, care a ghidat activitatea de director a dl Gh. Baciu, expertizele efec-
tuate de Centrul de medicină legală se bucură de cea mai înaltă credibilitate 
în rîndul participanților la procesele judiciare.

La formarea juriștilor, a contribuit și manualul său „Medicina legală”, 
în mai multe ediții, lucrările „Istoricul medicinii legale în Moldova” și „Evo-
luţia medicinii legale pe plaiul basarabean” - ultimele avînd importanță și 
pentru domeniul istoriei dreptului. Aceasta ne face să fim convinși, că opera 
profesorului Gh. Baciu constituie o valoare de nedescris pentru patrimoniu 
cultural și știinţific național.

Igor DOLEA, 
dr. habilitat, profrofesor universitar
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GHEORGHE BACIU – SAVANT, MEDIC ȘI PEDAGOG CONTEMPORAN

Soarta mi-a intersectat drumurile cu un om de 
o rară fineţe și inteligenţă, personalitate marcantă a 
învăţămîntului superior autohton, domnul Gheorghe 
Baciu, doctor habilitat, profesor universitar. Întîlnirea 
s-a produs în anul 1985 la Institutul Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă”, cînd Dumnealui a preluat conducerea 
catedrei de Discipline medico-biologice la Facultatea 
de Educaţie fizică. Chiar la început, mi-a atrasa atenţia 
maniera Dumnealui de a prezenta conţinutul prelegerii 

la „Anatomia omului”,  gradul de erudiţie, profesionalismul de care dădea 
dovadă în conversaţiile susținute atît cu cadrele didactice universitare, 
cît și studenţii. Chiar de la bun început, am apreciat competenţele sale 
multilaterale, de bun cunoscător al limbii române, responsabil în faţa 
cuvîntului scris și rostit, fiind și mare plăsmuitor de imagine artistică.

În curînd, am descoperit că Gheorghe Baciu este, pe lîngă toate cele, 
și un medic de zile mari, profesor universitar la catedra de Medicină Legală, 
unde a reușit să creeze o școală știinţifică în domeniul în care activa. Din 
discuţiile cu foștii discipoli ai distinsului profesor universitar, am descoperit 
că posedă un har pedagogic deosebit și o forţă de convingere sănătoasă. 
Orele sale se manifestau printr-o claritate a expunerii, prin rafinament 
specific marilor pedagogi, prin eleganţă și acurateţe atît de necesară 
generaţiei tinere.

Preţuiesc mult întîlnirile cu domnul profesor Gheorghe Baciu, de pe 
cînd eram Şef al Direcţiei Sport din cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului 
și Sportului, precum și în calitate de rector al Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică și Sport (USEFS). În  momentele mai complicate, apelam la cunoștinţele 
Domniei Sale în domeniul medicinii și al sportului din Republica Moldova. 
Dăruirea de sine cu care activa Dumnealui, gradul înalt de cunoaștere 
a problemelor din domeniul medicinei sportive ne demonstrează, că 
Gheorghe Baciu este un om de mare marcă al timpului nostru.

În lunga sa carieră pe firmamentul medicinei, sportului, educaţiei 
fizice, iar, în ultimii ani, și ca publicist și scriitor talentat, Gheorghe Baciu a 
lăsat și continuă să lase urme adînci, urme ce nu vor fi șterse de glacialitatea 
indiferenţei și a timpului. 

Graţie fidelităţii față de domeniile în care întreprinde cercetări și 
dorinţei de a vedea Republica Moldova printre ţările cu drepturi egale 
la masa medicinii și sportului modern, Dumnealui contribuie, cu multă 
pasiune și interes, în calitate de savant, cercetător și pedagog. Ca urmare 
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a gradului înalt de cunoaștere a medicinii, sportului și istoriei, domnul 
profesor Gheorghe Baciu a fost și rămîne animatorul multor acţiuni care vor 
imortaliza numele de istorie modernă a Republicii Moldova.

Colaborarea Dumnealui cu instituţia noastră aduce numai roade 
frumoase la realizarea unor proiecte unde participă specialiștii în medicină, 
studenţii și cadrele didactice ale USEFS, îngrijindu-se, astfel, de promovarea 
imaginii instituţiei noastre, care lansează cadre pentru toate treptele 
sportului de masă, de performanţă și pentru învăţămînt, în general.

Omagiatul este înzestrat cu cele mai alese calităţi umane: profesionalism 
înalt, erudiţie, inteligenţă, cumsecădenie și corectitudine, temei pentru care 
i s-a acordat Dlui Gheorghe Baciu titlului onorific de Doctor Honoris Causa al 
USEFS din Republica Moldova.

La Mulţi Ani, domnule profesor!
Vivat, Crescat, Floreat!

Veaceslav MANOLACHI, rectorul 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică și Sport, 

doctor habilitat, profesor universitar, 
academician al Academiei de Ştiinţe din Federaţie Rusă
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GHEORGHE BACIU – EXEMPLU DE SAVANT
 ȘI MEDIC LEGIST CONTEMPORAN

Acest nume l-am auzit pentru prima dată de la 
tatăl meu, Gheorghe Scripcaru, pe atunci, rector al Uni-
versităţii de Medicină din Iași, care era familiarizat cu 
publicaţiile în domeniu din fosta URSS. La momentul 
susţinerii de către domnul Baciu a tezei de doctor ha-
bilitat în medicină în cadrul Consiliului Ştiinţific Specia-
lizat (1983), activitatea rodnică a acestui Savant din Re-
publica Moldova era deja cunoscută în mediile știinţifi-
ce de profil. Ceva mai tîrziu, personal, am relatat despre 

cercetările experimentale efectuate de dumnealui unei echipe complexe de 
specialiști de la Primul Institut de medicină din Moscova.

Întîlnirile și colaborările dintre medicii legiști de la Iași și cei din Repu-
blica Moldova au devenit amiabile și mai frecvente la începutul anilor ’90 ai 
secolului trecut, în special, pe timpul cînd profesorul Gh. Baciu îndeplinea 
funcţia de director al centrului de Medicină Legală și șef al catedrei de Medi-
cină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Tocmai în acea perioadă de timp, 
Domnia Sa organiza, la fiecare 4-5 ani, Simpozioane și Congrese Ştiinţifice cu 
participare internaţională, la care erau invitaţi și medicii legiști din România.

Respectiv, și medicii legiști din Republica Moldova, în frunte cu pro-
fesorul Gh. Baciu, de numeroase ori, au participat la forurile știinţifice orga-
nizate la Iași. Prima vizită a avut loc în 1994, cînd profesorul Baciu, fiind re-
prezentant al Centrului de Medicină Legală și al Secţiei de Ştiinţe Medicale a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a participat în calitate de secretar știinţific.

Alte oportunităţi de colaborare ne oferă Academia Balcanică de Ştiinţe Me-
dico-Legale, membru al căreia este și profesorul Gheorghe Baciu. Anual, astfel de 
congrese se organizează în diferite ţări: Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria, Macedo-
nia ș.a.). De asemenea, delegaţia medicilor legiști din Republica Moldova a parti-
cipat cu rapoarte știinţifice la Congresele de la Constanţa (România, 2005); Stara 
Zagora (Bulgaria, 2006); Ohrid (Macedonia, 2007); Kavala (Grecia, 2009) etc.

În șirul colaborărilor, aș mai include și participările subsemnatului 
în calitate de recenzent sau membru al Consiliului Specializat de pe lîngă 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, unde aveau loc susţinerile oficiale ale tezelor 
de doctor în știinţe medicale ale discipolilor domnului profesor (Alexei Silo-
ci, Tatiana Gurinţencu, Andrei Pădure, Vasile Şarpe, Eduard Lungu). 

Cu ocazia jubileului de 80 de ani, îl felicit cordial pe Domnul Profesor, 
dorindu-i multe alte realizări frumoase. La Mulţi Ani!

Călin SCRIPCARU, prof. univ., Iași
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GHEORGHE BACIU – PUNTE DE LEGĂTURĂ PROFESIONALĂ
DINTRE SUDAN ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Pentru prima dată, am auzit de Gheorghe Baciu 
acum 30 ani în urmă, de la renumitul profesor de medicină 
legală din  București, Vladimir Beliș, rector al Instutului de 
medicină Legală „Mina Minovici”, care vorbea cu multă pre-
ţuire despre profesorul Gh. Baciu din Chișinău. Pe atunci, în 
această instituţie prestigioasă din Europa, îmi făceam doc-
toratul sub conducerea domnului Vl. Beliș. Evident, după 
susţinerea tezei de doctor în medicină, m-am întors în pa-
trie, unde, în scurt timp, am fost numit în funcţia de direc-

tor al Institutului de Medicină Legală din  Khartoum. Către anul 2000, deja de 
la studenţii sudanezi, care își făceau studiile în Chișinău, la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, auzeam opinii lăudabile 
despre prelegerile susţinute de Gh. Baciu, șeful catedrei de Medicină legală și 
director al Centrului de medicină legală din Chișinău.

Peste cîţiva ani, în noiembrie 2006, cînd a fost organizat Primul Congres 
Internaţional al medicilor legiști din Sudan, profesorul Vladimir Beliș mi-a reco-
mandat să-l invit, la acest for știinţific, pe profesorul Gheorghe Baciu din Chiși-
nău, care dispunea, la moment, de preţioase rezultate știinţifice, unele din ele 
realizate la o catedră specializată din Moscova. Astfel, prin intermediul medicu-
lui Mohamad AlTayeb din Sudan, care își făcea studiile prin rezidenţiat la cate-
dra condusă de Domnul profesor, i-am făcut invitaţia la Congresul respectiv din 
Khartoum, alături de specialiști din  Anglia, Germania, Egipt, Siria, Turcia, Yemen, 
Israel, Sudan și din alte ţări africane. În cadrul ședinţei, planificată pentru 21no-
iembrie 2006, domnul Gh. Baciu a prezentat un amplu raport la tema: „Mecano-
geneza leziunilor compresionale asupra toracelui”. Lucrarea era bazată pe cerce-
tări experimentale pe biomanechine, cu folosirea unor metode tehnice dotate 
cu aparate de înregistrare a forţei și locului de acţiune. Conţinutul raportului 
dumnealui a fost, preventiv, tradus în limba engleză și prezentat în formă scrisă 
fiecărui participant, concomitent, fiind translat în limba arabă. M-a impresionat 
mult înalta apreciere a rezultatelor prezentate de autor, de către specialiști din 
multe ţări, deoarece constituiau o inovaţie în domeniu. Ulterior, informaţiile pre-
zentate de către profesorul Baciu au fost pe larg anunţate în mass-media, iar 
autorul fiind invitat să participe la întruniri știinţifice în Egipt, Palestina, Siria etc.

În octombrie 2012, la Invitaţia profesorului Gheorghe Baciu, am vizitat 
pentru prima dată Republica Moldova, m-am bucurat să cunosc atractivul plai 
moldav și frumoasa lui capitală, orașul Chișinău. M-au impresionat tradiţiile 
naţionale, mi-a plăcut să contactez cu unii cetăţeni băștinași, să fac compa-
raţia cu locuitorii din Sudanul meu și alte ţări africane care-mi sunt aproape.



În timpul acestei vizite amicale, am făcut cunoștinţă, în primul rînd, cu 
membrii catedrei de Medicină legală din Chișinău, cu activitatea dumnealor 
didactică și știinţifică. Bucură programele pentru studenţi, adaptate la speci-
ficul fiecărei facultăţi, precum și existenţa manualelor și a ghidurilor practice 
autohtone.

A urmat vizita la Centrul de Medicină Legală, unde, mai mult timp 
m-am familiarizat cu activităţile secţiilor și laboratoarelor specializate. Am 
constatat, că Centrul de Medicină Legală din Chișinău se subordonează Mi-
nisterului Sănătăţii din Republica Moldova, similar, ca și formă de subordo-
nare, celui din Sudan.

Cu ocazia jubileului de 80 de ani ai Profesorului universitar Gheorghe 
Baciu, îi transmit cele mai frumoase urări de sănătate și longevitate frumoasă.

Cu profund respect,
Ogail EL NOUR,

 Profesor universitar,
Director al Institutului de  Medicină Legală din Khartoum, Sudan

Profesorul Ogail El Nor (în centru) cu colectivul catedrei de Medicină legală 
a USMF „Nicolae Testemiţanu” (2012).
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UN INTELECTUAL DE MARCĂ

...O lacrimă pentru Basarabia...
...„Suntem unde am fost şi rămînem unde suntem”...

...De la inimă la inimă,
De la suflet la suflet...

Gheorghe Baciu... Nume cunoscut și recunoscut în 
Moldova și în spaţiul românesc, venit din Ţara de Sus... 
Intelectual de marcă: medic, jurist, savant, publicist, patriot 
și Manager iscusit și recunoscut... Frumos la chip, înzestrat 
cu virtuţi și caracter, principial, mare cărturar, plin de 
înţelepciune, ferm în acţiune, milostiv și cu Suflet Mare... 
Așa îl percep eu pe profesorul Gheorghe Baciu... Bătut în 
timp de mediocri, renegat de la ALMA-Mater, a continuat 
în ipostaze diferite să rămînă consacrat ţării și poporului, 

medicinei naţionale.
Reîntors la Universitate și Academie de către Dumnezeu, apreciat 

de colegi și opinia medicală, de autorităţile statale, s-a urcat pe Olimpul 
succesului în domeniul pedagogiei, medicinei și expertizei medico-legale.

L-am cunoscut ca medic, ca jurist, ca profesor, ca patriot, dar mai e o 
latură a biobibliografiei Dlui Baciu – cea de Manager, de conducător, plin de 
talent, de tact, de fermitate, de responsabilitate, perseverenţă. Da, El a creat 
Centrul de Medicină legală, a perfecţionat programele didactice ale Catedrei, 
a pregătit cadre de medici legiști, care, astăzi, fac faţa cu brio cerinţelor 
timpului, de asemenea, a instruit și medici clinicieni... A prevăzut multe, 
a minimalizat riscurile și a dat posibilitate să triumfe legea în activitatea 
medicală, iar, pe celălalt talger al balanței, a pus Responsabilitatea, Cinstea 
și Onoarea...

Mulţumim, Maestre! Făuriţi binele și în continuare!

Mulţi și Fericiţi Ani!!!

Ion MEREUŢĂ, 
șef al catedrei de Oncologie, Hematologie și Radioterapie, 

dr. habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar 
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CU BISTURIUL ȘI CONDEIUL DE SCRIITOR

Profesorul Gheorghe Baciu este unul din medicii 
care, în afară de stetoscop și bisturiu, au mînuit și con-
deiul de scriitor, așa cum au făcut-o și predecesorii săi 
Rabelais, Schiller, Cehov, Maugham, Kronin, Duhamel, 
Axel Munthe și alţiii. Unii dintre ei s-au dedicat, în egală 
măsură, ambelor profesii (Cehov, Duhamel, Rabelais), în 
timp ce alţii s-au consacrat celei de a doua chemări. Ast-
fel, Kronin, după ce practicase cu abnegaţie mai bine de 
zece ani profesia de medic, s-a dedicat exclusiv literaturii, 
rămînînd, însă, legat de profesia sa prin promovarea pe 

cele mai înalte trepte artistice a romanelor cu subiect medical (Citadela, Gran 
Canaria). În scurta sa viaţă, Cehov a fost, în egală măsură, și medic, și scriitor. 
„Medicina este soţia mea legitimă, literatura este amanta mea,” se confesa Ce-
hov.

Profesorul Gheorghe Baciu a pășit cu succes pe urmele antecesorilor 
săi, a abordat ambele domenii, dominantă fiind activitatea sa știinţifică în 
domeniul specialităţii sale, Medicina Legală, completată cu un aport pu-
blicistic deosebit de valoros. Manualele și lucrările sale de specialitate sînt 
preţioase materiale de studiu și documentare nu numai pentru medicii le-
giști, ci și pentru medicii de alte specialităţi, pentru studenţii facultăţilor de 
medicină și ai facultăţilor de drept, pentru cursanţii Academiilor de Poliţie și 
pentru juriști (judecători, procurori, avocaţi).

Profesorul Gheorghe Baciu este unul dintre primii autori din Basarabia, 
care, în perioada postbelică, au publicat în limba română, contribuind, ast-
fel, la readucerea limbii băștinașilor la locul ei firesc. Pentru că simpla legife-
rare a acesteia ca limbă oficială de stat a Republicii Moldova nu poate înlocui 
cu eficienţă balastul unei limbi străine, care, în timpul ocupaţiei ţariste și, 
apoi, sovietice, a înlăturat cu brutalitate limba localnicilor, luîndu-i aproape 
în totalitate, locul. Metoda a fost perversă. În timpul unei vizite la Chișinău, în 
anul 1970, am putut discuta cu un localnic numai în limba rusă. El era mun-
citor, făcuse școala de calificare în limba rusă, iar la locul său de muncă se 
vorbea numai rusește. „Eu aproape că nu mai știu moldovenește, dar părinţii 
mei de la ţară nu știu rusește”, mi-a spus tînărul. Aspectul acesta persistă și 
astăzi. Fiul unui prieten din Chișinău, salariat la o filială din Chișinău a con-
cernului automobilistic BMW, este chemat în fiecare an, împreună cu cîţiva 
colegi, la München, pentru un instructaj, care se face...în limba rusă!).

Calitatea publicaţiilor știinţifice ale Profesorului Gheorghe Baciu este 
rezultatul pregătirii sale profesionale de excepţie, oglindită în activitatea sa 
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universitară în care a promovat pînă la vîrf. 
Ca scriitor, a abordat cu pasiune și condiţiile istorico-sociale pe care au 

trebuit să le trăiască (și suporte!) locuitorii Basarabiei în perioada ocupaţiei 
sovietice.

„Scopul muncii de elucidare a adevărului istoric”, ne spune Dumnealui, 
„nu este numai acela de a răscoli trecutul, ci și pentru a ne pronunţa cate-
goric împotriva ţărilor cotropitoare capabile de a distruge, moral și fizic, toţi 
vecinii. Faptele se cunosc de generaţia încă în viaţă, de generaţia care le-a 
trăit, dar în viitor rămîne numai ce este scris.”

Pasionat de istorie, autorul a analizat, prin prisma specialitaţii sale și 
istoria nenumăratelor fărădelegi, din antichitate pînă în prezent, la unele din 
acestea descriind aspectele medico-legale, care, pe atunci,  nu erau cunos-
cute. Nu lipsesc din această analiză argumentele medico-legale, care pun la 
îndoială versiunile oficiale ale cauzei morţii unor poeţi sau politicieni mol-
doveni (M. Eminescu, A. Mateevici, Gh. Vieru, D. Matcovschi, Ion Pelivan, Gh. 
Ghimpu și alţii). Impresionantă este preocuparea Profesorului Baciu pentru 
descrierea suferinţelor trăite de moldovenii din stînga Prutului în timpul 
ocupaţiei sovietice. În scrierile sale, Dumnealui abordează subiecte durute, 
descriind cu mult curaj deportările masive ale populaţiei autohtone, exe-
cuţiile și calvarul foametei din 1946 – 1947, calamităţi pe care le-a trăit el 
însuși la vîrsta de 10 – 11 ani, împreună cu părinţii săi. Cititorii în vîrstă, care 
au suferit în perioada ocupaţiei sovietice, își regăsesc în cărţile Profesorului 
Baciu propriile trăiri din acea perioadă nefastă. Generaţia tînără trebuie să 
le cunoască, scrierile Profesorului Baciu oferindu-le cu lux de amănunte și 
aspecte din istoria contemporană a baștinei, care, în manualele oficiale, sînt 
trecute cu vederea sau lipsesc în totalitate.

Pentru a pune pe hîrtie aceste informaţii, au fost necesare nu numai o 
enormă muncă de documentare, ci și o contribuţie puternic afectivă, pe care 
autorul ne-o arată dedicînd părinţilor săi cartea „Istorii de suferinţe şi victimi-
zări omeneşti.”

În cărţile Profesorului Baciu, găsim descrise veridic condiţiile sociale și 
politice din Republica Moldova, după obţinerea independenţei, cînd rămă-
șiţe ale ocupanţilor asupritori și chiar unii băștinași, convertiţi prin îndoctri-
nare de către fostele autorităţi asupritoare, se opun cu îndîrjire procesului 
de eliberare de influenţa comunistă și revenirii la viaţa pe care au avut-o 
băștinașii în perioada interbelică.

Sunt convins, ca alături de activitatea sa didactica și știinţifica, Profe-
sorul Gheorghe Baciu va continua să se afirme și ca SCRIITOR și ca ISTORIC.

Dr. Leonid GHEORGHIAN, Bensheim - Germania
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PROFESORUL GHEORGHE BACIU - 80

Încă din anii ’30 ai secolului al XX-lea, unul din 
întemeietorii „Şcolii de la Annales”, Lucien Febvre, 
a îndemnat cu insistenţă că istoria trebuie să fie 
problematică și să se ocupe de oameni, altfel spus, 
să fie făcută o „nouă” istorie, clar deosebită de istoria 
pozitivistă, care devenise principalul adversar al istoriei 
noi, deoarece nu reconstituirea faptelor era de natură 
să restituie trecutul, ci redescoperirea oamenilor, prin 
intermediul faptelor. În acest scop, istoria trebuia să 

iasă din profesionalismul ei îngust și să „privească la vecini”, să cunoască și 
să-și îmbogăţească instrumentarul de lucru cu rezultatele demografiei, ale 
sociologiei, psihologiei, medicinei, literaturii și artelor etc. Pe de altă parte, 
același lucru urmau să-l facă și disciplinile conexe sau înrudite istoriei, pentru 
„a descoperi oamenii, unicul obiect al istoriei” (Lucien Febvre).

În atare mod, pe măsura înlocuirii istoriei evenimenţiale cu cercetarea 
ansamblului experienţei umane, în efortul creator de a pătrunde în straturile 
adînci ale realităţii istorice, pentru a surprinde regularităţi, tendinţe, procese, 
legături între unele și altele din elementele realităţii, cercetările inter- și 
multidisciplinare au devenit o trăsătură caracteristică și definitorie a știinţei 
contemporane.

În această ordine de idei și de la înălţimea frumoasei vîrste pe care o 
va rotunji în curînd, distinsul profesor universitar, doctorul habilitat în știinţe 
medicale Gheorghe BACIU este unul din puţinii savanţi contemporani, 
care reușește să ilustreze cu maximă pregnanţă necesitatea și utilitatea 
cercetărilor cu caracter inter- și multidisciplinar, afirmîndu-se, de-a lungul 
unei impresionante cariere profesionale, nu numai ca un desăvîrșit specialist 
în domeniul știinţelor medicale, ci și ca un talentat istoric al neamului nostru. 

Personalitate marcantă a știinţei și învăţămîntului medical din 
Republica Moldova, savant de o vastă cultură și erudiţie, autor a peste 
550 de publicaţii știinţifice, inclusiv a circa 30 de monografii, manuale, 
cursuri didactice și deţinător a 12 brevete de invenţii, cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii”, profesorul Gheorghe BACIU a editat și peste 40 de lucrări 
cu caracter istoric, cele mai reprezentative fiind: O viaţă de zbucium (2009), 
Orașul Bălţi și oamenii lui (2011), Profesorii universitari, absolvenţi ai USMF 
„Nicolae Testemiţanu” (2012), Evoluţia medicinii legale pe plaiul basarabean 
(2013), Promoţia a XVIII-a a ISMC la 50 de ani (2013), Viziuni asupra vieţii și 
morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru (2014), Istorii de suferinţe 
și victimizări omenești (2015), File din trecutul medicinii basarabene (2015).
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Așa cum mărturisește prof. Gheorghe BACIU, provocarea de a scrie 
pe teme de istorie naţională vine, la origini, inclusiv de la evenimente trăite 
personal încă din copilărie: războiul, foametea postbelică, deportările, 
terorizarea psiho-emoţională a populaţiei basarabene de către noile 
autorităţi sovietice, - toate aceste tragice evenimente sedimentîndu-
se profund atît în propria-i memorie, cît și în memoria colectivă a cîtorva 
generaţii de basarabeni, care au avut de suportat calvarul unor situaţii-
limită. Iată de ce, lucrările cu caracter istoric editate de prof. Gheorghe 
BACIU au, toate, valoarea unor inestimabile documente umane originale, 
contribuind efectiv la scrierea unei noi istorii, despre care vorbea Lucien 
Febvre, descoperind oamenii ca obiect principal al istoriei. Este suficient 
de remarcat, în această privinţă, că doar în lucrarea recent lansată File din 
trecutul medicinii basarabene, prof. Gheorghe BACIU a reușit să scoată din 
umbra uitării preţioase date din viaţa și activitatea a peste 60 de vestiţi medici 
basarabeni de pe timpuri ca: Lev Tarasevici, Gheorghe Durdufi, Nicolae 
Străjescu, Constantin Scrobanski, Evgheni Kurdinovski, Anatol Koţovski, 
Calistrat Hînculov, Moisei Sluţkii, arhitectul Alexei Şciusev, Nathaniel 
Kleitman și multe alte personalităţi de excepţie ale timpului.

Chiar dacă, la anumite etape ale vieţii, a fost supus unor încercări 
extrem de severe, suportînd și consecinţele unui regim de ocupaţie 
opresor și demolator, prof. Gheorghe BACIU a rezistat cu demnitate tuturor 
intemperiilor prin perseverenţă, curaj, iniţiativă și generozitate, reușind să-și 
modeleze nu numai propriul destin, ci și să schimbe în bine viaţa semenilor 
săi.

Ajuns la o frumoasă vîrstă aniversară și, implicit, la o deplină recunoaș-
tere a meritelor sale profesionale, - dovadă în acest sens fiind și înaltele 
distincţii de stat și academice de care s-a învrednicit în repetate rînduri, 
- prof. univ., dr. hab. Gheorghe BACIU este, la ora actuală, nu numai unul 
din exponenţii de vază ai științei și învăţămîntului medical din Republica 
Moldova, ci și un cunoscut și recunoscut istoric profesionist al neamului 
nostru.

Cu prilejul frumoasei vîrste pe care o rotunjește, aducem distinsului 
profesor universitar, doctorului habilitat în știinţe medicale Gheorghe BACIU 
un pios omagiu, adresîndu-i tradiţionala urare:

Vivat, crescat, floreat!

Nicolae ENCIU, 
doctor habilitat în istorie, cercetător știinţific principal,

director adjunct al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei



GHEORGHE BACIU, UN OM ȘI UN DOMN DINTR-O BUCATĂ

Au vrut să ne îngroape, dar au uitat că sîntem seminţe.
Proverb mexican

Ne-am întîlnit întîmplător, în după o amiază, la sta-
ţia de troleibus „Docuceaev”, mai jos de Telecentru (avea 
să aflu cîteva clipe mai tîrziu, că pe strada cu același nume 
locuiește de mai multă vreme, în patru camere, dar, de 
ani buni… de unul singur – așa i-a fost hărăzit Domniei 
sale, Gheorghe Baciu, de soartă). 

- Mă, fiule, tu ai mîncat ceva azi?  astea i-au fost 
primele cuvinte după ce mi-a răspuns la bineţe. 

Am intrat, la insistenţele Domniei sale, în „chilie” (termenul îi aparţine), 
cum se obișnuiește la moldoveni, „pentru cinci minute”, dar am ieșit din casă, 
dacă nu greșesc, pe la primul cîntat al cocoșilor (să știţi, că pe Valea Dicescu, 
din partea de sus a capitalei moldave, cîntă și azi cocoșii, cum au cîntat din-
totdeauna). 

Am fost ospătat regește și cu borș a la Bălţi, „ca la mama acasă” ( de 
acolo, mi se pare – de acasă, de la mama și tata, își trage sevele o mai mult 
decît amplă, bogat documentată și duioasă - alt calificativ nici că-mi trece 
prin cap – lucrare despre capitala nedeclarată a Nordului Moldovei, baștina 
sa – „Orașul Bălţi și oamenii lui”, 2011).

După tradiţionalul „fel întîi”, a urmat friptura de pui și un deosebit terci 
de hrișcă, savoarea căruia n-am mai întîlnit-o altundeva. Eu, personal, dacă aș 
avea împuternicirile de rigoare, ia-și oferi domnului Baciu un brevet nominal 
pentru extraordinarul terci, ca să devină cunoscut pe întregul mapamond. 
Desigur, la masa gazdei n-a lipsit tradiţionalul strop de tărie. Însă deliciul cel 
mare, pe care îl savurezi în casa Baciu, a fost, pentru mine și, la sigur, pentru 
toţi cei care i-au pășit pînă la mine și-i pășesc și azi pragul, „paharul de vorbă”, 
pe care, oricît îl golești, la badea Gheorghe (și așa îi place să-I spui), tot plin 
rămîne…

Interlocutorul meu s-a dovedit a fi nu numai o persoană înzestrată cu 
har de povestitor, firul naraţiunii sale fiind, pe de-antregul, împletit cu umor 
fin și unele note de sarcasm, presărat cu o sumedenie de vorbe de duh și cu 
multă înţelepciune, moștenite „de la părinţii din părinţi”, dar și o personali-
tate totală; care a acumulat cunoștinţe nu numai de prin biblioteci, arhive, 
dar și din comunicări „pe viu”, cu Oameni, indiferent de profesie, preocupări 
știinţifice, vocaţie… 
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În casă, ca să nu mă îndepărtez prea mult de subiectul vizitei mele ino-
pinate, cam peste tot - vrafuri de cărţi, ziare, alte documente, dar toate, și aici 
aș vrea să accentuez, avînd o ordine a lor, prestabilită de stăpîn, atmosfera 
locuinţei strălucind de curăţenie, într-un cuvînt – „farmacie”. Intrigat, l-am 
întrebat dacă a angajat, cumva, pentru grija casei, o menajeră. M-a privit 
mirat: „Cine, eu?!..” M-am grăbit atunci să-i cer reţeta terciului de hrișcă. Mi-a 
oferit-o generos, spunîndu-mi: „Transmite-o și altora, dacă o să le placă”.

Mi-am început textul meu despre Omul de Omenie Baciu anume prin 
aceste impresii unice, pe care le-am avut la acea întîlnire de suflet, pentru 
că, în cele ce urmează, voi relata despre realizările profesionale, știinţifice, 
culturale ale distinsului profesor. Astfel, academicianul Ion Ababii, în alocu-
ţiunea rostită cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii profesorului Ba-
ciu, menţiona inovaţia unică realizată în anul 1972, în domeniul medicinii 
legale, de către reputatul savant Baciu: „...pentru prima data în lume, dl Gh. 
Baciu a demonstrat posibilitatea formării post-mortem a măștii echimotice 
la compresiunea toracelui, fenomen meritoriu denumit de specialiști în cin-
stea autorului”. 

Este de remarcat, în contextul preocupărilor știinţifice ale profesoru-
lui Baciu, și volumul „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor martiri Eminescu, 
Mateevici, Vieru”. Purcede la scrierea acestei cărţi, ghidat fiind, mai întîi de 
toate, de „atașamentul… faţă de tezaurul literar și spiritual al poeţilor (sus-
menţionaţi – n.n.), viziunile lor progresiste și suferinţele enorme suportate 
de pe urma luptelor patriotice înverșunate. Sincer mărturisesc, mai scrie au-
torul în prologul său de carte, nu efectul senzaţiei, ci voinţa de a descoperi 
adevărul, ocrotit profesional mai mult de jumătate de secol, m-au făcut să 
elucidez principalii factori de risc, care au prejudecat starea sănătăţii, astfel 
favorizînd, în mare măsură, apariţia bolilor și declanșarea morţii, în ultimă 
instanţă, a lui Mihai Eminescu, Alexe Mateevici și Grigore Vieru, deveniţi, în 
propria ţară, martiri ai Adevărului, Dreptăţii și Iubirii de Patrie”.

Ceea ce îl definește cu prisosinţă pe neobositul cercetător Gh. Baciu 
este modestia Dumisale, generozitatea și dăruirea, fapt care se face observat 
atunci cînd autorul își evaluează prinosul prin scrierea aceste cărţi: „În mă-
sura în care mi-au permis competenţele și cunoștinţele acumulate pe par-
cursul vieţii, am relevat crîmpee din adevărul ce ţine de soarta acestor mari 
personalităţi, demne de corecta apreciere și înălţare de către următoarele 
generaţii de conaţionali”.

Pe parcursul scrierii acestui text de omagiu distinsului profesor Gh. 
Baciu, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la naștere, mă surprind asupra 
faptului, că dintre cele vreo 40 la număr cărţi și peste 500 (sic!) de lucrări și 
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tratate știinţifice, cîte le-a „ostenit” în timpul unei solide cariere de savant 
de aproape șase decenii), mă refer, în special, la cele documentare și publi-
cistice, ele mai aproape fiind de sufletul și capacitatea de înţelegere a sub-
semnatului, decît cele pur profesionale, adică ce ţin de medicină, în special, 
medicina legală. 

Aceste cuvinte sunt un „toast publicistic” pentru profesorul de la me-
dicină drag inimii noastre, de obîrșie, repet, coborîtor din renumita mahala 
bălţeană Slobozia. Or, pentru bălţeni, cartierul Slobozia fiind vatra orașului, 
aici s-au atestat, spun documentele vechi, primele așezări ale urbei.

Ne cunoșteam, deci, cu domnia sa Gheorghe Baciu de o habă bunicică 
de timp, însă, mai mult, de la întîlnirile oficiale, prilejuite de lansările de carte 
sau „cifrele rotunde” ale unor cunoscuţi comuni, cu precădere, din sfera me-
dicinii (ori, umila mea persoană, ca jurnalist, zău, nu-mi pot explica faptul!, 
am fost atașat, chiar de la începutul carierei ziaristice, de tematica medicală 
(mai ales că și soţia, apoi și băiatul meu fac parte din breasla urmașilor lui 
Hippocrates). Plus la aceasta, zece ani bătuţi pe muchie am redactat un ziar 
medical – „Viaţa și Sănătatea” („Pro Farmacia”), cu pondere – o afirm cu legi-
timă mîndrie – la cititorii în halate albe. 

Mai apoi, ne-am cunoscut ceva mai îndeaproape de pe paginile unor 
publicaţii (în special, „Literatura și Arta”), care ne găzduia, pe rînd, materia-
lele. Nu știu cum și în ce fel citea (și citește) Gheorghe Baciu săptămînalul 
amintit, eu, în schimb, începeam (și încep), de fiecare data, a-l citi, parcurgîn-
du-i paginile, cu lectura editorialelor lui Nicolae Dabija, și nu numai de atîta 
că e redactorul-șef al gazetei îndrăgite sau că este colegul și amicul meu din 
anii universitari… Apoi, neapărat, trec la meditaţiile deosebit de profunde, 
care nu-ţi lasă cugetul „rece” ale lui Aurelian Silvestru, și dînsul un coleg și 
„co…naţionalist” cu mine din anii de studenţie. Nu mă lasă indiferent ma-
terialele preacucernicului Octavian Moșin; cele pline de vibraţie patriotică 
ale savanţilor și pofesorilor universitari Anton Moraru și Valeriu Dulgheru; 
publicistica „cu dinţi” venită de la Bălţi a lui Iulius Popa; eseurile de-a dreptul 
incandescente ale lui Mihai Morăraș, alt coleg și prieten din anii de universi-
tate; nu sînt indiferent faţă de textele Ninei Josu, Elenei Tamazlîcaru, Raisei 
Ciobanu – da, parcă, te pot lăsa indiferent și multe alte publicaţii ale cotidia-
nului chemate să dezbată realităţile vieţii noastre. 

Păi, iată, mai ales în ultima perioadă de timp, dacă, pe lîngă materialele 
lui Nicolae Dabija, dau și de cele ce poartă semnătura lui Gh. Baciu… îi „sar” 
cu rîndul pe cei menţionaţi antertior (îi rog să mă ierte!) și trec – iarăși nu pot 
să-mi explic de ce - direct la materialul lui: să aflu ce ne mai relatează nou 
Domnul Doctor în proaspăta sa „intervenţie” publicistică. 
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Ce aș fi dorit, mai întîi de toate, să conchid în legătură cu cele însăilate 
mai sus? Că ne-am întîlnit o dată, în toamna trecută, ca niște simpli cunos-
cuţi, dar ne-am despărţit, după o seară de „taclale”, într-o atmosferă caldă, 
ca niște vechi și buni prieteni. Voi apela la expresia filosofului francez Fran-
cois Fenelon, pe care o citează autorul Gh. Baciu într-o altă lucrare valoroasă 
„Profesorii universitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”: „Bunăvo-
inţa ne face mai mulţi prieteni decît bogăţia și ne aduce mai mult încrederea 
decît puterea”.

În aceeași carte, mai exact în epilogul ei – un îndemn adresat către 
generaţiille viitoare de mediciniști – se conţine crezul și rostul de-o viaţă al 
Savantului, Pedagogului și, în egală măsură, al Omului Gheorghe Baciu: „ia 
ce-i mai bun de la înaintașii tăi, înmulţește acest bun și transmite-l urmașilor 
tăi, ca ei, la rîndul lor, să facă același lucru mai departe. Spre binele Patriei 
sale. Spre binele Poporului, din sînul căruia și-a luat zborul.”

Pentru conformitatea celor spuse, reproduc originalul în întregime: 
„Cu deosebit interes știinţific am studiat istoria glorioasă a primelor genera-
ţii de doctori habilitaţi, profesori universitari, absolvenţi ai Alma Mater, mulţi 
dintre care, pe timpuri, mi-au fost dascăli la facultate. Cu nostalgie și durere 
în suflet, am scris despre prietenii și colegii mei, care au trait cu demnitate, 
au muncit și au iubit cu ardoare, dar prea timpuriu ne-au părăsit. Cu drag și 
mare atenţie, am adunat informaţiile despre foștii mei elevi. Sper că ei ne 
vor continua și vor contribui la prosperarea Patriei noastre. Onoare tinerei 
generaţii de savanţi, ale căror realizări știinţifice sunt mai presus decît ale 
dascălilor lor.”

„…Doar un sfat din partea mea: E bine să înveţi cîte ceva și din înţelep-
ciunea altora”.

 * * *
 Ştiu, din spusele altora, că a avut o viaţă mai mult decît zbuciuma-

tă, pe alocuri, plină de evenimente tragice. A mai fost, pe parcursul vieţii, și 
bruscat, și marginalizat pe nedrept de către potentaţii vremii – din simplul 
motiv, că nu vroia să li se închine și să fie o lichea, un fariseu (deseori para-
fraza vechea zicală românească: într-adevăr, “capul plecat sabia nu-l taie, dar 
nici soarele nu-l vede”), iar, de fiecare dată, cînd avea prilejul, spunea nepri-
etenului său adevărul verde-n ochi, fără nici o ezitare, fără dram de frică. De 
atîta unii dintre colegii săi de breaslă, mai slabi de înger, se cam fereau de el, 
nu și majoritatea covîrșitoare, care l-au preţuit și-l preţuiesc și astăzi la justa 
lui valoare. În primul rînd, pentru Verticalitate și Demnitate, pe care homo 
sapiens, vorba dînsului, dacă le are – le are, iar dacă nu… nici homo sapiens 
nu-l poţi numi, ci – un vreasc acolo, bun de aruncat în foc…
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Dușmanii lui, dar i-a avut berechet pe parcursul vieţii, dorind să-l în-
groape, evident, că nu-și dădeau seama, că oameni de-alde Gheorghe Baciu 
sînt aidoma unor seminţe… 

* * *
Cîndva, nu mai ţin minte cu ce ocazie, alt Gheorghe – Ghidirim, chirur-

gul-academician, într-un moment de sinceritate, dar, se vede, și de recule-
gere, - discutam despre prieteni și prietenie în timpurile, cam sturlubatice, 
de azi – îmi vorbi: „Liviule, dacă ai ajuns să treci pragul celor 60-70 de ani, 
cum, deja, am făcut-o amîndoi, și să mai ai amici de suflet, dar de cei adevă-
raţi, cîte degete ai la o mînă (nu mai vorbesc de două!), să știi că ești un om 
norocos”.

Nu știu ce gînduri și sentimente are stimatul Om și Domn Gheorghe 
Baciu faţă de umila mea persoană, eu, în schimb, știindu-l prieten, mă con-
sider un om norocos.

Liviu BELÎI

P.S.: Ei, cum să nu-l invoci, în contextul dat,  și pe rapsodul nepereche 
Nicolae Sulac, care, la o smiorcîială telefonică a cam șugubăţului om al litere-
lor Andrei  Strîmbeanu, că… „Uite, Nicolae, la ce zile am ajuns eu, o dulceaţă 
de om, să am numai un singur prieten pe lumea asta – apropo, pe tine…”, 
cică, mucalitul Sulac i-o fi tăiat-o pe loc: „Să știi că ești fericit, măi Andrei! Da 
eu n-am nici unul…”

Trei prieteni de ispravă ai profesorului Gh. Baciu (de la stînga la dreapta):
scriitorii şi publiciştii Tudor Ţopa, Liviu Belîi

şi profesorul universitar Viorel Prisăcaru, membru corespondent  al AȘM.
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PROFESORUL GHEORGHE BACIU – EXPONENT NOTORIU 
AL MEDICINII LEGALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Labor improbus omnia vincit
Anul 2015 a marcat un jalon important în istoria Al-

mei Mater, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, sărbătorind frumoasa aniversare 
– 70 ani de la fondarea predecesorului său – a Institutu-
lui de Stat de Medicină din Chișinău. Anii care s-au scurs 
implacabil, ca o sclipire de fulger, au lăsat în urmă zeci 
de promoţii de specialiști în medicină, mii de destine și 
cariere frumoase de medici, milioane de pacienţi recu-
noscători. Un vechi dicton latin afirmă fără drept de apel: 

„Tempora mutantur et nos mutamur cum illis!”, și nu ne rămîne decît să con-
statăm cu stupoare, că, odată cu anii, se modifică munți, condiții climaterice, 
standarde de viață, destine și chiar caractere umane. 

Promoția de medici 1957–1963 are și ea însemnele sale distinctive, cu 
imprimări ale vremurilor demult apuse. Admiterea în acel îndepărtat an 1957, 
s-a realizat, în condiții speciale, care preconizau concursul punctajelor la exa-
menele de admitere doar pentru proaspeții absolvenți ai școlilor medii de cul-
tură generală, concurenții - beneficiari ai stagiului de muncă sau militar - fiind 
admiși cu oricare rezultat pozitiv la toate probele de examen. Aceste circum-
stanțe au deschis perspective de acces la facultate pentru mai multe categorii 
și grupuri sociale și de aceea vîrsta studenților înscriși la studii în acel an a os-
cilat între 16 și 35 ani, limita superioară de vîrstă pentru admitere. Astfel, circa 
300 de tineri entuziaști, înmatriculați la cele două facultăți, Medicină generală 
și Pediatrie, au fost acea argilă plastică și maleabilă, care a nimerit în mîinile 
dibace ale magicienilor-profesori leningrădeni, dar și a tinerilor și talentaților 
profesori autohtoni, educați în spiritul celor mai înalte standarde științifice, 
pedagogice și morale. Universitatea se mîndrește cu absolvenţii promoţiei 
noastre, printre care sînt Academicieni, Doctori și Doctori habilitați în Medici-
nă, un Ministru al Sănătății, mai mulţi Profesori și Conferențiari universitari, sa-
vanți renumiți, pedagogi talentați, clinicieni cu nume sonore, medici militari, 
manageri ai sănătății publice, medici de familie.

Am invocat aici cele mai importante, în opinia mea, momente referi-
toare la generaţia noastră pentru a contura fundalul istoric și social, în cadrul 
căruia a evoluat unul din colegii noștri de facultate, bunul meu prieten, profe-
sorul Gheorghe Baciu, Omul ajuns astăzi la frumoasa aniversare octogenară. 

Destinul a dispus să ne aducă pe același drum în momentul cînd ne-am re-
găsit pe listele studenților primului an de studii la Medicina generală. Pe atunci, 
Gheorghe Baciu deținea, deja, diploma de studii medii speciale, eliberată de 
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Şcoala de felceri și moașe din Bălți, gustase din pîinea de șef al punctului medical 
din comuna Răcăria din preajma Rîșcanilor, reușise chiar să-și satisfacă serviciul 
militar - importante și decisive circumstanțe, care au determinat administrația fa-
cultăţii să îi încredințeze postul de șef de grupă. Anii de studenție au demonstrat 
cu prisosință calitățile Domniei sale de lider al tineretului, aptitudinile pentru ac-
tivitatea de investigare științifică, dar și un caracter puternic ce urma să îl ghideze 
pe traseele necunoscute și încîlcite ale vieții. Era alături de colegii de facultate, 
însă mereu cu un pas înainte. Jorj Baciu, așa îi plăcea să fie numit, a practicat 
sportul (fotbal, lupte libere), a îmbinat studiile cu munca pe post de felcer la Spi-
talul clinic republican, secția Traumatologie, ba chiar s-a și căsătorit cu colega de 
promoție Alexandra Gălescu, student fiind încă, în ultimul an de studii.

 În anii 1963–1968, ilustrul savant și manager forte al sănătăţii publice 
Nicolae Testemiţanu realiza un proiect revoluţionar de renovare și reorienta-
re a strategiei asigurării populaţiei cu asistenţă și cadre medicale și de con-
solidare a bazei tehnico-materiale a insituţiilor medicale. Rezolvarea acestor 
probleme impunea o nouă abordare a concepţiei strategice pentru învă-
ţămîntul universitar medical și modificarea potenţialului știinţifico-didactic, 
care urma să pună în aplicare proiectul respectiv. 

Întru realizarea acestei nobile misiuni, încă în anul 1962, la insistența 
rectorului Nicolae Testemițanu, din promoţia noastră, au fost selectați și re-
partizaţi la catedrele teoretice și clinice pentru stagiu în disciplinele respec-
tive, cu perspectiva admiterii la studii postuniversitare prin doctorantură, 
mai mulți colegi (Gheorghe Ghidirim, Petru Galețchi, Gheorghe Baciu, Vasile 
Niguleanu, Ion Dumitraș, Vladimir Balan, Pavel Boțolin, Valeriu Covaliu ș.a.), 
care, în scurt timp, tutelaţi și ghidaţi de profesori renumiţi, au revenit la Alma 
Mater cu grade știinţifice de Doctori în Medicină, plini de idei și planuri mă-
rețe pentru viitor, dornici de afirmare, astăzi deţinînd prestigioase titluri de 
academicieni, profesori și conferenţiari universitari.

Toate cele expuse demonstrează, indubitabil, că tînărul și ambiţiosul 
deţinător al diplomei de licenţă cu menţiune în Medicină, Gheorghe Baciu a 
beneficiat din plin de un mediu și condiţii propice pentru afirmare și ascensi-
une profesională, fiind înscris la doctorantură (1963) la catedra de Medicină 
legală, sub tutela științifică a renumitului profesor Petru Areșev. 

Cariera de savant a sărbătoritului nostru începuse cum nu se putea 
mai bine – în termen de trei ani, îmbinînd cercetarea științifică cu activitatea, 
prin cumul, pe post de medic legist la Biroul de expertiză medico-legală, 
tînărul aspirant susține teza de doctorat și, în anul 1967, obține gradul știin-
țific de Doctor în Medicină. Următorul capitol din cartea vieții profesorului 
Gheorghe Baciu ține de activitatea sa la Institutul de Stat de Medicină, cate-
dra de Medicină legală, care a durat mai mult de două decenii (1963–1985). 
În acest răstimp, pe lîngă activitatea pedagogică, a continuat cercetarea ști-
ințifică, în componența unei echipe de savanți moscoviți în frunte cu profe-
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sorul Alexandr Gromov care realiza un proiect științific special, susține cel de 
al doilea doctorat pentru gradul de Doctor habilitat în Medicină (1983), dar 
rămîne angajat pe același post… de asistent universitar (sic!) la catedra de 
Medicină legală.

 Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, iar, mai apoi, și Institutul 
Național de Educație Fizică și Sport l-au ales, prin concurs, pe post de șef al 
Catedrei de Discipline medico-biologice și i-au fost casă bună timp de mai 
mulți ani (1985–1994). Vastele cunoștințe enciclopedice îmbinate cu tenaci-
tatea caracterului, abnegația și capacitatea enormă de munca i-au favorizat 
mult integrarea și activitatea științifico-didactică în noul colectiv pedagogic, 
care l-a promovat pentru conferirea titlului didactic de Profesor universitar.

La Alma Mater, USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Gheorghe Baciu 
a revenit abia în 1994 și, pe parcursul ultimilor ani, a continuat activitatea pe-
dagogică și științifică pe postul de șef al catedrei de Medicină legală, iar mai 
recent - în calitate de profesor consultant. Activitatea laborioasă a profesorului 
Gh. Baciu în fruntea unui colectiv de cercetători entuziaști s-a soldat cu rezultate 
palpabile în domeniul investigațiilor științifice, instruirea cadrelor pentru corpul 
profesoral al universității, dar și în consolidarea serviciului medico-legal din Re-
publica Moldova, Domnia sa demonstrînd calități manageriale de excepție pe 
post de director al Centrului de Medicină legală (1997–2008). Sub auspiciile me-
rituosului savant, au fost elaborate și susținute opt teze de doctor, printre care 
și două disertații pentru gradul de Doctor habilitat în științe. Autorul celor peste 
560 de publicații științifice, printre care se numără monografii, manuale, cursuri 
și suporturi didactice, merită toată stima și recunoștința societății universitare.

Profesorul-savant și pedagogul Gh. Baciu s-a manifestat și în calitate de cro-
nicar al universității și al serviciului medico-legal autohton, editînd cîteva mono-
grafii de reală valoare științifică, ce țin de domeniul istoriei medicinii moldave. 

Şi totuși, cum ne-am imagina astăzi, de la altitudinea jubileului octo-
genar, profilul omagiatului?

 Profesorul Gheorghe Baciu, Doctor habilitat în Medicină, membru al 
Academiei Balcanice de Medicină legală, cavaler al ordinului „Gloria muncii”, 
a trecut prin focul cercetării și creației, a suportat duşuri reci, dar și momente 
de glorie pe parcursul carierei, a înfruntat, cu stoicism, vicisitudinile și eve-
nimentele cu adevărat tragice, pe care i le pregătise, din belșug, destinul și 
„…viața de zbucium”, însă a rămas, mereu, același OM de rară cumsecădenie, 
personalitate integră, patriot fidel al acestui meleag, ilustru pedagog și edu-
cator al tineretului studios, savant de notorietate europeană, familist exem-
plar, părinte iubitor pentru doi fii și dulce bunic pentru scumpa nepoțică și 
cei patru nepoței frumușei.

 La mulți ani fericiți, profesore! La mulți, mulți ani, dragă prietene! 

Valeriu COVALIU, Doctor în Medicină, conferențiar universitar
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MEDICUL ȘI EXPERTUL JUDICIAR GHEORGHE BACIU

Despre Profesorul Gheorghe Baciu se pot scrie 
multe, întrucît, pe parcursul a peste 60 ani de dăruire 
profesională, a desfășurat o multilaterală și prodigioasă 
activitate, avînd realizări remarcabile în toate domenii-
le în care s-a angajat: pedagog ce a instruit generaţii de 
medici, juriști și sportivi; medic legist implicat în cele mai 
dificile, responsabile și de rezonanţă cazuri; savant ale 
cărui realizări au fost recunoscute de comunitatea ști-
inţifică naţională și internaţională; manager iscusit ce a 

știut, prin intermediul propriului său exemplu, să mobilizeze colective spre 
atingerea unor scopuri ambiţioase; istoric și publicist preocupat de restabili-
rea adevărului istoric ascuns sub „pînza” vremii și a ideologiilor totalitare. Cu 
toate acestea, ţinînd cont de faptul, că dl Gheorghe Baciu a profesat în pri-
mul rînd nobila meserie de medic, considerăm oportun a ne referi la aportul 
adus de Domnia Sa în dezvoltarea și prosperarea acestui domeniu.

Gheorghe Baciu își leagă destinul de domeniul medicinii 65 de ani în 
urmă, cînd decide să i se consacre și se înscrie la Colegiul de Medicină din 
Bălţi, pe atunci Şcoala de Felceri și Moașe (1951), unde a studiat sub condu-
cerea unor medici-practicieni foarte bine școliţi, care și-au făcut studiile la 
București, Viena, Berlin, Paris. După obţinerea diplomei de felcer (1954), la 
frageda vîrstă de doar 17 ani, își începe activitatea de sine stătătoare în satul 
Răcăria(Rîșcani), în calitate de șef al punctului medical, funcţie ce constitu-
ia o mare provocare pentru tînărul absolvent, prin condiţiile noi de viaţă și 
muncă, în absenţa alături a altor lucrători medicali ce ar putea veni cu un sfat 
sau ajutor, avalanșa de adresări ale pacienţilor ș.a. Cu toate acestea, tînărul 
felcer a făcut faţă acestor provocări cotidiene, reușind datorită calităţilor sale 
de organizator, să aibă și timp liber, pe care-l dedica autoinstruirii și practică-
rii sportului. La nici un an de la începutul acestei activităţi, a fondat materni-
tatea din sat cu 5 paturi, dotată cu cele strict necesare. Activitatea de felcer 
a desfășurat-o și în perioada satisfacerii serviciului militar (1955–1956), cît și 
după demobilizare, la un ambulatoriu militar, iar mai apoi, la staţia de urgen-
ţă medicală Bălţi. În perioada activităţii de felcer, a acumulat o vastă experi-
enţă practică ce l-a îndemnat să-și continue studiile și care avea să-i fie utilă 
în anii studenţiei, timp în care a continuat să practice medicina, activînd în 
secţia traumatologie a Spitalului Clinic Republican.

În anul 1957, este admis, prin concurs, la facultatea de Medicină a Insti-
tutului de Medicină din Chișinău (actualmente USMF „Nicolae Testemiţanu”), 
unde conștientizează, că medicina reprezintă adevărata sa vocaţie. Anume 
aici, la Alma Mater, s-a concentrat intens asupra studiilor teoretice și pregătirii 
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practice, pentru a a deveni ulterior un specialist de excelenţă. În perioada stu-
diilor universitare, personalitatea i-a fost profund marcată de renumiţi dascăli, 
printre care și profesorul Nicolae Testemiţanu, despre care scrie cu recunoștin-
ţă în lucrarea autobiografică O viaţă de zbucium. Grupa în care a studiat medici-
na a fost un colectiv puternic, recunoscută timp de cîţiva ani consecutiv drept 
cea mai bună la facultate, care a lansat specialiști de forţă, deveniţi în timp 
somităţi în medicina moldavă: profesorul Gheorghe Baciu (director al Centru-
lui de Medicină Legală, șef al catedrei de Medicină legală), profesorul Petru 
Galeţchi (decan și prorector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, șef al catedrei de 
Microbiologie, virusologie, imunologie), conferenţiarul Mihail Casian (director 
al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie), profesorul Ieremia Zota (șef al 
catedrei de Morfopatologie, membru corespondent al AŞM), Simion Guranda 
(vicedirector al Institutului Mamei și Copilului, semnatar al Declaraţiei de In-
dependenţă a Republicii Moldova), Sergiu Rusu (șef al secţiei Morfopatologie 
a SCR). În cadrul Institutului, și-a manifestat de la bun început capacităţile sale 
de conducător, fiind desemnat în calitate de lider al tineretului. La ultimul an 
de facultate, studiază mai aprofundat Medicina legală în cadrul subordinatu-
rii sub conducerea renumitului profesor Petru Areșev, care, ulterior, îi devine 
conducător al tezei de doctor în știinţe medicale.

După absolvirea Institutului (1963), devine asistent universitar la ca-
tedra de Medicină legală și medic legist în cadrul secţiei tanatologice a 
Biroului Republican de Expertize Medico-Legale (actualmente Centrul de 
Medicină Legală). La începutul carierei sale de medic legist, a avut parte de 
sprijinul unor colegi mai experimentaţi ca N. Volkov, F. Sigal, Gr. Bluvștein, P. 
Maximov, care l-au ajutat să înţeleagă multe din subtilităţile noii profesii și 
i-au inspirat încredere în forţele proprii. Este de menţionat, că acești colegi 
erau recunoscuţi pentru calităţile lor profesionale și au lăsat un bogat tezaur 
practicii și teoriei medicinei legale autohtone. La scurt timp, graţie intere-
sului manifestat și studierii aprofundate a literaturii de specialitate, a înce-
put a fi implicat în efectuarea expertizelor medico-legale în comisie pentru 
cazuri complicate. Paralel, efectua cercetări știinţifice la teza de doctor în 
știinţe medicale, pe care o susţine în anul 1967, și la teza de doctor habilitat 
în știinţe medicale, pe care o susţine în 1983. Graţie profesionalismului care 
devenise evident și apreciat, Gheorghe Baciu, deja începînd cu anul 1972, 
este implicat în efectuarea expertizelor cu rezonanţă socială de nivel unio-
nal. Meseria de medic legist a fost practicată pe toată durata activităţii sale 
profesionale, cu o întrerupere între anii 1985-1994, perioadă în care a activat 
în calitate de șef al catedrei de Discipline medico-biologice la facultatea de 
Educaţie fizică și sport a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”.

Imediat după revenire la catedra de Medicină legală (1995) și la Cen-
trul de Medicină Legală (1997), s-a implicat activ în rezolvarea problemelor 
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cu care se confruntau la acel moment medicii legiști practicieni. Cea mai 
mare dificultate, la momentul respectiv, o constituia necesitatea elaborării 
în limba română a rapoartelor, documentelor medico-legale și a actelor nor-
mative autohtone. Datorită cunoștinţelor fundamentale din domeniile ana-
tomiei omului și a medicinei legale, Gheorghe Baciu și-a adus aportul incon-
testabil la „trecerea la limba română” a întregului serviciu medico-legal și la 
elaborarea instrucţiunilor, regulamentelor și altor acte normative necesare 
reglementării procedurilor medico-legale. Mai mult, pentru facilitarea însu-
șirii terminologiei în limba română, Dumnealui a elaborat scheme standard 
ale rapoartelor medico-legale, care se multiplicau și se transmiteau în toate 
secţiile teritoriale pentru utilizare. Totodată, și cursurile de educaţie conti-
nuă a medicilor legiști, organizate în cadrul catedrei odată cu revenirea dlui 
profesor, au servit în calitate de platformă pentru instruirea colaboratorilor 
în terminologia medicală și medico-legală în limba română. Treptat, au fost 
editate manuale, ghiduri practice, indicaţii metodice și informative, menite 
să ajute medicii legiști practicieni în activitatea lor cotidiană, multe dintre 
ele avîndu-l ca autor pe Domnia Sa. Redactarea actelor medico-legale în lim-
ba română în ziua de azi este considerată ceva firesc, însă iniţiativa a pornit 
de la o echipă de profesioniști în frunte cu profesorul Gheorghe Baciu.

În ultimii ani, Dumnealui participă la efectuarea expertizelor în comi-
sie doar la cele mai complicate sau controversate cazuri, instanţele de ju-
decată și organele de drept apelînd la competenţa sa ca la ultima soluţie. 
Obiectivitatea și profesionalismul său sînt cunoscute și dincolo de hotarele 
ţării, în anul 2014, fiind solicitat în calitate de expert-parte la elucidarea cir-
cumstanţelor morţii unui tînăr în or. Timișoara, România. Evident, experienţa 
acumulată în timp este împărtășită tinerilor de către dl profesor Baciu prin 
intermediul multiplelor sale publicaţii. Profesorul Gheorghe Baciu este au-
torul mai multor manuale, ghiduri și recomandări metodice, ultimul curs de 
medicină legală văzînd lumina tiparului în anul 2013.

Fiind interesat și de istorie, și de literatură, domnul profesor Baciu a 
publicat mai multe lucrări, care promovează medicina legală în calitate de 
furnizor de probe știinţific argumentate în elucidarea unor cazuri sociale. 
Utilizînd procedeele de expertiză medico-legală și experienţa profesională 
acumulată pe parcursul deceniilor, Dumnealui a abordat retrospectiv, de pe 
poziţiile unui medic legist, moartea unor personalităţi și a descris anumite 
cazuri concrete din activitatea sa profesională, care demonstrează rolul ex-
pertizei medico-legale în elucidarea acestora. Astfel, în lucrarea Viziuni asu-
pra vieţii şi morţii poeţilor martiri – Eminescu, Mateevici, Vieru (2014) autorul 
efectuează teoretic expertiza cazurilor, explicînd momente necunoscute și 
intenţionat distorsionate din viaţa celor trei martiri ai neamului și se pronun-
ţă asupra cauzelor morţii lor. În această ordine de idei, e de remarcat lucra-
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rea Istorii de suferinţe şi victimizări omeneşti (2015), în care autorul prezintă 
destinul amar al unor înaintași ai neamului, dar și a numeroaselor victime 
ale regimului sovietic. Monografia Evoluţia medicinii legale pe plaiul basara-
bean (2013) prezintă istoria dezvoltării serviciului medico-legal, la instituirea 
căruia a participat Dumnealui însuși, avînd mai multe funcţii, inclusiv și cea 
de expert judiciar medico-legal. Concludente sînt afirmaţiile Dumnealui  din 
această lucrare: „Cu timpul, am devenit unul dintre cei mai vechi exponenţi 
ai serviciului medico-legal din RM, avînd fericita ocazie să fiu martorul ocular 
al schimbării cîtorva generaţii de medici legiști, să cunosc părţile pozitive 
și negative ale fiecărei etape de dezvoltare în aspect practic și știinţific, în-
cepînd cu anii postbelici”. Dovadă a valorii cărţilor nominalizate este și faptul 
că ele au fost înalt apreciate de public, remarcate la expoziţiile și Saloane-
le de Carte din Republica Moldova (2013, 2014) și România, iar profesorul 
Gheorghe Baciu a devenit Laureat al Festivalului Internațional al Cărţii (Bi-
blioteca Naţională, 2014), deţinător al Premiului pentru publicistică (2014) al 
săptămînalului Literatura şi arta.

Ajuns la vîrstă octogenară, profesorul Gheorghe Baciu și-a păstrat vii ca-
lităţile Sale, precum energia, sobrietatea, principialitatea, dăruirea de sine, per-
severenţa, exigenţa, tăria de caracter și inteligenţa remarcabilă. Toate aceste 
frumoase trăsături sînt un exemplu pentru toţi cei care îl înconjoară, în special 
pentru discipolii săi și tinerii specialiști. Pe parcursul a peste 60 ani de activita-
te, Dumnealui s-a manifestat ca Om cu o deosebită inteligenţă și modestie, un 
remarcabil specialist medic-legist, un talentat, perseverent și ambiţios savant, 
un iscusit pedagog. În pofida vîrstei respectabile, dl Gheorghe Baciu este în 
continuare o persoană plină de energie, idei și inspiraţie demnă de invidiat. 
Domnul Gheorghe Baciu este un exemplu strălucit de slujire cu devotament 
societăţii, știinţei și medicinii, un adevărat model de existenţă și vocaţie pen-
tru tineret și, cel mai important, un patriot înflăcărat. Toate aceste calităţi uma-
ne deosebite și munca asiduă întru prosperarea societăţii și a neamului nu 
au fost trecute cu vederea de autorităţile statului, fiind unanim recunoscute 
și apreciate cu Medalia „Veteran al muncii” (1987), Diploma de Gradul Întîi a 
Prim-ministrului Republicii Moldova (2006), Ordinul „Gloria Muncii” (2007), Di-
ploma de Onoare a Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova  (2008).

Cu prilejul frumosului jubileu de 80 ani, îi exprimăm Profesorului Ghe-
orghe Baciu recunoștinţa noastră pentru eforturile depuse în promovarea 
valorilor naţionale și profesionale, urîndu-i longevitate și sănătate, realizări 
profesionale frumoase, bucurii împlinite alături de cei dragi și de familie.

LA MULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR!
Andrei PĂDURE, 

conferenţiar universitar, doctor habilitat în știinţe medicale,
șeful catedrei de Medicină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
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PROFESORULUI GHEORGHE BACIU - PILON AL MEDICINEI LEGALE

Știinţa este o căutare atentă, disciplinată, logică, de 
cunoştinţe despre absolut toate aspectele universului, 
obţinute prin examinarea celor mai bune dovezi disponibile 
şi, întotdeauna, subiect de corecţie şi îmbunătăţire pe baza 
descoperirii unor dovezi mai bune.

James Randi 

L-am cunoscut pe primul meu dascăl și conducător 
în lumea științei medico-legale în 2007, fiind student la 
anul cinci, când am început să frecventez cercul științific 
de la catedra de Medicină legală, condusă de profesorul 
Gheorghe Baciu. Este adevărat, că pasiunea pentru 
știință depinde de cel care îți deschide secretele ei: nu 
prin promisiuni sau perspective efemere. Prin exemplu 
propriu, îndrumări potrivite și oportune, Domnia Sa 
m-a motivat să aleg calea medicinei legale și, ulterior, 

doctoratul în domeniu. 
Între timp, am aflat despre calea deloc ușoară a profesorului Gheorghe 

Baciu spre Olimpul său științific, pe care a început-o încă la anul patru de 
facultate, când, împreună cu colegii săi, frecventa ședințele cercului științific 
condus de renumitul chirurg Nicolae Anestiadi. Interesul față de cercetările 
științifice l-a manifestat la cercul studențesc, condus de profesorul Petru 
Areșev, devenind, în anul 1963, primul Dumnealui doctorand. Un an 
mai târziu, în timpul perfecționării desfășurate la Kiev, sub conducerea 
profesorului Agnesa Gamburg, realizează, în premieră, o cercetare 
experimentală „Determinarea urmelor de metale pe obiectele biologice”. 
Aici, viitorul savant face cunoștință cu medicina legală din Ucraina: Iuri 
Sapojnicov, Iuri Şciupik și cu doctorandul Grigori Burcinski. Ulterior, în mai 
1965, participă la ședința Societății Ştiințifice a medicilor legiști din URSS, 
organizată la Moscova. Atunci, a avut ocazia să facă cunoștință cu eminenți 
medici legiști, profesori universitari M. Avdeev, L. Eidlin, V. Smolianinov, V. 
Kriucov ș.a. Muncă asiduă, scopul bine definit și dorință nemărginită de 
a-l atinge, precum și îndrumările conducătorului științific s-au soldat cu 
susținerea, în scurt timp, a tezei de doctor în științe medicale (1967). 

În 1968, în timpul unei perfecționări, cu o durata de 4 luni, la catedra 
de Medicină legală a Primului Institut de Medicină din Moscova „I. M. 
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Secenov”, Domnia Sa a fost inclus într-o echipă de cercetători, condusă de 
academicianul Alexandru Gromov, care a fost creată la comanda de stat 
pentru studiul experimental al rezistenței corpului uman la acțiuni extremale. 
Pe parcursul a 12 ani, dl Gh. Baciu, alături de cunoscuți savanți medici legiști 
Oleg Romodanovski, Leonid Şcerbin, Nina Pârlina, Nicolai Jivoderov ș.a. 
realizează experiențe cu modelarea traumei dozate a toracelui, folosind 
utilaj și metode speciale, atât la Moscova, cât și la Chișinău. Rezultatele 
cercetărilor au fost impunătoare: pentru prima dată, Domnia Sa a demonstrat 
posibilitatea apariției fenomenului „măștii echimotice” postmortem. 
Monografia  „Rezistența și leziunile compresionale ale toracelui” (Chișinău, 
1980) a fost recunoscută drept cea mai valoroasă lucrare de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice în ultimii 5 ani. În anul 1983, la Moscova, dl Gh. Baciu a 
susținut cu succes teză de doctor habilitat în științe medicale.

În perioada 1985–1994, activează în domeniul educației fizice și a 
sportului, ocupându-se de problematica traumatismului sportiv. În anul 
1994, profesorul Gheorghe Baciu devine șef al catedrei de Medicină legală a 
USMF „Nicolae Testemițanu”, fondează o nouă direcție științifică de cercetare, 
catalizează dezvoltarea școlii autohtone de medicină legală. În anul 1997, în 
premieră în Republica Moldova, a fost organizată o conferință internațională 
în ramură, care, ulterior, devine tradiție. Forul științific din acel an a coincis 
cu lansarea primei sale monografii „Istoricul medicinii legale în Republica 
Moldova”. Grație entuziasmului și pasiunii deosebite pentru cercetarea  
istorică, numărul de scrieri cu caracter istoric a crescut. În calitate de 
conducător științific, dl Gh. Baciu a coordonat susținerea a 5 teze de doctor 
în științe medicale și două de doctor habilitat în științe medicale. La inițiativa 
Dumnealui, a fost reanimată Societatea Ştiințifică a medicilor legiști, au fost 
inițiate colaborări științifice cu colegi de breaslă din România, Rusia, Belarus, 
Bulgaria, Grecia, Sudan, Yemen ș.a.

Pe parcursul a aproape 55 de ani de activitate în domeniul științific, 
Domnia Sa a editat peste 20 de manuale și cursuri didactice, 30 de indicații 
metodice, 20 de monografii, circa 450 de articole științifice, a obținut 12 
brevete de invenție și 50 de inovație, în total realizând peste 600 de publicații. 

Meritele științifice deosebite ale savantului Gheorghe Baciu au fost 
apreciate cu medalia „Nicolae Milescu Spătarul” de către Academia de Ştiințe 
a Republicii Moldova, pentru realizarea cercetărilor știinţifice fundamentale 
și aplicative de excelenţă, în calitate de semn al recunoașterii performanţelor 
obţinute de Domnia Sa de către comunitatea știinţifică internaţională.
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Personal, sunt mândru și, totodată, recunoscător pentru oportunitatea 
de a fi discipolul acestui Pilon al medicinei legale basarabene, sunt bucuros, 
că, pe parcursul a 10 ani de colaborare, am obținut o experiență incomparabil 
de prețioasă, și nu doar științifică.

Cu ocazia onorabilului jubileu de 80 de ani, aș vrea să Vă doresc să 
nu se epuizeze izvorul Dumneavoastră de sănătate, forțe vitale, creativitate, 
entuziasm și dispoziție bună! 

La Mulți Ani, Domnule Profesor! 

Cu deosebit respect, discipolul
Anatol BONDAREV
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LECȚII DE PURIFICARE A SUFLETULUI

Într-o zi, după o ședință ordinară a Salonului Mu-
zical de la Biblioteca Națională, cineva mi-a transmis o 
carte bogat ilustrată și destul de voluminoasă: „Orașul 
Bălți și oamenii lui”. Pe prima pagină, am citit o scurtă 
dedicație, scrisă din inimă de către autor și adresată mie. 
Căldura pe care o emanau aceste cuvinte simple mi-a 
trezit în suflet emoții neașteptate.

Pe cel care a trudit asupra acestui tratat istoric, pe 
Gheorghe Baciu, îl cunoșteam, dar de la distanță. Şti-

am că e medic-legist, autor a mai multor articole, eseuri, lucrări științifice 
consacrate problemelor medicinii legale. Mai știam că a participat eficient 
în componența diferitor echipe internaționale pentru elucidarea cazurilor 
complicate cu care se confruntă justiția, constatările lor avînd o influență 
hotărîtoare în luarea deciziilor juridice. Mare mi-a fost mirarea, însă, cînd am 
văzut, că, de astă dată, renumitul medic vine în fața cititorului cu o carte 
care e departe de a se înscrie în arealul problemelor medicinii. Curiozitatea 
îmi învălui spiritul într-atît, încît, pe loc, am început febril s-o răsfoiesc. Apoi, 
citind-o, mi-am dat seama, ca această lucrare nu putea să nu fie scrisă de 
acel, ale cărui rădăcini i se trag de aici, din atît de acasă stepă a Bălților. Fi-
ecare pagină a cărții emană un atașament aparte pentru locul acesta, care 
este pentru el cel mai scump din lume. Dar cîtă simpatie și afecțiune găsim 
în fiecare eseu – sincere sentimente care sînt îndreptate spre om, spre cel 
care, prin faptele lui creștinești, imortalizează cunoscuta și plina de adevăr 
zicală populară: „Omul înveşniceşte locul”. Şi m-am convins – anume datorită 
sentimentului frumos de dragoste, pe care îl poartă în suflet medicul, scri-
itorul, omul Gheorghe Baciu, au văzut lumina zilei toate cărțile pe coperta 
cărora domnia sa și-a pus semnătura. Iar tot ce se naște din dragoste este 
durabil. Ai impresia că, prin creația sa, Gheorghe Baciu vrea să ne convingă, 
că omul, dacă are o inimă în care încape toată căldura acestui sentiment di-
vin, le face pe toate cele bune pe pămînt. Căci el,  Omul, a fost trimis aici să 
învețe a iubi, iar cel care nu e în stare să lase simțămîntul ceresc să-i pătrundă 
în suflet nu poate fi demn de a i se aminti numele. Lecția iubirii el a însușit-o 
de mic copil, de la părinți și, de atunci, de fiecare dată cînd așterne pe hîrtie 
istoria unei vieți, a unei suferințe, corzile inimii sale vibrează emotiv și părti-
nitor – mărturie elocventă a faptului, că domnia sa susține probele la acest 
compartiment cu brio.
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Anume convingerea, că una din cele mai frumoase trăsături cu care 
a fost hărăzit omul de către Cel de Sus este ținerea de minte, l-a făcut pe 
medicul Gheorghe Baciu să-și mai confecționeze o armă în husa sa cu usten-
sile, alături de bisturiu, găsim și acea magică peniță care conturează inspirat 
cuvinte ce nu pot fi tăiate cu bărdița. Cuvinte care ascund în spatele lor fapte 
și destine, cuvinte pline de sens, pe care le înșiră pe coala de hîrtie, pentru 
ca cei care vin după noi să nu fie privați de memorie. Gheorghe Baciu parcă 
vrea să ne spună, prin scrierile sale, că vom ține minte faptele și isprăvile, 
încercările prin care au trecut părinții și buneii noștri, dacă nu vom uita apor-
tul (cît de mic) adus pe altarul propășirii neamului de către cei care azi tru-
desc alături de noi, atunci putem fi siguri că avem viitor. Spiritul de cronicar 
mereu în căutare, gîndirea înfrigurată de cercetător și, nu în ultimiul rînd, 
sufletul înflăcărat de patriot al acestui plai, nu-l lasă indiferent față de ceea 
ce s-a petrecut și se petrece pe această palmă de pămînt. Şi atunci îți dai 
seama – autorul acestor scrieri are o inimă deschisă, care bate în unison cu 
tot ce se merită să nu fie trecut cu vederea. Pe el îl interesează totul: cultura, 
istoria, viața neamului în toate aspectele, iar în centrul ei mereu se află Omul. 
Soarta și faptele lui.

Adevărul istoric îl frămîntă încă de pe vremurile cînd, copil fiind, a fost 
martor ocular al nedreptăților care s-au abătut asupra părinților noștri din 
partea celor care visează necontenit să-și lărgească frontierele, acaparînd 
pămînt străin. Situațiile tragice care s-au perindat prin fața ochilor: șirul de 
deportări (în primul rînd al gospodarilor de frunte), îngrozitoarea foamete, 
maltratările, terorizarea în masă a oamenilor de cultură i-au lăsat în suflet o 
rană care sîngerează pînă în ziua de azi. Sedimentate în memorie, aceste in-
justiții, nemotivate din punct de vedere uman, precum și arzătoarea dorință 
de asanare a societății prin chemarea la neuitare l-a provocat pe patriotul 
Gheorghe Baciu să vină în fața noastră cu o carte de mărturii răscolitoare 
„Istorii de suferințe şi victimizări omeneşti”. A scris-o cu durere, neascunzînd 
nimic, căci, în opinia Dumnealui, societatea noastră, cu toate viciile ei, e 
aidoma unei persoane suferinde și, deci, „nu facem serviciu unui om bolnav 
tăinuindu-i maladia, ci spunîndu-i realitatea pentru a şti cum să se trateze”.

Împătimit de profesia medicina legală, care, conform destăinuirilor 
sale, pe lîngă faptul că „este impresionantă”, mai „are şi o natură misterioasă 
ceea ce îl provoacă s-o dezlege”, e și firesc faptul că unele aspecte din viața 
și moartea unor personalități notorii ale culturii noastre, dat fiind faptul că 
nu sînt argumentate îndeajuns cu probe convingătoare, medicul Gheorghe 
Baciu le pune la îndoială. Starea de incertitudine, care de mult timp și-a făcut 
sălaș în sufletul lui, a și fost principalul motiv pentru efectuarea unor cerce-
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tări minuțioase a tot ce e legat de viața și moartea poeților dragi inimii sale și 
nouă tuturor, a dat naștere cărții „Viziuni asupra vieții şi morții poeților martiri 
Eminescu, Mateevici, Vieru”. În ea, medicul-legist Gheorghe Baciu încearcă să 
aducă lumină asupra trecerii în neființă a acestor mari personalități ale nea-
mului, să vină cu probe în folosul noilor ipoteze. Pentru el, orișice detaliu din 
viața personalităților eminente ale neamului, care, prin activitatea și opera 
lor, au influențat societatea noastră, are mare importanță. Domnia sa e con-
vins că o inexactitate, o notă falsă care a ocupat locul în istorie în urma unei 
premeditări, a reavoinței sau a unei erori – constatări repetate mai apoi de 
către cei care au venit după – trebuie dezmințită și îndreptată anume în așa 
fel, cum o poate face un medic-legist. Prin acest act patriotic, act de curaj, 
Gheorghe Baciu încearcă să ne spună că adevărul istoric, chiar și tardiv, tre-
buie să iasă la suprafață.

Lucrările de specialitate ale medicului Gheorghe Baciu, cele peste 500 
de publicații (articole, manuale, monografii, cursuri didactice, 12 invenții,               
ș. a.) prezintă un aport considerabil în dezvoltarea medicinii legale autohto-
ne, mai fiind și un material prețios pentru instruirea viitorilor medici. Scrie-
rile cronicarului Gheorghe Baciu, cele peste 80 de lucrări cu caracter istoric, 
acoperind în mare parte golul din domeniul istoriei medicinii și a evoluției 
sănătății publice pe teritoriul dintre Prut și Nistru, trezesc în sufletul cititoru-
lui sentimente de mîndrie pentru cei care nu și-au cruțat puterile, punîndu-și 
toată energia și forța talentului în serviciul poporului. Ele sînt percepute și 
ca un protest împotriva fărădelegilor și a nedreptăților, împotriva marilor 
puteri care, veşnic nesatisfăcute, sînt mereu montate spre cotropirea celor 
mai slabi. Autorul mărturisește, că lucrările date au apărut ca o „necesitate 
de a păstra vii în amintirea generațiilor aceste fenomene sociale grave”, ca o 
necesitate stringentă de a pune adevărul istoric în lumina zilei și – de ce nu! 
– ca o sfidare a celor care „continuă să abordeze adevărul numai prin prizma 
propriilor interese”.

Durerea și dragostea care au dat naștere acestor cărți se face simțită în 
fiecare pagină, făcîndu-l pe cititor să retrăiască aceleași sentimente pe care 
le avea în suflet autorul atunci cînd, în loc de bisturiu, lucra cu penița. Vă 
îndemn: „Citiți-i cărțile! Cărțile lui Gheoghe Baciu împrospătează memoria, 
iar noi avem nevoie de ea ca de aer, deoarece omul fără ţinere de minte e 
pierdut pentru societate. Citiți-le! Sînt sigur, veți deveni mai bogați, dar mai 
ales, mai curați sufletește”.

Constantin RUSNAC
compozitor, Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice
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GHEORGHE BACIU – LUPTĂTOR ȘI MEDIC SCRIITOR

Născut în Bălţi, oraș situat de-a lungul Răutului, la răspîn-
tia a două șosele centrale: una duce spre nord -  Cernăuţi, Soro-
ca și Hotin, iar alta în direcţia sudică, a Chișinăului. Face parte din 
generaţia care a avut de pătimit și războiul, și foametea. Ghidat 
de o nețărmurită dorinţă de realizare, de afirmare în profesie și, 
avînd noroc de dascăli care l-au îndrumat, prin muncă, răbdare, 
talent și putere de voinţă, a reușit să se orienteze în viaţă și să 
pătrundă în subtilităţile domeniului îmbrăţișat. Începînd de la 
un simplu felcer, a urcat, pe traseul profesiei, pînă la profesor 
universitar, savant cu merite deosebite în știinţa medicală, re-

cunoscute în ţară și departe peste hotarele ei. În anul 1968, renumitul savant rus 
prof. A. Gromov l-a inclus pe Dl Gheorghe Baciu în componenţa unei echipe de 
specialiști din Moscova, astfel, participînd activ la rezolvarea unei probleme știinţi-
fice secrete, la comandă de Stat, deosebit de importantă pentru medicina legală. 
Ne-am cunoscut mai îndeaproape în anul 1992, cînd se afla în fruntea catedrei 
de Discipline medico-biologice de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și        
INEFS, cînd m-a rugăt să fiu coordonator de terminologie la manualul „Anatomie 
și morfologie sportivă”. Este prima lucrare de acest gen din Republica Moldova 
editată în limba română, care pune la dispoziţia studenţilor, antrenorilor și peda-
gogilor în domeniul sportului o informaţie echilibrată și maximal de completă 
privind morfologia corpului uman, cu accente deosebite asupra anatomiei func-
ţionale, profesional orientate spre pregătirea specialiștilor în domeniul respectiv. 
Este un manual bine receptat și înalt apreciat de către specialiștii în materie și de 
către studenţi.

Prin această lucrare, Dl Gh. Baciu a demonstrat, că așa cum poezia și cîn-
tecul exprimă bogăţia și frumuseţea cuvîntului și a sunetului, așa cum baletul 
manifestă frumuseţea, splendoarea și graţia mișcării, astfel și anatomia este o 
știinţă necesară și utilă, care explică perfecțiunea construcției corpului uman.

Spiritul de observaţie, setea de cunoștinţe, capacităţile analitice deosebite 
sînt calităţi care i-au asigurat ascensiunea și succesele pe tărîmul cercetării știinţifi-
ce și în domeniul activităţii didactice. În scurt timp după susţinerea tezei de doctor 
în știinţe medicale, susţine cu succes, în 1983, teza de doctor habilitat în medicină, 
în faţa consiliului specializat din Moscova cu tema:  „Expertiza medico-legală a le-
ziunilor ţesuturilor moi, oaselor și organelor toracelui la acţiunea efortului static”. 
Este conducător a 5 teze de doctorat și a trei teze de doctor habilitat, autor a peste 
500 lucrări știinţifice, manuale, monografii, deţinător a 12 Brevete de invenţie. Lu-
crările sale se remarcă prin profunzimea cercetării, prin concept metodologic clar, 
adecvat scopului trasat, prin analiza lucidă și critică a rezultatelor investigațiilor.

Pe parcursul anilor, în activitatea didactică, profesorul Gheorghe Baciu a 
demonstrat constant o ținută academică de excepție, în special, la prelegerile 
sale, susținute cu multă pasiune în fața multor generații de studenți și rezidenți, 
iar munca plină de abnegație, acuratețea și punctualitatea, dragostea de oa-
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meni, modestia și inteligența nativă l-au plasat pe piedestalul celor mai venerați 
și mai stimați Dascăli ai Alma Mater.

Dumnealui este un ziditor – singur, cu mîinile sale, a proiectat și a zidit o 
casă de vacanţă de o frumusețe rară, a „zidit” o școală științifică autohtonă de 
medicină legală. A coordonat studiile postuniversitare prin masterat, secundari-
at clinic, doctorat și post-doctorat a peste 40 de specialiști din Republica Moldo-
va, România, Palestina, SUA, Yemen, Sudan ș.a. Este membru al Academiei Bal-
canice de Medicină Legală, fondator al metodei experimentale, de cercetare a 
leziunilor mecanice prin aplicarea forței compresionale dozate. A propus criterii 
optime de diagnosticare și un sistem de indici informativi pentru expertiza me-
dico-legală a leziunilor provocate, în condiții experimentale, de traumatisme.

Îl cunosc ca Om, personalitate cu suflet mare, plin de omenie. Posibil, 
că în organismul dumnealui se conține o genă, activitatea căreia se manifestă 
printr-o deosebită atitudine față de oameni. Nu este întîmplător interesul pro-
fesorului și publicistului Gh. Baciu faţă de personalităţi din diverse domenii, 
care, în pofida impedimentelor și a dificultăţilor impuse de soartă, au fost în 
stare să-și croiască, prin muncă, dîrzenie, o cale în viaţă, șă devină vestiţi în 
ţară, dar și peste hotare, care nu și-au irosit capacităţile native în invidie, dar 
le-au canalizat în acţiune concretă și competitivitate sănătoasă. Or, din o astfel 
de categorie de oameni face parte și Dl Gh. Baciu

Citind aceste lucrări, am obținut multe informații noi despre savanți, me-
dici iluștri, personalităţi notorii din cultura noastră, cunoscuți și apreciați mai mult 
peste hotarele țării decît la baștină. Lucrările Dumnealui ne invită să medităm, să 
analizăm starea de lucruri din ţara noastră. Este de remarcat și interesul profeso-
rului Gh. Baciu pentru istoria neamului, pentru istoria orașului natal Bălţi, pentru 
istoria medicinii, fapt materializat în studii și monografii binecunoscute publicului 
larg de cititori și, în special, profesioniștilor.

Realizările profesorului Gh. Baciu în domeniul literaturii și istoriei sînt 
înalt apreciate de către regizorul Ion Ungureanu, academicianul Nicolae Dabi-
ja, profesorul universitar Anatol Petrencu, istoricul Ion Varta. Unele din aceste 
lucrări au fost apreciate la expozițiile și saloanele de Carte din R. Moldova și 
România. Dumnealui este Laureat al Festivalului Internațional al cărții, dețină-
tor al Premiului pentru publicistică al săptămînalului „Literatura și arta”.

Prin munca asiduă și capacități excepționale, Domnul Profesor a reușit 
să dobîndească respectul nu doar al colegilor și al prietenilor, dar și al multor 
generații de studenți, care-i sînt recunoscători pentru profesionismul și în-
țelepciunea de care dă dovadă. Energia nestăvilită a profesorului Gheorghe 
Baciu, interesele științifice multilaterale, activismul civic elevat, manifestat 
la toate posturile titulare și elective pe care le-a deținut și le-a onorat, i-au 
făcut Domniei sale o faimă pe deplin meritată în țară și peste hotarele ei.

Cu ocazia acestei frumoase aniversări, Vă urăm, Domnule Profesor, 
mulți ani, sănătate, fericire, activitate creativă și noi realizări în munca nobilă.

Mihail ȘTEFANEȚ, dr. habilitat în științe medicale, profesor universitar
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DIN SUFLET PENTRU SUFLET

Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi,  dar trebuie trăită privind înainte.
(Kierkegaard)

Nebănuite sînt căile omului... Așa s-a întîmplat, 
că, pe la finele verii anului 1988, pașii m-au purtat pe 
la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în 
cadrul căreia am avut prilejul să-l cunosc pe dom-
nul profesor universitar, doctor habilitat în medicină, 
Gheorghe Baciu. Pe atunci, dumnealui activa în func-
ția de șef al catedrei de Discipline medico-biologice din 
cadrul Facultății de Educație fizică şi sport. I-am expus 
intenția de a-mi încerca forțele și pe tărîmul pedago-
gic, dumnealui a încuviințat-o, în rezultatul dialogului 

ce a urmat, mi-a oferit șansa de a deveni cadru didactic al acestei catedre.
Din acel moment și pînă în prezent, colaborarea noastră continuă. Deși 

de atunci au trecut ani buni, nu încetez să mă minunez și astăzi de calită-
țile inegalabile ale domniei sale: corectitudine, responsabilitate, simplitate 
și modestie. Este o persoană inteligentă și creativă, pentru care munca nu 
este doar un refugiu de la provocările vieții, dar și o posibilitate de realizare 
a vastului său potențial intelectual, o modalitate de afirmare personală și 
profesională. De-a lungul anilor, dumnealui dă dovadă de o enorma putere 
de voință, de o motivație intrinsecă inepuizabilă și o pasiune efervescentă 
pentru cercetare în anumite domenii de interes științific, precum: medicină 
legală, anatomie și morfologie sportivă, istoria Moldovei și a oamenilor ei. În 
toate aceste domenii, domnul profesor universitar și-a adus contribuția pro-
prie, și-a expus opinia în calitate de cercetător științific și expert în probleme 
destul de dificile din punct de vedere medico-biologic și medico-legal.

În calitate de colaborator al acestei catedre, dar și discipol al domnu-
lui Gheorghe Baciu, îmi amintesc în detalii atmosfera creativă ce domnea în 
colectivul nostru și condițiile în care au fost elaborate primele cinci materi-
alele didactice la disciplina „Anatomia și morfologia sportivă”, semnate de 
dumnealui și editate în limba română. Aceste materiale didactice și-au făcut 
apariția într-o perioadă de tranziție economică dificilă, toate manualele dis-
ponibile pentru studenți fiind exclusiv în limba rusă, în timp ce aspirațiile ti-
neretului studios țineau de studii în limba maternă, în limba de stat. Apariția 
lor a impulsionat activitatea editorială a tuturor cadrelor științifico-didactice 
de la facultate, ceea ce s-a răsfrînt pozitiv asupra procesului de formare a 
specialiștilor de înaltă calificare din domeniul culturii fizice și sportului. Cu 
timpul, materialele metodice elaborate de domnul Gheorghe Baciu au fost 
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completate și perfectate, ilustrate de autor cu numeroase figuri ce înlesnesc 
însușirea anatomiei omului de către studenți, astfel, fiind pusă temelia ma-
nualului cu același nume, care și actualmente este cartea de căpătîi a stu-
denților de la Universitatea de Educație Fizică și Sport din Moldova (USEFS). 
Fiecare filă a manualului „Anatomia și morfologia sportivă” din Biblioteca 
Ştiințifică a USEFS poartă amprentele celora care au studiat-o de-a lungul 
anilor, fiind o dovadă elocventă a eficienței trudei Dumnealui. De altfel, toa-
te lucrările semnate de domnul Gheorghe Baciu, discutate și aprobate la 
ședințele de catedră, se disting printr-o înaltă valoare științifico–metodică 
și aplicativă, fiind de real folos tineretului studios, antrenorilor și profesori-
lor de educație fizică din sistemul educațional preuniversitar și universitar. 
Este remarcabil, că, prin toată activitatea sa profesională, Dumnealui ne-a 
transmis și nouă, colaboratorilor săi, pasiunea pentru cercetarea științifică. 
Nu întîmplător, catedra condusă de domnul Gheorge Baciu era una dintre 
cele mai puternice din universitate, peste 80% dintre cadrele didactice fiind 
doctori în știință, profesori și conferențiari universitari, aceștia fiind educați 
în cadrul laboratorului de creație a domniei sale.

Spiritual, sobru în ținută și limbaj, domnul profesor universitar Gheorge 
Baciu și-a construit permanent mesajul pentru noi, membrii catedrei, dar și 
pentru studenți, nu numai din cunoștințe, dar și din valori morale și etice, 
prin distincte sentimente de patriotism.

Anii trec, dar domnul profesor universitar Gheorghe Baciu trudește in-
sistent, cercetează, analizează și scrie, editează și pune pe tapet evenimente 
și cazuri de viață, descoperite în arhive și dosare de uz intern, pentru ca noi 
să cunoaștem și să promovăm doar adevărul istoric.

Domnul profesor universitar Gheorghe Baciu desfășoară actualmente 
o activitate prodigioasă și asta mă bucură, fiindcă are ce scoate la lumină din 
izvorul nesecat al cunoștințelor sale, fiindcă are ce spune, fiindcă-și poate 
propune și realiza noi scopuri-țintă și obiective majore. În același timp, avînd 
atîtea preocupări cotidiene, dumnealui rămîne atașat firesc de colegi și pri-
eteni, de rudele apropiate, fiindcă nimic nu-i este indiferent, fiindcă iubește 
viața în toate manifestările ei destoinice.

Multstimate domnule profesor universitar, Gheorghe Baciu! Vă exprim 
sincere mulțumiri pentru atitudinea binevoitoare și sprijinul necondiționat 
ce mi l-ați acordat pe parcursul anilor ori de cîte ori am avut nevoie. Fie ca 
Providența să Vă ocrotească și să Vă amplifice forțele pe măsura bonomiei și 
receptivității DVS sufletești, să Vă inspire la atingerea unor noi culmi ale ști-
ințelor și ale valorilor scriitoricești. Sănătate, prosperitate și mulți ani fericiți!

Cu profund respect,
Raisa MOROȘAN, 

dr. habilitat în științe medicale, profesor universitar, USEFS
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O VIAŢĂ DE ZBUCIUM

Viața oferă mereu oamenilor surprize. Una dintre 
cele mai plăcute este să întîlnești personalități deosebite, 
care îți vor fi, ulterior, un exemplu bun de urmat. Pentru 
prima dată, l-am cunoscut în anii de studenție pe dom-
nul profesor Baciu, în calitatea sa de lector la Catedra de 
medicină legală, specialitate care pe atunci îmi trezea pe 
cîtă curiozitate, pe atîta teamă – mă refer, în special, la 
orele practice, care erau similare, în imaginația unor stu-
dente domnișoare, cu scene dure din filme poliţienești. 

Medicii legiști îmi provocau respectul prin faptul, că îi consideram foarte cu-
rajoși, dar și capabili să analizeze situaţii complicate legate de cauzele și cir-
cumstanţele decesului oamenilor. Astfel, imediat ce mi-a devenit la aceasta 
disciplină profesor, dl G. Baciu a cîștigat respectul meu profund. La orele de 
medicină legală, decela împreună cu noi, cu multă răbdare și competenţă, 
cazuri complicate din manuale, exemplifica prin situaţii concrete din experi-
enţa sa. O făcea cu o abilitate deosebită și mai avea și un dar neobișnuit de 
a povesti – încă de pe atunci se făcea simţit talentul Dumnealui de scriitor. 

L-am reîntîlnit mult mai tîrziu, cînd am revenit la universitate în calitate 
de director al Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară. Devenind 
colegi de universitate, am descoperit în persoana Dumnealui același curaj. 
Dar deja curajul de a scrie. Poate, pare simplu să așterni pe o foaie albă cu-
vinte și cuvinte. Dar nu e simplu să ai curajul de a scoate la vedere toate gîn-
durile ascunse, simţirile, emoţiile, trăirile, de prin toate tainiţele sufletului. 
Unele sînt prea timide, altele prea intime, unele frustrate, altele prea îndrăz-
neţe. Domnul profesor Gh. Baciu, în afară de vocaţia de medic legist, de pe-
dagog iscusit, așadar, mai are un talent de la Dumnezeu – cel de a scrie. Nu 
mă refer la vasta și prodigioasa activitate știinţifică, materializată în sute de 
lucrări, dar la cea de publicist, cronicar, care a avut întotdeauna și continuă 
să păstreze interesul și curajul de a aborda în cărţile sale probleme de istorie 
a neamului, aspecte din viaţa unor personalităţi remarcabile, istoria baștinii 
sale – orașul Bălţi etc.

L-am cunoscut și ca pe o personalitate angajată plenar în viaţa socie-
tăţii, interesat fiind și de cultură, și de istorie, și de valorile social-umane. „O 
viaţă de zbucium”… E doar unul din multele titluri de carte ale scriitorului 
Gheorghe Baciu. „O viaţă de zbucium” poate servi nu doar ca titlu frumos de 
carte. Poate servi și ca titlu de viaţă. Este, pe drept cuvînt, titlul acestei cărţi 
o indicaţie directă la viaţa autorului – Gh. Baciu, care, precum protagoniștii 
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cărţilor autor al cărora este – medici, scriitori, oameni de cultură, martiri ai 
neamului represaţi de regim – trăiește personal „o viaţă de zbucium”, fiind 
preocupat mereu de grija pentru destinele medicinii, dar și ale ţării sale. 

Prin prodigioasa Dumnealui activitate didactică, știinţifică, social-isto-
rică și culturală, prin străduinţa de a transmite tuturor, și discipolilor, și cole-
gilor, și conaţionalilor emoţia sufletului său materializată în cuvînt, Domnul 
Profesor și-a cîștigat, pe bună dreptate, respectul întregii societăţi, a tuturor 
oamenilor de bună credinţă.

Să ne trăiţi, Maestre, cu multe opere noi!

Ala NEMERENCO,
Doctor în medicină, conferenţiar universitar

DOMNUL PROFESOR GHEORGHE BACIU

Dl Profesor Gheorghe Baciu deţine talentul de 
a captiva publicul prin argumente incontestabile în 
favoarea ideilor expuse; reuşeşte să potrivească în cel 
mai reuşit mod componente din cultură, medicină, 
justiţie, istorie, contribuind la identificarea şi promovarea 
Adevărului despre trecutul şi prezentul neamului nostru.

Cu aleasă preţuire, Lidia PĂDUREAC
dr., conf.univ. 

Universitatea  de Stat  „Alecu Russo” din Bălți
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OM CU SUFLET MARE

Domnul profesor universitar Gheorghe Baciu mi-a 
fost diriginte de grupă timp de 3 ani, începînd cu anul 
IV, cînd îmi făceam studiile la Institutul de Stat de Me-
dicină din Chișinău. Perioada a coincis și cu studierea 
disciplinei „Medicina Legală”, Dumnealui fiind titularul 
cursului. Anterior, auzisem de profesorul Baciu de la 
colegii din cursurile superioare, care-l apreciau pentru 
profesionalism și respectul ce-l manifesta Dumnealui 
faţă de studenţi. M-am convins personal de acestea de 

la prima oră de diriginţie, cînd, prin atitudine și comportament, a iniţiat cu 
noi o comunicare constructivă și amiabilă, reușind, ulterior, să creeze în gru-
pă un climat psihologic confortabil.

Şi acum, peste ani, pot afirma cu certitudine, că am învăţat de la pro-
fesorul Gh. Baciu carte și harul vieţii. Orele la disciplina „Medicina Legală” 
erau construite cu mult profesionalism, pedagogul și specialistul Baciu de-
monstra aserţiunile teoretice prin mostre de muzeu elaborate de Dumnea-
lui personal, materialele didactice își aveau sursa în cazuri reale din practica 
medico-legală, profesorul Baciu reliefînd și aspectul juridic al situaţiei, de 
altfel, necesar în investigaţiile judiciare, în calitate de probă.

Se mai întîmpla șă venim la ore nu prea pregătiţi, atunci, ne reproșa cu 
înţelepciune, tacticos, cu mult calm, ceea ce ne impunea ca la următoarea 
lecţie să pregătim foarte bine tot materialul.

1988. În timpul examenului la medicină legală,
studentul Nicolae Melnic şi examinatorul Gheorghe Baciu
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În șirul frumoaselor amintiri despre studenţie, studenţi, profesori, aș 
vrea să reamintesc o „șotie” de-a noastră, de-a tinerilor. Astfel, doi băieţi din 
grupa noastră au făcut o „boroboaţă” în atitudinea faţă de un profesor, în 
urma cărui fapt, pedagogul dat i-a ameninţat cu „răfuială” la examenul pe 
care aceștia urmau să-l susţină. Ingenioși, colegii mei au găsit o ieșire din 
situaţie, punînd la cale un plan, avînd-o complice pe laboranta catedrei, care 
i-a comunicat profesorului dat că este chemat de urgenţă la rector. Atunci ei 
s-au grăbit să susţină examenul la Domnul profesor Gh. Baciu, vestit printre 
studenţi pentru corectitudine, nepărtinire și obiectivitate. Fiind bine pregă-
tiţi, evident, au fost apreciaţi, cu nota maximă. După o ședere îndelungată și 
inutilă în anticameră, profesorul X, cu intenţia de răzbunare, și-a dat seama 
că a fost păcălit. Am rîs mult pe seama celor întîmplate.

Au trecut anii, astăzi, fiecare dintre noi urmăm calea destinului hărăzit. 
Am fost repartizat să activez ca medic la staţiunea balneoclimaterică „Co-
dru” (fosta „Sovetskaia Moldavia”) din Hîrjauca, Călărași. Deși au trecut peste 
patruzeci de ani de la absolvirea Facultăţii, continuu să rămîn atașat de re-
putatul nostru dascal, de profesorul Gheorghe Baciu, pe care îl vizitez dese-
ori, discut cu Dumnealui la telefon sau cînd vine aici, la staţiunea „Codru”, la 
odihnă și tratament.

A devenit, astfel, un bun prieten al familiei mele, care s-a bucurat con-
stant și continuă să se bucure de realizările Dumnealui profesionale, de fie-
care apariţie editorială, precum cărţile „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor 
martiri -Eminescu, Mateevici, Vieru”, „Orașul Bălţi și oamenii lui”, „Istorii de 
suferinţe și victimizări omenești”, de articolele și studiile publicate în „Lite-
ratura și Arta”.

Acum, cînd Omul, Medicul, Savantul, Publicistul, Îndrumătorul nostru 
de suflet Gheorghe Baciu este în preajma respectabilului jubileu, familia 
mea, eu, din numele personal și din numele întregii noastre grupe studen-
ţești, îl felicităm din toată inima, îi dorim noi realizări și multă sănătate!

La mulţi ani, Stimate și Drag Profesor!

LA MULŢI ANI, MAESTRE!

Cu deosebit respect și gratitudine, fostul student,
Nicolae MELNIC
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OM ÎMPĂTIMIT DE DRAGOSTEA DE CARTE

Relațiile mele prietenești cu domnul profesor 
universitar Gheorghe Baciu durează de mai bine de 
jumătate de secol. L-am cunoscut acum 54 de ani în urmă, 
fiind încă student la Facultatea de Stomatologie a ISMC. 
După anul doi de studii, noi, studenții, eram obligați să 
facem un stagiu în funcția de infirmier într-o instituție 
medicală. Am fost repartizat în Secția de Traumatologie 
a Spitalului Clinic Republican, tocmai acolo l-am întâlnit 

pentru prima dată pe Gheorghe Baciu, student la anul IV, care activa, prin 
cumul, în calitate de asistent medical de gardă. Până atunci eu nu cunoșteam 
caracterul activității unei secții spitalicești.

Chiar din prima zi de aflare la practică în secția nominalizată, am 
observat cu câtă dibăcie lucrează asistentul medical Gheorghe Baciu, un 
tânăr slăbuț, energic, îmbrăcat într-un halat medical, legat cu un cordon la 
spate. Mă mira cu câtă ușurință și rapid măsura bolnavilor temperatura, le 
repartiza medicamentele, organiza colectarea probelor pentru analize de 
laborator, făcea profesionist injecțiile, în special, intravenos. Astfel, am primit 
o școală de asistență medicală primară și un exemplu de comportament 
adecvat în relația medic-bolnav. Această practică mi-a fost de mare folos 
când am început personal să lucrez în calitate de asistent medical.

În cadrul discuțiilor de atunci, am aflat că dumnealui a lucrat felcer la 
un punct medical sătesc și până la serviciul militar, iar după demobilizare, 
a activat ca felcer de gardă la Stația de Salvare din orașul Bălți, ulterior, 
continuând să lucreze și cînd devenise student. În anii următori, am avut 
ocazia să-i cunosc și familia, inclusiv părinții Dumnealui, care locuiau în 
Slobozia-Bălți. Am fost și martorul ascensiunii științifice a tânărului doctorand 
de la catedra de Medicina legală.

Mai târziu, drumurile noastre se intercalau la manifestări publice, apoi 
la Sala de Disertații și Biblioteca «Lenin» din Moscova, unde îl întâlneam 
în timpul studiilor mele la doctorat sau când Dumnealui efectua cercetări 
științifice la Moscova, în perioada anilor 1968–1976. Mă bucur mult și-i 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că l-am cunoscut pe acest Om, 
intelectual, savant și publicist de excepție, dorindu-i multă sănătate și 
longevitate productivă. 

La mulți ani!

Mihai COJOCARU,
doctor în științe medicale, conferențiar universitar
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UN OU ROȘU PENTRU GHEORGHE BACIU

Îl cunosc de vreo șapte ani. O nimica toată pentru 
toamna vieții. Dacă îl cunoșteam din tinerețe, era mai bine. 
Nu-mi place să scriu despre cineva din auzite: adesea mă 
înarmam cu informații din alte surse și, după o vreme, 
trăgeam concluzia că ele nu coincid cu părerile proprii. Chiar 
dacă acest cineva se numește Gheorghe Baciu. Chiar dacă 
opera sa autobiografică poartă titlul O viață de zbucium. 
Are o profesie, situată la hotarul dintre viață și moarte. Mai 
exact, în primăvara morții. Pentru mine moartea a devenit mai importantă 
decât viața. De bine, de rău, în viața asta deja am trăit. Ce va fi mai departe? 
Mă chinui să aflu răspuns la o întrebare: moartea reprezintă portița spre 
o nouă viață? Deși Gheorghe Baciu studiază cauzele fiziologice ale morții 
accidentale, bănuiesc, el meditează, de asemenea, asupra traseului spre o 
altă existență. Uneori mi se pare că Gheorghe Baciu s-a rătăcit intenționat 
pe drumul tinereții, negrăbindu-se să-l pără- sească. Arată foarte tânăr la 
anii senectuții. Şi extrem de productiv în ale scrisului. Îl invidiez. Publică 
cronici voluminoase, una după alta. Mă descurc și eu un pic în meseria asta. 
Ştiu, pe propria piele, ce înseamnă să aduni sute de biografii, de istorii, de 
fotografii, să le sistematizezi cu chibzuință. Abia după apariția volumului, te 
convingi că ai uitat ceva să mai adaugi, dar e târziu. O habă, umbli enervat, 
acuzându-te pe tine însuți de comiterea erorii. Or, în lipsa banilor, e o iluzie 
să tragi nădejde la o ediție repetată. Am răsfoit cu plăcere și chiar am citit 
multe pagini din volumele Orașul Bălți și oamenii lui, Profesorii universitari, 
absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițeanu”, Istorii de suferințe și victimizări 
omenești. În anii de la urmă, am și scris două recenzii despre cărțile lui. 
Am menționat că Gheorghe Baciu e un întârziat fericit pe drumul tinereții. 
Uneori, el coboară mai adânc, în faza adolescenței – segment romantic, unde 
factorul economic lipsește totalmente. Câteva cărți ale sale au un tiraj enorm 
pentru aceste timpuri doldora de ne-cititori. Cărțile nu se cumpără la noi. 
Moldoveanului dă-i cartea pe degeaba – te-ai mira să o citească. Maximum 
la ce poate să spere donatorul – pământeanul nostru îi va mulțumi, îi va 
pipăi opera, îi va citi titlul și, neapărat, autograful. Încă o dată îi va exprima 
recunoștința pentru cadou, asigurându-l că, azi-mâine, îi va devora cartea 
dintr-o răsuflare. Aici actul de cultură, prin intermediul lecturii, se termină. Îl 
atenționez pe Gheorghe Baciu – probabil, n-a știut: în fruntea ne-cititorilor 
din republică pășesc, cu pași viforoși, glorioasele detașamente de cadre 
didactice. Nu credeți? Verificați la Poșta Centrală tirajul tuturor ziarelor de 
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limbă română din republică și vă veți pomeni față-n față cu ... o catastrofă 
luminoasă. Propun un referendum: să intrăm în casele diverselor tipuri de 
profesori și să controlăm numărul cărților care se ascund în ele, exceptând 
manualele. Dacă le veți descoperi măcar în proporție de cinci procente, 
din numărul caselor, vă rog cu smerenie să mă împușcați în public, apoi să 
mă ardeți și să-mi aruncați cenușa în closet. Așa stând lucrurile, noroc de 
manuale: unii și alfabetul l-ar uita. Cunosc o seamă de profesori inteligenți, 
care ar reacționa dur la auzul vorbelor mele. Colac peste pupăză: nici aceștia 
nu citesc. Odată Gheorghe Baciu m-a poftit la el acasă. Eram în convalescență. 
Ne-am așezat să luăm cina. Înainte de a gusta din bucate, el îmi toarnă mie, 
își toarnă și lui coniac în păhărele minuscule de vreo 20 de grame. În situația 
mea, alcoolul era contraindicat. Se produce un gest care m-a uimit, inițiat de 
un doctor habilitat în medicină. Dacă se întâmplă ceva cu tine, eu răspund! 
Am riscat. Şi n-am murit. Dar nici n-am mai băut coniac de atunci. Pentru 
că în preajma mea nu se afla vreun doctor habilitat în medicină. Gheorghe 
Baciu m-a vizitat de vreo câteva ori în casa mea. Am evitat să-l servesc cu 
alcool. Pentru că nici eu nu sunt de doctor habilitat în medicină. Gheorghe 
Baciu este prietenul meu de suferință cronicărească. Este bălțeanul de la 
Chișinău, lăsându-mă pe mine în locul lui la Bălți. Ne întâlnim din când în 
când și punem țara la cale. Nicio divergență nu am semnalat în schimbul 
nostru de opinii, adică avem viziuni comune. Anul acesta, la început de 
octombrie, dânsul va deveni octogenar. Adesea sunt uituc. Posibil, așa e 
firea mea. Sau îmi amintesc de un eveniment după ce acesta s-a consumat 
deja. Moment prielnic: ne aflăm în preajma Paștelui. Îi expediez simbolic, lui 
Gheorghe Baciu, un ou roșu. Indiscutabil: el are numeroși prieteni. Şi o droaie 
de învățăcei. Printre ei s-ar putea ca unii să fie uituci ca mine. Acest text e ca 
un avertisment pentru dânșii: nu întârziați. Paște fericit pentru toată lumea, 
Paște fericit pentru viitorul jubileu al lui Gheorghe Baciu! Salut! 

Iulius POPA, jurnalist.
Articol preluat din Literatura şu Arta, 2016, 28 aprilie, Nr. 17,  p. 6.
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UN OM DRAG SUFLETULUI MEU

Dintre toate disciplinele de studii la Institutul de Stat 
de Medicină din Chişinău (astăzi Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”), cea mai „curi-
oasă”, dar și „incomodă”, era medicina legală, „specialitate 
interdisciplinară, situată la granița între ştiințele biologice 
şi cele social-juridice”. Pe cît de interesant și captivant era 
obiectul de studiu, tot atît era și de anevoios. Cel mai com-
plicat lucru pentru un student era să determine cu exac-
titate cauza decesului. Cadavrul trebuia disecat, examinat 

cu minuțiozitate fiecare organ în parte, ca, în final, să se ia decizia medico-juridi-
că, constatînd că pricina morții a fost infarctul miocardic, strangularea, otrăvirea, 
cancerul, embolia cerebrală, suicidul etc. Examenul era susținut doar dacă de-
terminai cu exactitate cauza decesului, altminteri, trebuia să revii la un alt cada-
vru și s-o ia-i de la-nceput, pînă profesorul lua decizia că ai trecut cu brio obiectul 
de studiu medical. Şi acest profesor universitar era și este distinsul Om al ştiinței 
medicale şi al culturii Gheorghe Baciu. Chiar de la prima noastră întîlnire student 
– profesor, am devenit apropiați, nu numai prin viziunile noastre medicale, dar și 
prin interesele culturale, literare, politice. Ştiind că eu frecventam regulat cena-
clurile literare de la Tinerimea Moldovei și Universitatea de Stat și colaboram la zi-
arele și revistele republicane, atunci cînd mă vedea, nu uita să mă întrebe: ce mai 
nou prin tîrgul nostru literar? Se bucura și chiar îmi făcea și complimente, după 
ce-mi citea articolele, poeziile și povestirile publicate. Ştiindu-l ca pe un profesor 
îndrăgit și savant de excepție pe Gheorghe Baciu, nici prin cap să-mi dea, că vor 
trece ani și domnia sa va deveni unul din cei mai redutabili publiciști de la noi, 
un autor de cărți inedite nu numai pentru biblioteca medicală, dar și cea litera-
ră, ziaristică și culturală. Activitatea științifică prodigioasă și cea de manager în 
ocrotirea sănătății nu l-au împiedicat pe savantul, profesorul, șeful de catedră și 
directorul instituției medico-sanitar publice de profil Gheorghe Baciu să-și apli-
ce cu dibăcie pana și pe alt ogor, cel publicistic. Pentru început, publicistul Ghe-
orghe Baciu scrie și semnează lucrarea autobiografică „O viață de zbucium”, lan-
sarea căreia a avut loc chiar la baștina autorului, la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” 
din Bălți. Lănsîndu-și cu succes prima rîndunică, Gheorghe Baciu muncește ca 
un salahor adevărat prin arhiva locală și cea republicană, ceea ce-l determină 
să scrie o altă carte de amploare „Oraşul Bălți şi oamenii lui”.  „Boala scrisului” s-a 
implantat de-a binelea în sufletul doctorului, cronicarului și publicistului Gheor-
ghe Baciu, ca, ulterior, să semneze cărți de valoare solicitate ulterior de către cei 
mai renumiți savanți din lume și biblioteci publice din țară și de peste hotare. Ca 
un cronicar sadea al instituției medicale de învățămînt superior în care și-a făcut 
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studiile și a activat o viață întreagă, ucenicul și dascălul ei Gheorghe Baciu cer-
cetează, analizează, sintetizează scrie și publică volumul „Profesori universitari, 
absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițeanu”, o lucrare cu adevărat enciclopedică, 
în care este descrisă, cu lux de amănunte, istoria acestei prestigioase instituții 
de învățămînt superior, cu esculapii fideli ce-au contribuit la dezvoltarea ei. Ca o 
urmare al acestei publicații științifice și publicistice, doctorul și publicistul Ghe-
orghe Baciu mai editează 2 cărți de prestigiu: „Evoluția medicinii legale pe plaiul 
basarabean” și „Promoția a XVIII a ISMC la 50 de ani”. 

Multe lucrări au fost scrise despre moartea misterioasă a marelui nostru 
Mihai Eminescu. Un răspuns la întrebarea care-i frămîntă atît pe eminescologi, 
cît și pe cititorii îndrăgiți ai geniului poeziei române vine să dea și specialistul în 
materie, savantul în medicina legistă Gheorghe Baciu, semnînd cartea „Viziuni 
asupra vieții şi morții poeților martiri Eminescu, Mateevici, Vieru”. La lansarea aces-
tei curioase cărți am participat și eu cu o luare de cuvînt și m-am convins cît de 
prețioasă este lucrarea, care în scurt timp a devenit foarte cunoscută. Nu trece 
mult timp și lumea culturală de la noi este impresionată de o nouă și inedită 
carte a distinsului doctor legist - „Istorii de suferințe şi victimizări omeneşti”, care 
pune în lumină adevărul despre destinul tragic al mai multor oameni care au 
luptat pentru dreptate.

 Astăzi, savantul şi publicistul Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medi-
cină, Profesor Universitar, membru al Academiei Balcanice de Medicină Legală, 
membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, autor a peste 500 de 
lucrări, inclusiv: 30 de cărți, manuale, cursuri, monografii și 12 invenții este 
omniprezent la foarte multe manifestări cultural-literare, fiind invitat ca oas-
pete de onoare și drag. Prin tot ce creează omul carismatic Gheorghe Baciu, 
servește un bun exemplu și pentru cei tineri și pentru cei mai în vîrstă, că anii 
ca și timpul niciodată nu se opresc. În pragul celor 80 de ani, îi urăm doctoru-
lui Gheorghe Baciu același elan creator, bucuria creației și mulți ani sănătoși! 

Ion CUZUIOC,  medic și scriitor
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„11” CONSIDERENTE DESPRE  ENCICLOPEDISTUL GHEORGHE BACIU
(„SHERLOCK HOLMES DE MOLDOVA”)

Motto: „Voi, tinerilor, ascultați un om bătrîn la care oamenii
 bătrîni îşi plecau urechea cînd erau tineri”.

Cezar Augustus (63 î. Hr. – 14 d. Hr.)

Doctorul habilitat în medicină (1983), profesorul 
universitar (1988) Gheorghe Baciu este un fenomen unic 
în spațiul pruto-nistrean. Este medic legist, cadru didac-
tic universitar, fondator de școală științifică, manager, in-
ventator, publicist, istoric, jurist, biograf, cronicar, psiho-
log, etnograf, fotograf, poet, redactor științific, membru 
al colegiilor de redacție ale revistelor științifice, memo-
rialist, patriot, cugetător, orator, OM modest… și ÎNȚE-
LEPT. Este membru al Academiei Balcanice de Medicină 

Legală (2003), Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Educație Fi-
zică și Sport (2015), decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” (2007). Autobiografia 
și-a expus-o cu antren în romanul „O viață de zbucium” (2009). S-a născut la 
2 octombrie 1936 în orașul Bălți, localitate căreia i-a consacrat o monografie 
(2011) de o înaltă ținută științifico-documentară și plină de afecțiune pentru 
Mica Patrie Mare. 

Merită respectat și promovat ca o adevărată valoare națională, din ur-
mătoarele considerente: 

• Este autorul unei opere științifice și publicistice colosale. A elaborat cir-
ca 600 de publicații științifice și de popula-
rizare a științei, inclusiv 30 de monografii, 
manuale, cursuri didactice. Este deținător a 
12 brevete de invenție. Are publicații știin-
țifice în Republica Moldova, România, Fran-
ța, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Federația 
Rusă, Ucraina, Letonia, Estonia, Belarus ș.a. 
Majoritatea lucrărilor le-a publicat pe chel-
tuială proprie.

• A fondat o școală științifică autohtonă în 
domeniul medicinei legale prin dezvolta-
rea capacităților intelectuale și profesio-
nale ale factorului uman (este conducător/
consultant științific la opt teze de doctor 
și doctor habilitat), logistic (este creatorul/
managerul unei instituții de profil) și creativ 

Doctorul Gh. Baciu în timpul gărzii 
în Secția de traumatologie 

la Spitalul Clinic Republican, 1961. 
Arhiva privată Gheorghe Baciu



(opera științifică vorbește de la sine). 
• A fost șeful Catedrei de medicină legală de la Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (1995–2008), directorul Cen-
trului de Medicină Legală din Republica Moldova (1997–2008).

• A coordonat studii postuniversitare prin masterat, secundariat clinic, 
doctorat și postdoctorat a peste 40 de specialiști din Republica Moldo-
va, România, SUA, Palestina, Sudan, Yemen. 

• Este fondator al metodei experimentale de cercetare (pe biomanechine) 
a leziunilor mecanice prin aplicarea forței compresionale dozate.

• În 1972, pentru prima dată în lume, a demonstrat posibilitatea formă-
rii post-mortem a măștii echimotice la compresiunea toracelui. Acest 
fenomen a fost considerat anterior drept efect al acțiunii intravitale. În 
mediul de specialitate, această manifestare este numită „fenomenul Ba-
ciu”(!).

• A contribuit la fondarea Muzeului de Medicină Legală, care este și un la-
borator practic pentru studenți. Exponatele din acest muzeu sînt unice 
în lume.

• Este autorul unui dicționar biografic unic, care include 303 doctori habi-
litați, profesori universitari, absolvenți ai Universității de Stat de Medici-
nă și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (2012). Pe toți protagoniștii dicțio-
narului i-a cunoscut personal, inclusiv pe Nicolae Testemițanu. De altfel, 

Sherlock Holmes imaginat 
de ilustratorul britanic 

Sidney Edward (1860–1908) 
în revista „Strand” 

are trăsături fizice şi intelectuale 
comune cu profesorul Gh. Baciu. 

Sursă: http://www.artintheblood.
com/scan/sidbits.htm

 Portret-expres executat de Victor Zveaghin (Rusia) 
în timpul susținerii tezei de doctor habilitat de către 
Gh. Baciu. Semnat dreapta jos şi datat stînga jos:  30 
noiembrie 1983, ora 16.10. Inscripționat (în limba rusă): 
Moscova, susținerea tezei. Pictură în grafit, 10 x 12 cm.

Notă: Victor Zveaghin a condus lucrările de deshumare 
a familiei imperiale ruse, asasinate de către bolşevici în 

1918. Arhiva privată Gheorghe Baciu
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cercul de prieteni ai profesorului Gh. Baciu este constituit din personali-
tăți din toate domeniile științei, culturii, economiei etc.

• Enciclopedistul Gheorghe Baciu are propriile concepții referitoare la 
evoluția istorică a medicinei în spațiul actual al Republicii Moldova, va-
lorificate editorial printr-o serie de lucrări științifice (1997, 2001, 2013, 
2015). Consideră că istoria medicinei trebuie prezentată prin prisma bi-
ografiilor medicilor. În prezent trudește la o istorie complexă a Universi-
tății de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

• În calitate de medic legist are propriile viziuni referitoare la viața și 
moartea poeților naționali Mihai Eminescu (1850–1889), Alexie Matee-
vici (1888–1917) și Grigore Vieru (1935–2009), pe care le-a expus într-o 
monografie științifică (2014). Aceste constatări nu sînt în unison cu ver-
siunile vehiculate asupra subiectului.

• Poveștile de viață, pline de dramatism, descrise cu raționament logic de 
profesorul Gheorghe Baciu, „Sherlock Holmes de Moldova”, în lucrarea 
„Istorii de suferință și victimizări omenești” (2015), sînt rupte parcă din 
scenarii  hollywoodiene. Filmate și puse în scenă, acestea bat orice sce-
narii de groază și ar face carieră de succes în arta cinematografică și tea-
trală națională și mondială.

La mulți ani, Maestre! 

Ion Valer XENOFONTOV, 
doctor în istorie

2016, 9 mai. Enciclopedistul Gh. Baciu în lumea operei ştiințifice 
şi a celei de popularizare a ştiinței. Foto: Ion Xenofontov



PROFESORULUI GHEORGHE BACIU - 
PROMOTOR DE VALORI UMANE

„De la Dumnezeu poți cere
Orice vrei să-ți fie bine
Iar isprava faptei bune

Cere-o numai de la tine”
 Vasile Militaru

Profesorul  universitar Gheorghe Baciu reprezintă 
un destin cu triplă formație: om de știință,  pedagog și 
medic, istoric în cultură și pedagogie. Întotdeauna m-a 
impresionat, m-a atras, m-a încântat, mi-au plăcut astfel 
de oameni, căci darul, harul, talentul, vocația  acestui 
om nobil este o binecuvântare. Acum, după mai bine de 
patruzeci de ani de colaborare și comunicare cu Domnia 
sa, sunt invitat să particip  cu un text la editarea unui 
volum despre valoroasa personalitate a profesorului 
notoriu Gheorghe Baciu. O fac cu multă deschidere și 
din toată inima.

Chiar dacă Dna Elena Harconița, directoarea bibliotecii universitare 
bălțene, cea mai mare, cea mai frumoasă Bibliotecă universitară din țară, 
nu m-ar fi invitat, eu n-ași fi ratat acest moment. Căci pe masa mea de 
lucru permanent găsesc cărțile Domnului profesor: „Istorii de suferințe 
și victimizări omenești”, „Viziuni asupra vieţii și morții poeților martiri – 
Eminescu, Mateevici, Vieru”, „Orașul Bălți și oamenii lui”, „File din trecutul 
medicinii basarabene” și multe altele... De fiecare dată, citesc și recitesc, rând 
cu rând, cărțile profesorului și, tot mai mult, mă cuprinde un sentiment de 
invidie „albă” și admirație pentru munca titanică depusă de Domnul Profesor 
Baciu.

Da, este anevoioasă munca Dumnealui de a scoate la lumină, cu 
răbdare și perseverență, adevărul, pentru a ne învața cine suntem, de unde 
venim, încotro mergem.

Am avut nenumărate ocazii, de la 1985 încoace, să aud, să particip la 
lansări de carte, la consilii științifice specializate, la întâlniri de suflet în clubul 
„Ideal”, și acolo mi-am zis; „da, cărțile pe care le scrie acest om, trebuiesc citite, 
ele te îndeamnă să trăiești, să muncești, să cunoști adevărul, să-ți iubești Țara 
și poporul”.

Nimic mai simplu spus și nimic mai complicat, decât acest adevăr pe 
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care-l promovează profesorul Gh. Baciu în numeroasele sale lucrări:  Dragoste, 
Credință, Profesionalism, Verticalitate și Devotament în responsabila profesie 
de medic legist. Ce poate fi mai legal!

Pentru mine ca pedagog, performanța pe care o obține profesorul 
notoriu Gh. Baciu, în ultimii ani, este de invidiat, în toate domeniile de 
activitate: medic, savant, scriitor documentarist, publicist. El poate fi 
caracterizat ca Om al Cetății, Om al Adevărului și al Binelui. Acest model de 
conștiinţă civică poate servi ca exemplu pentru generaţia tânără. 

Dragul meu coleg, Vă urez să nu vă părăsească forţele creative, 
curiozitatea, perseverența pentru mulți ani înainte. 

Ceea ce impresionează în activitatea Domnului profesor este nu numai 
aspectul științific, didactic, dar și cel etic al lucrărilor sale.

Anume educarea la studenți, prin comportament, activitate didactică 
și științifică, prin ținută, a înaltelor valori morale și spirituale, atît de necesare 
viitorilor medici, este un prim deziderat al profesorului Gheorghe Baciu, fapt 
care se face simțit în tot ceea ce face, în tot ceea ce scrie.

La mulți ani!

Virgil MÂNDÂCANU,
doctor habilitat, profesor universitar



FRATE, PRIETEN ȘI PROFESOR

Gheorghe Baciu este fratele meu mai mare. Așa cum 
între noi este o diferență de vîrstă de 8 ani, primele mele 
amintiri despre el țin din timpul cînd învăța la Şcoala de 
Felceri și Moașe de la Bălți. Aveam pe atunci vreo cinci-
șase ani și mă bucuram nespus de mult cînd venea acasă, 
neapărat cu bomboane. Şi mai mare era bucuria cînd la 
noi în ospeție veneau prietenii săi, Victor Bărbieru, vecinul 
nostru, și Anatol Marcu, care cînta nespus de frumos la 
armonică și cu vocea. Eu le recitam poezii, dansam, cîntam 
și ei îmi spuneau că sînt o artistă... 

La Paște, tata ne făcea scrînciob, la care veneau toți copiii din mahala. 
Aveam și o bară fixă, unde frații mei făceau diverse exerciții sportive. Îmi mai 
amintesc și de jocurile copilăriei, cînd, în curtea casei părintești, cei trei frați 
ai mei se jucau cu mingea. Fără îndoială, ea mai zbura și în grădina vecinilor. 
Băieții mă treceau peste gard să le-o aduc. Într-o zi, vecina noastră, bătrîna 
Paraschița Pojiță, enervîndu-se, începuse s-o taie cu toporul, dar nicidecum 
nu izbutea. Era o minge de fotbal, cumpărată de pe banii cîștigați în timpul 
sărbătorilor de iarnă, cînd noi, copiii, mergeam cu uratul, colinda, semănatul. 

După absolvirea Şcolii de Felceri și Moașe, Gheorghe a activat în calitate 
de felcer în satul Răcăria, Rîșcani. Avea vreo 17 ani, dar sătenii îl stimau și îl 
iubeau atît de mult, încît și astăzi își mai amintesc de „doctorașul” de altădată 
– tînăr, slăbuț, dar exigent și mărinimos. 

Timpul a trecut și fratele nostru mai mare a plecat în armată. Fiind 
adorat de toată familia, îl așteptam cu nerăbdare să se întoarcă. El ne scria 
scrisori. Apoi a devenit student la Institutul de Medicină din Chișinău. Venea 
mai rar pe acasă. Între timp, am crescut și eu. De sărbători, în special, de 
Crăciun și de Paște, mama mă trimitea la Chișinău cu felurite bunătăți – o 
adevărată sărbătoare pentru studenți. La o zi de naștere a fratelui meu, 
îmi amintesc, au venit colegii săi, care mai apoi au devenit mari somități în 
domeniul medicinii. Printre ei era și viitorul academician și ministru al ocrotirii 
sănătății al Republicii Moldova, Gheorghe Ghidirim. Era un grup de studenți 
foarte prietenos. Concomitent cu Gheorghe, la Medicină, învăța și fratele 
cel mijlociu, Ionel. Locuiau într-o odaie, ambii practicau sportul. Gheorghe 
era foarte mult stimat de colegi și profesori. A absolvit Facultatea cu note 
excelente și și-a continuat activitatea în calitate de asistent universitar. Fiind 
și eu studentă la aceeași Facultate Curativă, fratele îmi devine profesor. 
Mă mîndream cu el, căci era foarte apreciat de colegii mei. Toți îi adresau 
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doar cuvinte de laudă. În timpul orelor neapărat mă întreba, iar la autopsie, 
dacă cineva refuza să facă disecția cadavrului, mă impunea pe mine. Acasă 
îndrăzneam să-i reproșez, dar auzeam doar un singur răspuns: „Trebuie să fii 
cea mai bună!”.

S-a căsătorit cu o colegă de facultate, li s-a născut un fiu, pe care îl iubea 
foarte mult. Destinul, însă, a fost crud. La a doua zi după susținerea tezei 
de doctor în științe, soției i s-a făcut rău. Internată în spital, în timpul unei 
intervenții chirurgicale, din cauza unui șoc anafilactic, a decedat la doar 25 
de ani. Rămas văduv, cu un copil minor, Gheorghe a continuat să muncească 
și să persevereze în domeniul științei. Locuia pe atunci pe stradela Teatrului, 
lîngă Teatrul de Operă și Balet. Mă găzduia și pe mine în apartamentul său. 
Ca un frate mai mare, îmi dădea mereu sfaturi utile. Nu mă dojenea, dar mă 
atenționa la diverse întîmplări mai puțin plăcute din viața colegelor mele. 
Aveam în persoana lui un adevărat îndrumător. 

Imediat după nunta mea, Gheorghe s-a îmbolnăvit grav și medicii 
i-au pus o diagnoză îngrozitoare... I s-a propus operație la Clinica vestitului 
chirurg Fiodor Uglov din Leningrad. Cu voia tînărului meu soț, am plecat 
să-i fiu alături în perioada cea mai dificilă. Îi mulțumesc Domnului că s-a 
vindecat. O asemenea soartă mai rar cine o are! 

Şi pînă în prezent continuăm să fim foarte apropiați, Gheorghe 
rămînîndu-mi și frate, și prieten, și profesor. Mă bucură mult succesele lui și 
în domeniul medicinii, dar și în cel al scrisului. Ca nimeni altul, este atașat de 
orașul natal. Sînt mîndră cînd îmi parvine cîte o carte ordinară semnată de 
Gheorghe Baciu. Îi doresc mulți ani senini, încununați doar cu bucurii. 

Elena DURNEA, medic-oftalmolog, 
Spitalul Municipal din Bălți 



Cînd eram noi toţi de-o șchioapă,
Mama ne-a făcut o fată.
Şi copilul nou-născut
A învins și a crescut, 
devenind recunoscut.

Dar crescînd niţel odrasla,
Alergînd din colo-ncoace
Mama, sfătuindu-se cu tata,

Ne-a mai dăruit o fată.
Fata mamei mijlocie,
Cea frumoasă și zglobie,
La un timp era-ntristată
Că a devenit uitată.

Dar sortit așa a fost,
Dumnezeu ne este martor,
Cea mai mică, din greșeală,
Ne-a lăsat pe toţi degrabă
S-o avem în amintire.

Devenind iar cea mai mică,
Neavînd de nimeni frică,
Ne trăgea pe toţi în joc,
Nici un pic să stăm pe loc
Tot cînta un cîntec bun:
„ia za leotcica poidu”

Trecu timpul, ea creștea,
Mai frumoasă devenea,
Spinteoară și dibace,
Tot cînta, glumea, dansa,
La băieţi șiret privea.

Nu-aș spune că Lenuţa
Numai bine a văzut

Se-'ntîmplau și timpuri 
grele,
Grindeni, ploi torenţiale, 
fulgerări și chiar cu trăsnet, 
Dar la toate rezista și puţin 
se întrista.

N-ar fi cazul să discut
Cîtă apă a trecut.
Că avem o soră bună,
Vine-najutor de-agata,
Fără ca să ceară plată.

Nu uită de fraţi, bunici,
Ţine minte și de dinţi.
Foarte bine cunoștea
Ce dorea Domnia Sa.

Dar din toţi copiii tatei,
Nu pierdea din zglobitate
Mai frumos și tot mai sfînt,
Rezolvînd tot prin cuvînt.

Ajutorul cel mai mare
Vine de la soţul drag
Care dă o îndemînare
Potrivit plăcerii ei.

El glumește, probozește.
Tot cunoaște, se mîndrește
De soţie, de copii
 De „fezandă” și de lucru,
Şi de toate se apucă

Unul Dumnezeu le știe,
Cît se poate de vorbit
Despre sora mea Lenuţa,
Viitoarea bunicuţă.

ELENEI DURNEA   la 60 de ani
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O ADEVĂRATĂ REVELAȚIE, LANSAREA DE CARTE

Am primit de la Dumnezeu „poruncă” să fiu mereu 
cu ochii și urechile spre oamenii deștepți, înțelepți, cu 
multă carte. Simțeam totdeauna că am ce învăţa anume 
de la astfel de persoane, mi-i luam drept modele. 

Deaceea, într-o zi de vară, mă fac luntre și punte, ne 
dăm întîlnire cu dna Maria Hadîrcă, profesor universitar 
la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, redactor-șef al 
revistei „Avocatul Poporului”, ca să mergem la o lansare 
de carte. Atunci, în incinta Universităţii de Medicină 

„Nicolae Testemiţanu”, la ora fixată, se adună feţe bine cunoscute tuturor; 
unii, însă, necunoscuţi mie. 

Domnul academician Ion Ababii, rectorul Universităţii, deschide so-
lemna adunare dedicată lansării de carte „Orașul Bălţi și oamenii lui”, scrisă 
de medicul legist, profesorul universitar, domnul Gheorghe Baciu. Un discurs 
sobru, mobilizator de atenţie, cu informaţii din cele mai exacte din biografia 
autorului minunatei cărţi. Simt fiori provocați de grandoarea evenimentului.

Cuvinte de apreciere a conținutului cărţii rostește reprezentantul 
istoricilor, profesorul universitar Anatol Petrencu, care menționează 
probitatea științifică a textului bazat pe documente de arhivă. 

Următorul vorbitor este Domnul Ion Ungureanu, actor și scriitor, 
Ministrul Culturii și al Cultelor, care, invocînd o expresie semnificativă a 
scriitorului columbian Gabriel Garsia Marquez „A trăi pentru a-ți povesti 
viața”, promovează, în emoționantul său discurs, ideea, că este deosebit de 
important în viață șă lași urmașilor o moștenire spirituală, o amintire, o carte, 
de exemplu. Or, în Islanda cea mică, de-o vorbă, fiecare al doilea islandez scrie 
o carte, iar biblioteca pentru acest popor este un local deosebit. Referindu-
se la cartea „O viață de zbucium”, maestrul Ion Ungureanu comentează, că 
titlul  nu este deloc întîmplător. El este o expresie a traectoriei destinului, 
parcurs de Domnul Gheorghe Baciu, care a avut în viață destule suferințe 
și dureri, fapte care se fac observate și din fotografiile înserate în această și 
alte cărți, în care Gh. Baciu are pe față pecetea unei tristeți permanente. De 
o sinceritate zguduitoare, afirmă vorbitorul, este scena în care se descrie, 
cum, după moartea soției lui Baciu, fiul Gicu, de numai trei anișori, care a 
crescut la bunici, la Bălți, se urca pe gard și le spunea trecătorilor cu vocea lui 
firavă de copil, incapabil fiind încă să înțeleagă tragedia: „Da mie mi-a murit 
mama...” Scena, dureros de emoționantă, afirmă Ion Ungureanu, este o temă 
de cinematografie mondială.



În continuare, vorbitorul menționează cu admirație, că scriitorul 
Gheorghe Baciu este un observator fin, atent la cele mai mici detalii, fapt 
demonstrat în paginile despre moartea tragică a martirilor neamului: M. 
Eminescu, A. Mateevici, Gr. Vieru.

Cuvinte de recunoștință pentru orele de medicină legală, predate de 
distinsul profesor Gh. Baciu, au răsunat și în discursul juristului Gheorghe 
Amihălăchioaie. 

Un alt discipol, Ion Mereuță, menționează importanța contribuției 
științifice și pedagogice a profesorului Baciu la dezvoltarea medicinii 
legale, un domeniu deosebit de însemnat și pentru medicină, și pentru 
jurisprudență. De asemenea, vorbitorul va aprecia înalt harul de a scrie al 
publicistului Gh. Baciu.

În finalul lansării de carte, academicianul Gh. Ghidirim, coleg și prieten 
al dlui Gh. Baciu, a remarcat un merit deosebit pe care l-a avut și continuiă 
să-l aibă Gh. Baciu la promovarea limbii române, fapt ce denotă conștiința 
civică a intelectualului Baciu. 

Lansarea de carte la care am asistat a fost pentru mine o adevărată 
revelație, o sărbătoare a sufletului, care m-a impresionat profund și m-a făcut 
mîndră de faptul, că am avut ocazia să cunosc o personalitate deosebită - pe 
profesorul, publicistul și Omul de Omenie - Gheorghe Baciu.

Nu mai puţin impresionant se încheie cartea „Orașul Bălţi și oamenii 
lui”, cu o poezie estetico-cognitivă, compusă de Gh. Baciu, denumită Sugestii:

Apreciază-te corect pe tine,
Căci nu ești cel mai bun pe lume.
Nu crede’n fiecare, că-ţi poate fi prieten,
Dar, nici dușmani nu toţi vor fi.

De altfel ţine sub control cuvîntul,
Susține-i binevoitor pe toţi cei dragi,
Nu cere de la ei vreo recompensă –
Ea va veni, și nu neapărat în bani.

Acceptă o purificare sufletească,
Încearcă ura să o depășești,
Iar răzbunarea este de prisos,
Ea va distruge tot ce e frumos.

Nu încerca să ceri mai mult
Decât un om are nevoie,
Prin muncă făurește-ţi viitorul
Şi vei obţine tot ce ţi-ai dorit.
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Nu accepta trădarea rușinoasă
Învaţă-te să ocolești invidia prostească,
Capabilă să macine tot ce-i frumos
Şi să-l transforme pe cel bun - în ticălos.

A fi un laș și om fricos
Înseamnă a trăi fără folos –
Norocul vine doar la cel isteţ,
Deci fii și tu mai îndrăzneţ!

La mulţi ani, multstimate domnule Gheorghe Baciu, Vă așteptăm cu 
noi cărţi, tot atît de captivante și necesare! 

Nadia PRUTEANU, muzeograf, 
Bravicea, „Muzeul Satului” 



GHIDAT DE ADEVĂRUL ISTORIC ȘI SOCIAL

Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, 
medic legist, Gheorghe Baciu a devenit, în modul cel mai 
firesc, unul din cei mai buni prieteni ai Fundației Cultu-
ral-Editoriale „Draghiștea” din Chișinău. De la bun înce-
put, ne-a cucerit cu viziunile sale, în special, cele despre 
viaţa și moartea poeţilor Mihai Eminescu, Alexie Matee-
vici și Grigore Vieru. Solid și bogat documentate, cărţile 
Dumnealui conving prin argumente, prin demonstraţii 
profesioniste, prin patosul descrierilor. 

Fiind un specialist de excepţie în domeniul medicinii legale, Dumnea-
lui este preocupat și de publicistică. Textele scrise și publicate de către dl. 
profesor Gh. Baciu demonstrînd cu prisosința capacitățile analitice ale auto-
rului, spiritul de observaţie, profesionalismul și, nu în ultimul rînd, harul de 
a scrie. Bucuria aparițiilor editoriale, pe care o trăiește autorul Gh. Baciu, o 
împărtășește, de obicei, prietenilor, printre care ne numărăm și noi, Funda-
ţia Cultural-Editorială „Draghiștea”. Astfel, atunci cînd îi apăruse monografia 
File din trecutul medicinei basarabene (Chișinău, 2015), dedicată eminentului 
patriot și academician Eugen Popușoi, organizator al Serviciului de sănătate, 
fondatorul Şcolii de Istorie a Medicinei, a venit întîi la noi, la „Draghiștea”.

Domnul Gh. Baciu este un autor care își muncește intens și cu multă 
dăruire toate cărţile, deoarece știe bine, că „fără silinţă nu-i știinţă”. Este me-
reu cuprins de un adevărat patos al adevărului, al cunoașterii și clarificării. 
Fără a pierde sentimentul realului, al timpului și al atmosferei concrete, el 
se adîncește ușor în trecut și intră în spiritul social, politic, instituţional al 
faptelor și al personalităților despre care scrie. Astfel, fără a exagera situaţiile, 
estompînd unele culori prea stridente, el captează spiritul cititorului.

Pe dl Gheorghe Baciu, în portretizările sale, nu-l interesează atît apar-
tenenţa socială a omului, cît structura lui morală. Pentru a fi mai explicit, 
Dumnealui își construiește cu măiestrie textele, cucerind prin claritate, me-
reu fiind ghidat de adevărul istoric și social.

Sociabil, înţelegător, cu un fin simţ al umorului, dl Baciu se împriete-
nește ușor cu oricine și ţine mult la prieteni. Este și rămîne în continuare în 
rîndurile prietenilor valoroși ai Fundaţiei „Draghiștea” și al filialei basarabene 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al cărei membru este și Dom-
nia Sa.

Victor LADANIUC,
scriitor, președinte al Filialei Chişinău

a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
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UNIVERSUL GHEORGHE BACIU

La prima vedere, titlul indicat sună apoteotic, în rea-
litate, însă, preamărirea corespunde întocmai a ceea cine 
este Gheorghe Baciu. Cei care-l cunosc îndeaproape pot 
confirma acest adevăr.

Mai întîi de toate, este bălţean, simplu în comunicare, 
dominat de o morală înaltă, spațiu al unui orizont cultural 
vast, patriarh al medicinii legale. Lista calităţilor performan-
te poate fi continuată. Însă ne oprim aici, ca nu cumva să 
provocăm invidia confraţilor de breaslă și a conaționalilor. 

Într-un cuvînt, avem rara ocazie să vorbim despre un 
medic, profesor universitar, doctor habilitat în știinţe medicale, sclav al scri-
sului, mesei și peniţei, autor a 25 de cărţi și a peste 500 de articole, publicist 
de forţă, etalon al cumsecădeniei, român veritabil.

Aceasta ar fi tipologia profesorului Gh. Baciu, și nu mai puţin impor-
tant pentru mine, autor al acestor rînduri, un amic de suflet și idei. 

Savantul Gh. Baciu este binecunoscut și înalt apreciat în tagma me-
dicilor din Republică, fiind atestat în calitate de patriarh al medicinii legale. 
Zeci de ani a ţinut cursuri teoretice în faţa studenţilor Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „N. Testimiţeanu”. Timp îndelungat a deţinut funcţi-
ile de Şef al Catedrei de Medicină Legală, Director al Centrului de Medicină 
Legală, Specialist Principal al Ministerului Sănătăţii ș.a. Meritele profesionale 
ale Domniei sale sînt de necontestat.

Fiind un intelectual de o cultură vastă, profesorul Gh. Baciu participă 
extrem de activ în viaţa publică. Este primul autor care a scos la lumină cele 
mai marcante personalităţi bălţene, de fapt, realizează,  în premieră, o vari-
antă de istorie a orașului natal. A scris și despre martirii neamului, în studiile 
monografice și articolele publicate în presa naţională.

Gh. Baciu este un exemplu viu de comportament social perfect. Por-
nim de la faptul că este patriot adevărat al cartierului Slobozia și al muni-
cipiului, în general. Este un cetăţean limpede și curajos al Basarabiei. Peste 
toate, este un Român cu majusculă. Acest spaţiu geografic din jurul lanţului 
carpatin îi este patria lui mică și mare. Pe lîngă faptul că e o enciclopedie 
vorbitoare, stimează, deopotrivă, oamenii din jur, indiferent de poziţia lor 
socială. Mottoul Domniei sale e că toţi sînt cetăţeni şi profită de drepturi egale 
native. În acest context, poate aprecia calitatea interlocutorului său, între-
ține dialoguri pe principii de coeziune, egalitate și reciprocitate absolută. 
Stimează, fără refuz, studenţii și colegii de breaslă. Este un excelent orator.

Sînt fericit să fiu amicul acestei personalități marcante, medic, savant 
și activist public.

Dr. Teo-Teodor MARȘALCOVSCHI, Om Emerit



PĂSTORUL FAPTELOR

Sunt destine care au timpul lor, sunt timpuri care 
crează destine. Este o axiomă. Dar, la fel de adevărat este 
că omul, prin activitate prolifică, crează aceste destine și 
timpul lor.

Profesorul universitar Gheorghe Baciu, reprezen-
tant meritoriu al pragmatismului în știinţa medicală, pe 
lîngă faptul că s-a manifestat din plin în domeniu, pu-
blicînd peste 500 de materiale știinţifice, inclusiv mono-
grafii și manuale, dăscălind doctori și doctori habilitaţi în 

știinţe, este, pe bună dreptate, deschizătorul unor noi orizonturi în publicis-
tica istorică, creatorul care, răsuflecîndu-și mînecele, a purces pe un tărîm pe 
care puţină lume, în publicistica autohtonă îndeosebi, l-a desţelenit. Lucră-
rile sale despre destinele și caracterele unor personalităţi marcante ale nea-
mului sunt un deliciu pentru căutătorii adevărului, un suport în cunoașterea 
evenimentelor istorice și sociale.

Medicul legist Baciu, în căutarea, „la o margine de existenţă” (V. Teleu-
că) a adevărului privind probe aparent inexistente, lent, dar sigur, s-a trans-
format în cercetător - creator al noilor viziuni, bazate pe realităţi neobser-
vate și neexplicate, îndemnîndu-ne, prin scrierile sale - cărţi de anvergură, 
să conștientizăm, să interpretăm existenţa obiectivă a acestora, astfel deve-
nind păstorul Baciu.

În lume cu toţii pornim de acasă. În căutarea luminii. Destinul celor 
mari este de a găsi lumina și a o dărui oamenilor - o îndeletnicire demnă 
pentru cercetători veritabili. Savantul și publicistul Gheorghe Baciu, perso-
nalitate polivalentă, realizează lucrări de certă valoare știinţifică și literară, 
consacrîndu-se acestei activităţi cu mare abnegaţie.

Nicolae SCHIŢCO,
editor, publicist,

Director executiv al Fundaţiei „Draghiștea”
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OM ȘI STEJAR AL NEAMULUI

O vorbă din popor spune că, pentru a cunoaște un 
om, este necesar să mănînci împreună cu el un pud de 
sare. Afirmația dată își pierde valabilitatea, dacă e să ne 
referim la Domnul Gheorghe Baciu, care, de la prima ve-
dere, cucerește prin simplitate și respect nemaipomenit 
față de interlocutor, prin capacitatea enormă de a asculta, 
de a înţelege și, la nescesitate, de a oferi un sfat util. 

Am avut onoarea să-l cunosc pe acest Om audiind 
cursul de „Medicină legală” în calitate de student al Fa-

cultății de Medicină generală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, între anii 1970 
-1975.

Examenul la disciplina respectivă se rezuma la un dialog constructiv 
și încurajator între student și reputatul Profesor, care, ulterior, te determina 
să continui studierea cu abnegație a medicinei ca specialitate profundă și 
pluridisciplinară, să conștientizezi faptul, că este o profesie necesară și mult 
solicitată. Profesorul Gheorghe Baciu vorbea despre specialitate cu enormă 
pasiune, dăruire și înalt profesionalism, fapte ce ne obligau la respect și do-
rinţa de a acumula noi cunoștinţe în domeniu. 

Au trecut ani și ani, dar aceleași păreri și cuvinte alese la adresa multsti-
matului Profesor Gheorghe Baciu rămîn permanent valabile, fapt confirmat 
și de generațiile ulterioare de studenți.

O dovadă elocventă în acest sens mi-a fost și opinia fiului meu și a 
colegilor lui, studenți mediciniști la Alma Mater, între anii 1990-2000, care 
mereu îmi împărtășeau entuziasmul și admirația față de modul de predare a 
unei discipline atît de complicate, față de capacitatea de comunicare, atmo-
sfera binevoitoare și constructivă, față de profesionalismul înalt al catedrei 
de Medicină legală condusă de omagiat.

Or, specialiștii catedrei, de rînd cu majoritatea absolută a medicilor 
din din toate sectoarele R. Moldova,  au contribuit și contribuie esenţial la 
creșterea calității actului medical, la progresul și prestigiul înalt al medicinii 
autohtone. 

Filosofii afirmă, că viaţa ni se dă fără a o cere și ni se ia fără a fi întrebați, 
contează nu numărul anilor trăiți, ci faptele bune săvîrșite, nimic durabil și 
statornic nu vine peste noapte. Destinul și activitatea omagiatului nostru 
confirmă justețea afirmației.

S-a născut la 2 octombrie 1936 în comuna Slobozia – Bălţi, în familia lui  
Sofronie și Maria Baciu. Copilăria i-a coincis cu marile suferințe ale poporului 



moldav: războiul, ocupaţia, foametea din 1946 - 1947, deportările staliniste 
etc.. 

Domnia sa face parte din prima generaţie de intelectuali ai Basarabiei, 
apărută din viţa strămoșească, care a pășit dincolo de agricultură spre lumi-
na cărţii. 

În pofida greutăților, în perioada imediat postbelică, se constituie pri-
ma generație de intelectuali, care, depunînd eforturi serioase, au reușit să 
pășească spre lumina cărții, din care face parte și Domnia sa.

Decide să devină medic în anul 1951, ca student la Şcoală de Felceri și 
Moașe din or. Bălţi, după absolvirea căreea, activează timp de un an ca fel-
cer în satul Răcăria, raionul Rîșcani, apoi urmează serviciul militar în termen, 
apoi studiile universitare în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”.

După absolvirea universităţii, destinul îi alege una din cele mai intere-
sante, dar dificile specialităţi, demnă și onorabilă – medicina legală, căreia 
i-a consacrat, fără ezitări, toată viaţa.

Fiind unul din numele de referință în domeniu, Dl Gheorghe Baciu a 
manifestat întotdeauna capacități eminente de analiză și sinteză, de la Dum-
nealui am învăţat și distinse calități umane: bunătatea, generozitatea, dorin-
ţa de a transmite experienţa profesională și de viaţă celor interesați.

Pe parcursul anilor 1997- 2008, subsemnatul, activînd în cadrul apara-
tului central al Ministerului Sănătăţii, am avut deosebită plăcere să colabo-
rez cu Dl Gheorghe Baciu, pe atunci Dumnealui fiind în postura de Director 
al Centrului Republican de Medicină Legală, și aici dînd dovadă de calităţi 
manageriale deosebite, de verticalitate, principialitate, obiectivitate și con-
comitent - de înalt profesionalism, omenie, luptător consecvent pentru atin-
gerea scopului propus.

În relaţiile cu semenii este onest și mărinimos. Într-un cuvînt, este o 
mostră de profesionist și de om integru, ferm în convingeri, or, cu alte cuvin-
te, „om dintr–o bucată”, un bun prieten și coleg, știe să cucerească pe cei din 
jur într-o manieră elegantă, tacticoasă, inteligentă.

Serviciul nominalizat, în baza celor mai performante tehnologii me-
dicale, social – juridice, oferă o reflectare pluridisciplinară a problemelor de 
viaţă și sănătate apărute, specialiștii în domeniu se confruntă zi de zi cu du-
reri fizice și sufletești ale oamenilor, caută și descoperă adevărul, fapt care, 
în multe cazuri, servește ca alinare psihoemoţională pentru pătimiţii și apro-
piaţii lor.

În ultima perioadă, am descoperit încă un aspect deosebit al persona-
lităţii academicianului Gheorghe Baciu, preocupat și de istoria medicini, și 
de istoria neamului, și de circumstanțe ale vieții și morții unor personalități 
notorii din cultura noastră. 
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Vă aduc personal, Maestre, cele mai adînci plecăciuni, cuvinte de re-
cunoștinţă și mulţumire pentru tot ce aţi realizat și veţi mai realiza în conti-
nuare, vă doresc ani mulţi plini de sănătate, bucurii cotidiene, multe emoţii 
pozitive pe parcurs. 

Îi sînt recunoscător Divinității pentru posibilitatea oferită de a cunoaș-
te, comunica și colabora cu un astfel de Om, profesor, om de cultură, publi-
cist, cum este Dl Gheorghe Baciu, o personalitate cu o viaţă atît de plină și 
zbuciumată.

Nicolae FRUNZĂ, 
doctor în medicină, şef secţie consultativ- policlinică 

a Spitalului Clinic Republican.
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EXPONENT REMARCABIL AL MEDICINEI AUTOHTONE

Despre doctorul habilitat în ştiinţe medicale, 
profesorul universitar  Gheorghe Baciu auzisem 
încă din primii mei ani de studenţie la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
(pe atunci- „Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău”), mai ales că la facultatea noastră îşi făcea 
studiile Elena - sora Dumnealui. Mai îndeaproape 
l-am cunoscut pe la mijlocul perioadei de studenţie, 
când am început să studiez medicina legală. Încetul 
cu încetul, am început să comunicăm şi graţie 
faptului, că suntem şi pământeni (sunt originar 
din raionul Sângerei). M-am convins imediat de cumsecădenia şi modestia 
Dumnealui. După discuţiile pline de profesionalism şi competenţă, vis-a-vis 
de medicina legală, avute cu Dumnealui, m-am înscris la cercul studenţesc 
de medicină legală. Deşi nu am devenit medic-legist, am rămas cu avantajul 
de a-l fi cunoscut bine pe profesorul universitar Gheorghe Baciu. 

Crescut într-o familie de oameni gospodari de la Bălţi, fiind frate cu Ion 
Baciu, care, pe lângă alte funcţii, a fost şi consilierul ministrului sănătăţii în 
anii ’60  ai secolului trecut, cu medicii Maria şi Elena, cu Leonid - specialist în 
cultura fizică, îndrumaţi fiind de părinţi, toţi fraţii Baciu au moştenit de acasă, 
din sânul familiei, principii sănătoase morale şi de viaţă.  

Când începi o discuţie cu Prof. Gh. Baciu, imediat realizezi, că dânsul 
posedă o cultură de comunicare excelentă şi o cunoaştere de invidiat a eticii 
şi deontologiei medicale. Vorba e că specificul activităţii sale de zeci de ani 
l-au format ca un exponent remarcabil al medicinii autohtone. El ştie să-
şi construiască cu grijă discursul la temele de specialitate (cele cu specific 
medico-legal), or, profesia dumnealui impune unele principii obligatorii de 
întreţinere a unei discuţii chiar şi între colegi, păstrând, astfel, şi respectând 
strict regulile deontologiei medicale pe care le-a însuşit şi le practică reuşit 
toată viaţa. 

Ager, cu o privire cumva iscoditoare, profesorul Gh. Baciu te 
impresionează ba cu un zâmbet cald, ba cu un aspect sobru de bun 
profesionalist, format prin munca asiduă pe parcursul a mai mult de 
jumătate de secol de activitate pedagogică. Este un bun psiholog, capabil 
să îţi citească gândurile şi să te înţeleagă. Este un pedagog iscusit şi talentat, 
instruit excelent în practica de medicină legală şi un om cu experienţă 
imensă de viaţă. Este impresionant arsenalul său ştiinţific: pînă în prezent 
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a publicat circa 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 25 de cărţi,  manuale, 
cursuri, monografii şi este autor a 12 invenţii. În acest aspect, este complet 
justificat faptul, că profesorul Gh. Baciu este membru al Academiei Balcanice 
de Medicină Legală, a fost secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Medicale a 
Academiei de Ştiinţe din Moldova, a activat ca director al Centrului de 
Medicină Legală din Chişinău etc.

Pe lângă scrierile cu character ştiinţific, profesorul Gh. Baciu mai 
completează, cu unele din scrierile sale, filele istoriei medicinii autohtone 
(şi nu numai). Cărţile sale despre savanţii noştri, persoanele notorii etc, 
pot servi cu timpul ca material autentic, ca surse de alcătuire a manualelor  
pentru studenţii medicinişti. Astfel, prof. Gh. Baciu poate fi considerat un 
veritabil cronicar al medicinei zilelor noastre. 

Concomitent, prof. Gh. Baciu se lansează cu succes şi în publicistică. 
Articolele sale din „Literatura şi Arta” denotă starea sănătoasă de spirit a 
autorului, interesul Dlui profund şi pentru cultură, istoria neamului, istoria 
medicinii. 

În concluzia celor menţionate mai sus, putem afirma, că prof. Gh. Baciu 
este un savant plurivalent, capabil să rezolve cele mai diverse probleme. 
            
            Plin de energie,
            Dornic de a scrie,     
            Ăsta-i Esculapul -       
            Medicul de Bălţi.

Cuvintele mele sunt un detaliu succint al portretului medical şi civic 
al profesorului Gheorghe Baciu, ajuns la vârsta octogenară, a savantului 
şi a împătimitului de a scrie istoria medicinii autohtone (şi nu doar), al 
Esculapului de Bălţi - neobosit căutător de valori autentice din domeniul 
medicinii, domeniu, căruia s-a consacrat plenar.    

Cu prilejul împlinirii celor 80 de ani de viaţă, Vă felicit, Domnule Pro-
fesor, din toată inima, dorindu-vă multă sănătate, să nu Vă dispară încă mult 
timp dorinţa şi posibilitatea de a scrie despre plaiul natal şi oamenii lui, că 
este un lucru important să lăşi o urmă adâncă în solul istoriei acestuia. 

La mulți ani, Domnule Profesor Gheorghe Baciu!

Andrei ROȘCA, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
membrul corespondent al Academiei Internaționale de Ecologie, 

cercetător ştiințific principal, laboratorul Igiena Radiațiilor 
şi Radiobiologia  al Centrului Național de Sănătate Publică 

din Republica Moldova.
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IV. MODELUL VIEȚII UNUI OM 
(despre Gheorghe Baciu și cărţile sale în reviste, ziare, culegeri)

SENSUL MOLIPSITOR ȘI MOBILIZATOR AL ENERGIEI SALE

Ion ABABII,
rectorul USMF „N. Testemiţanu”, academician al AȘ RM

Din cohorta medicilor iluștri
Moldova Suverană, 9 octombrie 2001, nr. 212.

Împotmolit în jubilee el sare-n sus ca o scînteie
Cronicar

Este vorba de medicul legist, profesorul universitar Gheorghe Baciu, 
doctor habilitat în știinţe medicale, directorul Centrului de medicină legală, 
care recent volens-nolens, a avut de suportat  „povara” a două aniversări – 65 
de ani de la naștere și 50 de ani de la fondarea Centrului. Trepidanţa și grijile 
organizatorice îl prefăcuse parcă într-un grăunte pus în vînturătoare, dar nu 
se da, pe toate le înfrunta, căci e deprins, vai, cît de deprins e cu munca, cu 
dinamismul permanentelor căutări. De altfel, aceste jubilee îngemănate îl 
reprezintă în toate: aici îi este respirația și transpirația, cum s-ar spune. Calea 
sa de viaţă e de o jumătate de secol contopită cu medicina, Centrul nomi-
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nalizat e, de fapt, un copil al său pe care îl „făurește și ocrotește” cu osîndie și 
nebănuită energie.

A pornit-o de la un simplu felcer în Răcăria (Rîșcani), a executat această 
funcţie și pe tot parcursul studenţiei, căci acasă, la Bălţi, familia era mare și 
numai astfel, prin servicii de noapte și carte, putea să-și dobîndească supra-
vieţuirea, avansarea în profesie.

Doamne, cît de mult e bucuria, totuși, mama Maria, cînd la sărbători îi 
vedea adunaţi în curte pe cei 20 de medici-nepoţi, feciori, nurori, fiice. Dintre 
toţi Gheorghe s-a dovedit „vîrf de lance”; prin felu-i de a fi, prin puterea de 
a gîndi el a cucerit o „nișă” a sa în știinţă, în ierarhia administrării medicinei 
– a fost mulţi ani șef de catedră la USMF „N. Testemiţeanu”, la Universitatea 
Pedagogică „Ion Creangă”, apoi, în consecinţă, din 1997 e pe post de director 
al Centrului de medicină legală. A scris mai multe cărţi din care „transpare” 
chipul său de om împlinit, de savant „emerit”, de fecior credincios al breslei.

Medicina legală reprezintă o ramură pluridisciplinară care utilizează un 
complex de cunoștinţe și metode de investigaţii pentru rezolvarea probleme-
lor sociale, statale în practica de drept. „Principala vocaţie a ei este sprijinirea 
competentă și obiectivă a organelor de drept, ce o deosebește de alte specia-
lităţi medicale”, scrie dumnealui în prefaţa cărţii sale recent apărute „Centrul de 
medicină legală la 50 de ani”. Deci, iată aici, la intersecţia medicinei cu jurispru-
denţa, își frămîntă zilele, nopţile, anii profesorul Gheorghe Baciu.

Asta vorbind la general, aspectual, dar, viaţa și munca dumisale cu-
noaște, firește, și multe momente de consacrare la modul particular în 
oceanul Medicinei. Cîtă energie, muncă asiduă de cercetare l-au costat doar 
realizarea celor două teze – de doctor și doctor habilitat în știinţe medica-
le. Prima a făcut-o la Chișinău sub bagheta profesorului Petru Areșev, cea 
de-a doua – la Moscova sub îndrumarea profesorului Aleksandr Gromov. 
Aici norocul i-a surîs, de fapt, căci în 1969, la 32 de ani ai săi, fusese inclus 
în componenţa unei echipe de specialiști din Moscova care avea în vizor 
rezolvarea unor importante și complexe probleme medicale din domeniul 
cosmonauticii. Ulterior profesorul moldovean devine fondatorul unei meto-
de experimentale originale de cercetare a liziunilor produse prin aplicarea 
forţei compresionale dozate.

A efectuat extrem de multe cercetări în domeniul traumelor închise 
ale toracelui, rezultatele fiindu-i apreciate la justa valoare de specialiști din 
multe ţări, a contribuit nemijlocit la rezolvarea unui set de probleme ce ţin 
de proprietăţile mecanice ale toracelui, de mecanogeneză și aspectul lezio-
nal în funcţie de regiunea, suprafaţa și forţa de acţiune a agentului trauma-
tizant. Au fost propuse criterii optimale de diagnostic și un sistem de indici 
informativi în expertiza medico-legală a leziunilor obţinute în concrete con-
diţii de traumatism.
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A stigat nu o dată „Evrica!”, cînd se apleca cu înfrigurare asupra dife-
ritor cazuri de cercetare. Profesorul Gh. Baciu a demonstrat (1972), pentru 
prima dată în lume, posibilitatea formării postmortem a măștii echimotice la 
compresiunea toracelui, fenomen care se considera pînă atunci drept efect 
al acţiunii intravitale. Acest fenomen poartă binemeritat numele autorului 
„Fenomenul Baciu” – și-i recunoscut pe larg de specialiștii în domeniu. Iată 
așa de la Bălţi pornire…

Domnia sa a scris mai multe manuale (de toate are 15 manuale și com-
pendii) pentru studenţii medici, juriști, pedagogi, manuale căutate și citite 
de procurori, anchetatori, altă lume. Are-n palmarez 7 monografii, 45 breve-
te de inovaţii și 9 invenţii. Are semnate peste 350 de lucrări știinţifice. Cifre-
le-s ca un ecou, ele nicicînd nu pot prefigura acel gigantic tablou al muncii 
ce se află în spatele lor, ele-s comensurabile la volum, dar nu și la calitatea 
muncii depuse. Totuși, de cifre nu ne putem lipsi…

Mă bucur că-l vedem sănătos, mereu ahtiat de idei noi, permanent un 
bun patriot al Alma Mater, bun coleg și diriguitor al unui vrednic colectiv 
de cercetători de la catedra respectivă a universităţii, atît de activ la scris, la 
crearea unei cronici veritabile a dezvoltării serviciului de medicină legală din 
Moldova. Cît face-n acest sens doar lucrarea sa  „Istoricul medicinei legale în 
Republica Moldova”(1997), carte ce se înscrie fericit în contextul realizărilor 
culturii naţionale. 

Teza de doctor habilitat a publicat-o în 1980, peste doi ani cartea a fost 
evidenţiată la un congres unional din Minsk cu medalia de aur, fiind apreci-
ată ca cea mai bună lucrare știinţifică la tema pe atunci în URSS. Regretabil, 
dar așa s-a întîmplat că la noi nu s-a prea știut de aceste lucruri la timpul cu-
venit, meritele multor feciori ai plaiului rămînînd acasă în umbră. Așijderea-i 
și cu acel  „Fenomen Baciu”, menţionat mai sus, cît s-a zbătut autorul să-l dea 
statut de invenţie, dar n-a putut, doar timpul a pus lucrurile la locul lor.

Şi totuși, la 12 ianuarie 1972, cînd experimentele s-au încununat de 
succes total, savantul a exclamat „Evrica!”, avînd în faţă masca echimotică a 
unei fetiţe. Fenomenul a fost descris detaliat, studiul fiind publicat în reviste 
moscovite de specialitate. Anume de aceea. cînd au decedat trei cosmona-
uţi, savantul moldovean a fost invitat de urgenţă la Moscova pentru a face, 
alături de alţi medici legiști, concluziile decesului. „Fenomenul Baciu”, în ca-
zul dat, a apărut prin decompresare, a fost un element de hipoxie, atesîn-
du-se insuficienţa de oxigen în ţesuturi și în sînge…

La Universitatea Pedagogică a predat 9 ani disciplini medico-biologi-
ce, dar cercetările-n medicină legală le-a efectuat mereu concomitent ţinînd 
prelegeri și la USM, în faţa studenţilor de la drept. În 1994 s-a întors „acasă”, 
cîștigînd prin concurs funcţia de șef al cursurilor de perfecţionare a medici-
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lor legiști, peste un an devenind șeful catedrei Medicină Legală de la USMF, 
unde se află și acum…

În calitate de director al Centrului de medicină legală a făcut multe 
în vederea revigorării activităţilor practice, a schimbat din temelie statutul 
instituţiei, conferindu-i-l pe cel de instituţie didactico-știinţifică, a scris de 
unul singur toate actele normative necesare. Face totul ca Centrul în cauză 
să răspundă menirii, adică să facă concluziile necesare pentru interpretarea 
datelor medicale în scop juridic întru stabilirea adevărului.

Chiar zilele trecute a avut loc I-ul Congres al medicilor legiști din Re-
publica Moldova consacrat aniversării a 50-a a Centrului cu invitarea specia-
liștilor notorii din Minsk (Belarusia), Iași, Timișoara, Piatra-Neamţ (România), 
Moscova (Rusia). Toate rapoartele ţinute la congres au fost publicate-n pre-
alabil, rod al muncii organizatorice concrete a profesorului Baciu. S-a vorbit 
la forul dat de ridicarea calităţii lucrului expertal, de implementarea noilor 
metode de investigaţii, luarea statutului experţilor judiciari, etc…

Deci, e mereu în acţiune, urmărindu-i și aici acele sclipiri benefice de 
inteligenţă, acea energie nestăvilită, cu sens molipsitor, mobilizator. Este 
consacrat total dezvoltării serviciului medicinii legale.

Colegii de muncă îi preţuiesc exigenţa, erudiţia, dorințele sale de a se 
plasa mereu de partea adevărului. Vastele sale cunoștinţe în medicină, drept, 
cultură sport, politică îi permit să-și exprime deseori opinia, fiind ascultat și 
apreciat. Darul de a-și doza cu pricepere timpul – reușește să-și onoreze da-
toriile de șef de catedră, director al Centrului de medicină legală, specialist 
principal al Ministerului Sănătăţii din republică, multe alte datorii încă. În per-
soana dumisale se îmbină armonios un remarcabil medic legist (teoritician și 
practician), un talentat pedagog (are calităţi oratorice înnăscute), un sincer și 
bun îndrumător al tineretului. Vă adresăm pe această cale cele mai luminoase 
și frumoase urări de bine cu ocazia celor 65 de trepte înscrise-n răbojul biblio-
grafiei, urări venite de la toţi cei care știu și vă preţuiesc la Alma Mater!
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SERVICIUL MEDICINĂ LEGALĂ LA 50 DE ANI

Nadine GOGU

Timpul, 2001, p. 6.

Medicii legiști lîngă zidul dreptăţii

Scurt istoric 
Prima dispoziţie cu caracter medico-legal în Ţara Moldovei a fost 

„Pravila lui Vasile Lupu”, apărută în anul 1646, în care sînt amintite unele 
forme de expertiză în caz de otrăvire, vătămări corporale etc. Tot aici sînt 
stabilite categoriile de medici, care puteau fi „vraci destoinici, buni, mai 
puţin buni și răi, care dăunează bolnavilor”.

Serviciul medicină legală (la început, Biroul republican de expertiză 
medico-legală) a fost fondat la 27 septembrie 1951, pe lîngă Ministerul 
Sănătăţii. Primul conducător al CML a fost șeful catedrei medicină legală a 
Institutului de Medicină din Chișinău, Petru Areșev, trimis de la Moscova. În 
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1958, șef al CML a fost numit Petru Maximov, care s-a aflat la conducerea 
acestei instituţii timp de 30 de ani și care este, și în prezent, „cel mai iubit 
dintre legiști”, pentru contribuţia la dezvoltarea CML. La ora actuală, CML 
este condus de prof. univ. Gheorghe Baciu, care ne-a prezentat activităţile și 
problemele acestui serviciu ajuns 50 de ani.

Tinerii se feresc să ajungă medici legiști
Această instituţie, deși este în subordinea Ministerului Sănătăţii, 

activează exclusiv pentru organele de drept, în prezent, CML are 250 de 
angajaţi, dintre care 100 sînt medici legiști. Astfel, în toate centrele judeţene 
și în fostele centre raionale lucrează cîte un medic legist, excepţie făcînd 
orașul Bălţi, unde sînt doi experţi. Centrul de medicină legală, care se află 
în Chișinău, include două secţii municipale - tanatologie și secţia chimică, 
patru laboratoare specializate - investigaţii biologice, toxiconarcologice, 
histopatologice și medico-criminalistic, în care se efectuează cercetări 
medicale pentru întreaga republică. Importanţa acestui serviciu este 
incontestabilă, de rezultatul expertizei medico-legale depinzînd soarta 
multor oameni.

După declararea independenţei Republicii Moldova, CML s-a detașat 
de structura unională, reorganizîndu-se și rămînînd fără o suprastructură 
abilitată să verifice și să asigure perfecționarea experților de toate categoriile. 
Directorul CML, Gheorghe Baciu, afirmă că efectuarea stagiilor în străinătate 
este cea mai importantă problemă pe care ar vrea să o rezolve, fiindcă, în 
caz contrar, serviciul riscă să rămînă la stadiul actual de dezvoltare. Pentru a 
obţine o anumită specializare, medicii trebuie să plece la stagii în străinătate 
pe cont propriu, cheltuielile ajungînd deseori pînă la 2000 de dolari. Din 
acest motiv, medicii tineri nu au posibilitatea să cunoască cele mai noi 
tehnologii din domeniu.

O altă problemă acută cu care se confruntă CML este lipsa aparatajului 
și a utilajului modem pentru cercetările de laborator, investigaţiile pe care 
le fac specialiștii de la CML fiind, de fapt, depășite. Experţii recunosc că și-ar 
dori foarte mult aparate pentru determinarea ADN-ului, care dau rezultate 
rapide și foarte precise. Ei spun că preţul unui asemenea aparat atinge 30 de 
mii de dolari, însă, odată instalat, cheltuielile pot fi recuperate într-un timp 
foarte scurt.

Mita grasă își găsește buzunarul
Medicii legiști, care ar trebui să aibă retribuţii mari, pentru a nu fi 

coruptibilui, au salarii de 250-600 de lei, în funcţie de categorie. În aceste 
condiţii, persoanele mai vulnerabile sînt deseori tentate să pună în buzunar 
bani grei, pe care nu i-ar putea cîștiga într-o viaţă întregă. Pentru comparaţie, 
în statele dezvoltate legiștii au lefuri de 4-5 ori mai mari decît alţi medici, iar 
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suplimentar primesc și așa-numitul salariu anti-mită. Fenomenul corupţiei în 
medicina legală autohtonă nu este deloc controlat și se pare că acest lucru 
nu deranjează pe nimeni. Oricum, atunci cînd nu găsesc un medic legist care 
să se lase ademenit de sumele mari pe care i le propun pentru a scăpa de 
pedeapsa justiţiei, infractorii găsesc alte breșe în zidul dreptăţii, la alt nivel, 
mai înalt.

Energiile negative îi schimbă pe toţi
Profesorul Gheorghe Baciu a menţionat că în activitatea legiștilor 

există un întreg complex de factori dăunători sănătăţii și vieţii omului, 
cum ar fi: stresul maxim, provocat de examinarea cadavrelor; contactul 
cu diverse elemente criminale (agresori, maniaci); nocivitatea în urma 
contactului cu substanţe chimice toxice, pesticide, explosive, inflamabile; 
riscul de contaminare și îmbolnăvire, ca urmare a contactului cu bolnavii 
ce suferă de diverse maladii infecţioase. A nu se neglija, în acest context, și 
responsabilitatea administrativă și penală pentru asistenţă inadecvată.

Astfel, după o jumătate de an de activitate în secţia de tanatologie, 
unde examinează cadavre, proaspeții medici legiști devin mai reci, indiferenți 
și introvertiți. Emoțiile negative pe care le încearcă zilnic îi schimbă pe toţi. 
Cu toate acestea, pînă în prezent nu există un regulament care să prevadă 
testarea psihologică a acestora, pentru a verifica în ce măsură ei pot rezista 
la presiunea factorilor de stres de la locul de muncă.

„MICA VICTORIE" a medicilor legiști mai ruginește și astăzi
Pe biroul directorului CML zace un dosar plin cu cereri adresate 

structurilor de decizie de-a lungul mai multor ani, în care li se solicită sprijin 
financiar întru asigurarea unei mai bune funcţionări a serviciului. Dar abia 
în anul 1998, după o grevă generală de trei zile, statul a alocat mijloace 
financiare din care au fost procurate mai multe casete pentru păstrarea 
cadavrelor. Însă „mica victorie” a medicilor legiști ruginește în prezent în 
una din anexele centrului, pentru că, din lipsă de finanţe, nu a fost construit 
un spaţiu adecvat pentru instalarea acestor casete. Totuși, specialiștii de la 
Serviciul medicină legală mai nutresc speranţa că azi-mîine, la buget se vor 
găsi resurse pentru a rezolva această problemă.

P.S. Ieri, la Chișinău, a avut loc primul Congres Internaţional al medicilor 
legiști, organizat de CML, cu sprijinul financiar al Fundaţiei  „Soros-Moldova”, 
la care au participat peste 250 de legiști din republică, din România și 
din Federaţia Rusă, precum și reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, ai 
Procuraturii Generale, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului 
Sănătăţii. La congres au fost prezentate mai multe rapoarte și lucrări știinţifice 
în domeniul expertizei medico-legale, care vor fî incluse în programele de 
studiu ale tuturor instituţiilor în care se predă cursul de medicină legală.
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GHEORGHE BACIU
Savant, Pedagog și Specialist de vază în medicina legală naţională 

și internaţională, Specialist Principal al Ministerului Sănătăţii al Republicii 
Moldova, doctor habilitat în știinţe medicale, profesor universitar, Directorul 
Centrului de Medicină Legală, Şeful catedrei de Medicină Lăgală a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”

OMAGIU LA 65 ANI

Materialele I-lui Congres al medicilor legiști din Re-
publica Moldova (27-28 septembrie 2001): Consa-
crate semicentenarului fondării Centrului de Medi-
cină Legală (1951-2001) / Ministerul Sănătăţii al RM, 
Centrul de medicină Legală. Ch.: Medicina, Centrul 
Editorial al USMF, 2001. 164 p.

***

Domnul profesor Gh. Baciu este considerat drept lector excelent cu o 
înaltă ţinută profesională. Măiestria sa de pedagog și orator talentat a fost 
apreciată de mai multe generaţii de studenţi medici, juriști, pedagogi, de co-
legi și specializanţi în domeniul medicinii legale, de către colaboratorii Pro-
curaturii Generale și Ministerul de Interne. Domnia Sa se caracterizează ca 
om energic, muncitor și organizat, principial și exigent. Aceste calităţi per-
manent le redă discipolilor săi, tinerilor specialiști, care sub îndrumarea lui 
prelungesc studiile postuniversitare prin secundariat clinic, magistrat (mas-
terat) și doctorantură. Unul dintre discipolii săi a susţinut teza de doctor ha-
bilitat în știinţe medicale, este conducător știinţific a cinci teze de doctorat.
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GHEORGHE BACIU 75 DE ANI

Ion ABABII,
dr. hab., profesor, academician,

Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”

Curierul medical, nr. 5 (323), 2011, p. 65.
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„Un deosebit aport și-a adus Gheorghe Baciu la cercetările traumei 
închise ale toracelui. Au fost propuse criterii optime de diagnosticare și 
un sistem de indici informativi ai leziunilor obţinute în condiţii concrete 
experimentale de traumatism. Pentru prima dată în lume Domnia Sa a 
demonstrat (1972) posibilitatea formării postume a măștii echimotice la 
compresiunea toracelui, fenomen, care anterior se considera drept efect al 
acţiunii intra vitale. Această invenţie a fost denumită meritat de specialiști 
în cinstea autorului. Ulterior dumnealui devine fondatorul unei metode 
experimentale originale de cercetare a leziunilor produse prin aplicarea 
forţei compresionale dozate.”

***

„Cu ocazia decernării dlui Gheorghe Baciu a titlului onorific „Avocat 
al Poporului,, (2006), Maria Hadîrcă, redactor șef a unei reviste cunoscute, 
foarte corect l-a caracterizat: „Locul domnului Gheorghe Baciu în Republica 
Moldova este unul aparte, inconfundabil. Spirit eminamente independent, 
lucid și avid de cunoștinţe, persoană care a devenit expresia emblematică 
a întregii societăţi profesionale, expresie care se regăsește în conștiinţele și 
viaţa spirituală a tuturor generaţiilor de medici juriști”.
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JUBILEE
GHEORGHE BACIU – 70 DE ANI

Grigore MUTOI, Andrei PĂDURE,
Conferenţiarii catedrei Medicină legală USMF „Nicolae Testemiţanu”

Curier medical, 2006, nr. 5 (293), p. 75.

„Profesorul universitar Gheorghe Baciu este omul multor fapte valo-
roase și măreţe, obţinute numai prin muncă asiduă și insistentă. Aceste ca-
lităţi, printre care și perseverenţa, oferite totalmente medicinii și știinţei, îl 
caracterizează ca medic, savant, pedagog și ca personalitate cu renume în 
comunitatea medicală și cea medico-legală din republică și peste hotare.”

***
„Într-o perioada de peste 50 de ani de activitate fructuoasă pe tărîmul 

medicinii, profesorul universitar Gheorghe Baciu a demonstrat o deosebi-
tă inteligenţă și modestie, a întruchipat în personalitatea Sa calităţi de re-
marcabil specialist, savant, pedagog și organizator, promovînd adevăratele 
valori medicale. Calea prin viaţă a profesorului universitar Gheorghe Baciu 
poate fi măsurată prin fapte și realizări valoroase.

Prin contribuţii remarcabile aduse știinţei, Domnia Sa merită indubi-
tabil să fie pus alături de savanţii renumiţi care, prin numele lor, reprezintă 
medicina ca artă.”
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UN PILON AL SERVICIULUI MEDICO-LEGAL
(Profesorul Gheorghe Baciu la 70 ani)

Ion ABABII,
ministrul Sănătăţii și Protecţiei Sociale, 

professor universitar, academician al AȘM

Timpul, 2 octombrie, 2006, nr. 171.

Profesorul universitar Gheorghe Baciu - medic, savant, cadru di-
dactic al USMF „Nicolae Testemiţanu” - zilele acestea a trecut pragul celei 
de-a 70-a toamne a vieţii. Peste 50 de ani de muncă pe ogorul medicinii, 
traiectoria destinului cuprinzînd două puncte cardina le: orașul Bălţi, baș-
tina sa, secondată de orașul Chișinău, a doua baștină, care l-a maturizat 
în specialitate, i-a dat cale verde la facultate, creîndu-i apoi condiţii pro-
pice de zbor - în cercetare, pedagogie, organizare și reformare a serviciu-
lui de medicină legală din Moldova. E o personalitate, un om cunoscut 
și stimat de comunitatea medicală, un cercetător harnic și perseverent.
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GHEORGHE BACIU LA 70 ANI

Ion CUVȘINOV, Andrei PĂDURE

Moldova Suverană, 2 octombrie 2006, nr. 144.

Gheorghe Baciu, doctor habilitat 
în medicină, profesor universitar, șeful 
catedrei de Medicina Legală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, directorul 
Centrului de Medicină Legală al MS și 
PS din R.M. s-a născut la 2 octombrie 
1936 în orașul Bălţi. După absolvirea 
Colegiului de Medicină (1954) din 
orașul natal și a Institutului de Medicină 
din Chișinău (1963) începe strălucita sa 
carieră în medicină, știinţă și pedagogie. 
Rezultatele muncii știinţifice s-au 
materializat în excelentele-i teze: de 
doctor (1967) și de doctor habilitat 
în știinţe medicale (1983). Cercetările 
știinţifice întreprinse reprezintă un 
tezaur pentru teoria și practica medico-
legală, unele din ele fiind efectuate în 
premieră mondială. În anul 1988 i se 
conferă titlul de profesor universitar. A 

participat la pregătirea profesională a multor generaţii de medici, juriști și 
pedagogi, activînd în cadrul USMF „N. Testemiţanu”, USM, UP „Ion Creangă” 
și INEFS. Din anul 1995 este șef al catedrei de Medicină Legală a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, iar din 1997 concomitent - director al Centrului de 
Medicină Legală și specialist principal în ramură (MS). Este autor a peste 430 
lucrări știinţifice și metodice, printre care 11 monografii, 25 manuale, cursuri 
didactice și compendii, a obţinut 47 certificate de inovaţie și 10 brevete de 
invenţie. Profesorul Gheorghe Baciu a adus un imens aport întru dezvoltarea 
serviciului medico-legal autohton.

Cu ocazia frumosului jubileu, colectivele catedrei de Medicină Legală 
și a Centrului de Medicină Legală, colegii și multiplii discipoli îi exprimă 
cordiale felicitări dlui profesor Gheorghe Baciu, urîndu-i multă sănătate, ani 
fericiţi și succese în nobila sa muncă! La mulţi ani stimate dle profesor! 
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ANIVERSARI
PROFESORUL GHEORGHE BACIU LA 70 DE ANI

Andrei PĂDURE,
Catedra Medicina Legală

Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”  Volumul 1: Probleme medico-biologice și 

farmaceutice 19-20 octombrie 2006, ed. VII-a, Chișinău. Zilele Universităţii 
consacrate celor 15 ani de la proclamarea independenței Republicii 

Moldova.

Ilustrul savant, pedagog și medic Gheorghe 
Baciu a văzut lumina zilei la 2 octombrie 1936 în 
orașul Bălţi, în familia lui Sofronie și Maria Baciu. 
Copilăria domnului Gheorghe Baciu nu a fost una 
din cele mai fericite și ușoare, însă aceasta a pus 
temelia calităţilor care l-au caracterizat ulterior ca 
om, medic, pedagog și savant.

***
Dl Gheorghe Baciu este într-o permanen-

tă căutare știinţifică, organizînd 2 conferinţe și 1 
congres naţionale și internaţionale a medicilor 
legiști: I-a Conferinţă internaţională consacrată 
aniversării a 75 ani de la nașterea profesorului 
Petru Areșev sub genericul „Etiopatogenia in-
fracţiunilor comise împotriva omului” (1997); 
I-ul Congres al medicilor legiști din Republica 
Moldova, consacrat semicentenarului fondării 
Centrului de Medicină Legală (2001); a II-a Con-

ferinţă a medicilor legiști, consacrată aniversării a 55 ani de la fondarea Cen-
trului de Medicină Legală (2006). La aceste foruri știinţifice au participat spe-
cialiști și savanţi din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, 
Grecia, Bielorusia și Italia. Totodată, profesorul Gheorghe Baciu a participat la 
numeroase conferinţe și congrese știinţifice în ţară și peste hotarele ei (Rusia, 
România, Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Franţa ș.a.).

Domnia Sa este președintele Consiliilor Ştiinţifice Specializate din ca-
drul USMF„Nicolae Testemiţanu” pentru susţinerea tezelor de doctor la spe-
cialităţile Medicina Legală și Anatomia Patologică; a Societăţii Ştiinţifice a 
Medicilor Legiști din Republica Moldova.

În anul 1988 dlui Gheorghe Baciu i s-a conferit titlul de profesor univer-
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sitar. Dumnealui este un lector erudit, cu o înaltă ţinută profesională. Măies-
tria sa de pedagog și orator talentat este apreciată de mai multe generaţii de 
studenţi medici, juriști, pedagogi, de colegi, de către colaboratorii Procuraturii 
Generale și Ministerului de Interne. Activitatea pedagogică este pentru Dom-
nia Sa ocupaţia de elecţiune pe parcursul anilor. Astfel, între anii 1963-1985 
a activat la catedra Medicină Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, timp de 
9 ani (1985-1994) s-a aflat în fruntea catedrei disciplinelor medico-biologice 
la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și INEFS. În 1994 prin concurs se 
reîntoarce în calitate de profesor la catedra Medicină legală a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, șef al cursurilor de perfecţionare a medicilor legiști, pentru ca 
din iulie 1995 să deţină funcţia de șef al catedrei nominalizate. Concomitent, 
între anii 1985-2003 prin cumul a ţinut curs de medicină legală la facultatea de 
drept a Universităţii de Stat și Academiei de Drept din Moldova.

Începînd cu anul 1995 dl Gheorghe Baciu este membru al Consiliu-
lui facultăţii Medicina Generală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, iar din 1996 
- membru al Senatului.

***
Odată cu venirea dlui Gheorghe Baciu la postul de director a început 

procesul de românizare a serviciului, toată documentaţia fiind perfectată în 
limba română; a fost reorganizat serviciul în conformitate cu cerinţele con-
temporane; a crescut simţitor valoarea serviciului medico-legal în faţa societă-
ţii și altor specialităţi medicale; au fost revăzute cerinţele de selectare, pregă-
tire și promovare a specialiștilor în domeniu, cadrul expertal fiind astfel com-
plet cu specialiști tineri și capabili; a fost computerizată activitatea expertală; 
pentru prima dată în istoria Republicii Moldova au fost organizate trei foruri 
știinţifice internaţionale ale medicilor legiști, fapt care a permis schimbul de 
experienţă profesională cu specialiștii altor ţări și a condiţionat recunoașterea 
școlii moldovenești peste hotarele republicii; pentru prima dată a iniţiat cur-
surile de perfecţionare a medicilor legiști în cadrul catedrei Medicina Legală a 
USMF„Nicolae Testemiţanu”; a reanimat Societatea Ştiinţifică a Medicilor Le-
giști din Republica Moldova; a contribuit esenţial la ridicarea stării financiare 
a colaboratorilor serviciului medico-legal; a soluţionat o serie importantă de 
probleme de ordin gospodăresc ale serviciului cum ar fi construcția anexei la 
secţia tanatologie pentru instalarea unui sistem frigorific contemporan (Sie-
mens) pentru păstrarea cadavrelor. Înlocuirea sistemului frigorific învechit cu 
altul nou, reparaţii curente în secţiile medico-legale, schimbarea apeductului 
și sistemului de încălzire centralizată în clădirea Centrului de Medicină Legală, 
reconstruirea sălii festive a CML, procurarea utilajului medical și calculatoare-
lor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a colaboratorilor serviciului ș.a.

În calitate de șef al catedrei Medicina Legală a USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” profesorul Gheorghe Baciu a contribuit la completarea cadrului 
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profesoral-didactic cu specialiști tineri; la ridicarea nivelului profesional și 
știinţific al tinerilor specialiști, susţinîndu-i și promovîndu-i; la elaborarea 
materialelor didactice, metodice și știinţifice; la adaptarea programelor de 
studii la cerinţele contemporane; a elaborate direcţia știinţifică prioritară și 
continuu îndrumă colectivul în realizarea cercetărilor.

Totodată, profesorul Gheorghe Baciu s-a remarcat și printr-o deosebi-
tă activitate civică: secretar știinţific al Societăţii Medicilor Legiști din Moldo-
va (1966-1985), asesor popular al Judecătoriei Supreme din Moldova (1975-
1990), secretar responsabil al Comisiei de primire (1986, 1987) și membru 
al consiliului Ştiinţific al Institutului Pedagogic  „Ion Creangă” (1986-1991), 
membru al senatului INEFS (1991-1994) și al USMF „Nicolae Testemiţanu” 
(din 1996), secretar știinţific al secţiei știinţe medicale a Academiei de Ştiinţe 
din Moldova (1993-1997), membru al Consiliului Ştiinţific Specializat pen-
tru susţinerea tezelor de doctorat pe probleme „Fiziologia omului” pe lîngă 
USM (1993-1998), vice-președinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctorat în domeniul educaţiei fizice și a sportului pe 
lîngă INEFS (1994-1999), membru al colegiului redacţional al revistei „Ştiinţa” 
a Academiei de Ştiinţe din Moldova (1994-1997), președinte al Comisiei de 
Atestare a medicilor legiști a MS din RM (din 1998), membru al Consiliului ști-
inţific Specializat de susţinere a tezelor de doctorat pe probleme medico-bi-
ologice pe lîngă USMF „Nicolae Testemiţanu” (din 1999), membru al Consi-
liului de redacţie a revistei „Sănătate Publică, Economie și Management în 
Medicină” și al Academiei Balcanice de Medicină Legală (2003); președinte al 
Societăţii Ştiinţifice a Medicilor Legiști (2005) ș.a.

În perioada de peste 50 ani de activitate fructuoasă pe tărîmul medicinii, 
profesorul universitar Gheorghe Baciu a întruchipat în persoana sa un Om cu o 
deosebită inteligenţă și modestie, un remarcabil specialist medic legist, un ta-
lentat, perseverent și ingenios savant, un iscusit pedagog. Generaţii întregi de 
medici și juriști îi sînt recunoscători Domniei Sale pentru imensele eforturi adu-
se întru cultivarea cunoștinţelor și formarea lor ca specialiști. În pofida frumoasei 
vîrste dl Gheorghe Baciu este o persoană plină de energie, idei și inspiraţie dem-
nă de invidiat. Fiind un talentat pedagog își revarsă experienţa și cunoștinţele 
acumulate pe parcursul întregii vieţi asupra tuturor celor ce îl înconjoară, dar în 
special asupra tineretului, reprezentînd pentru aceștia un îndrumător adevărat 
în specialitatea îmbrăţișată și un model demn de urmat. Cu toate că calea dom-
nului Gheorghe Baciu prin viaţă a fost una din cele mai complicate și anevoioa-
se, Domnia Sa se consideră o persoană împlinită din toate punctele de vedere, 
fiind înconjurat de familie, prieteni, colegi și discipoli.

Domnul Gheorghe Baciu este un exemplu strălucit de slujire societăţii, 
știinţei și serviciului medico-legal, un adevărat model de existenţă și vocaţie 
pentru tineret.
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ANIVERSĂRI 2006
TRADIŢIE RESPECTATĂ ȘI MEREU PRELUATĂ

Ion STICI

Medicus, octombrie 2006, p. 4.

„Este un lucru mai mult decît onorabil că la USMF „Nicolae Testemiţanu” 
a prins trainice rădăcini tradiţia de a consemna, la dimensiune universitară, 
zilele de naștere ale unor colaboratori, mai ales ale celor care au participat 
și participă plenar la făurirea istoriei instituției. Se întrevede aici atitudinea 
umană faţă de personalitățile marcante, veritabili savanţi, pedagogi, 
clinicieni, care prin har profesional, talent și abnegaţie au adus pe altarul 
medicinei contribuţia lor importantă. Recent, în dricul acestei toam ne, au 
fost sărbătoriţi octogenara, prof. Valentina Halitov și septuagenarul, prof. 
Gheorghe Baciu. La ambele aniversări a participat și a avut cuvînt de felicitare 
și de aleasă preţuire a meritelor omagiaților acad. Ion Ababii, ministrul 
Sănătăţii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, precum și decani, șefi 
de catedră, profesori, conferențiari. Prin acest gest omenesc medicina 
demonstrează că are oameni de certă valoare, specialiști cu demnitate, a 
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căror muncă, merite și consacrare sînt observate, apreciate, preluate ca o 
ștafetă de  noile generaţii de cutezători.”

***

„Moderator al festivităţilor de omagiere în ambele cazuri a fost rectorul 
interimar Nicolae Eșanu, profesor universitar, care cu îndemînare și iscusinţă 
a dat tonul discuţiilor. Se creează impresia că nimeni din reprezentanţii altor 
bresle nu-i depășesc pe medici la justa valoare a materialului uman cu care 
se lucrează, accentul punîndu-se permanent pe virtutea și pe omenescul 
fiecărui participant la viaţa universitară. Sînt multe momente pozitive, 
învăţate și păstrate de la Nicolae Testemiţanu, unul dintre pilonii ramurii.” 

***

„Profesorul universitar Gheorghe Baciu e bălţean. Un vrednic ostaș 
al cetăţii medicale. în cartea omagiară, apărută recent la Centrul Editorial-
Poligrafic Medicina, articolul de deschidere poartă semnătura ministrului 
Sănătăţii și Protecţiei Sociale, acad. Ion Ababii și se întitulează „Ilustru savant, 
pedagog și specialist de vază în me dicina legală” - o formulă cuprinzătoare, 
care-l prezintă integral pe sărbătorit. Cu 10 monografii și 25 manuale, cursuri 
didactice și compendii la activ, Gheorghe Baciu a demonstrat că ară harnic 
și adînc în domeniul medico-legal. Ca specialist de frunte, participă activ la 
elaborarea actelor normative ale CML, la reorganizarea serviciului respectiv 
în conformitate cu imperativul vremii, la implementarea a noi forme de 
documente și regulamente de uz intern, ţinînd permanent sub control 
calitatea activităţii de expertizare. Pentru prima dată (în 1972) a demonstrat 
posibilitatea formării post-mortem a măștii echimotice la compresiunea 
toracelui, fenomen meritoriu denumit de specialiști în cinstea autorului.

I-au adus mulţumiri omagiatului pentru activitatea desfășurată cu 
mult talent în domeniu dnii Valeriu Balaban, procurorul general al Republicii 
Moldova, Gheorghe Amihalachioae, președintele Biroului avocaţilor din RM, 
acad. Gheorghe Ghidirim, președintele Ligii Medicilor din RM, Ozea Rusu, 
directorul general al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Mihail 
Ghiorghiţă, directorul Centrului Naţional de Expertiză Socială, ș. a.

Florile acestei minunate toamne au fost cu drag înmînate omagiaţilor. 
Cele mai sincere și alese cuvinte au încercat să încorseteze în imagini chipul 
lor de truditor. S-a reușit parţial, căci e imposibil a cuprinde necuprinsul.

Multă sănătate și viaţă lungă, stimaţi sărbătoriţi!”
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Avocatul poporului. 2009, nr. 1-2, p. 1.

Locul dlui Gheorghe Baciu în Republica 
Moldova este unul aparte, inconfundabil. Teascul 
celor 70 de ani zămislire, afirmare și proieţie a 
spiritului său creator a scos la iveală o consistentă 
absolut uimitoare, ca volum, profunzime 
psihologică a trăirilor, vizionarism și diversitate 
de gîndire.

Spirit eminamente independent, lucid și 
avid de cunoștinţe, dl Baciu a devenit expresia 
emblematică a întregii societăţi profesionale din 
Moldova, expresie care se regăsește în conștiinţele 
și viaţa spirituală a tuturor generaţiilor de juriști.

Om de o rară omenie și selectă cultură.
Savant: doctor habilitat în știinţe medicale, 

profesor universitar, șeful Catedrei Medicină Legală de la USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.

Director al Centrului de Medicină Legală.
Avocat de onoare al Baroului Avocaţilor din Republica Moldova.
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VIAŢA ZBUCIUMATĂ A LUI GHEORGHE BACIU

Galina JOSAN

Vocea Bălțiului, 27 noiembrie 2009.

Mărturiile lui Gheorghe Baciu, savant cu renume din medicina autoh-
tonă, au constituit un eveniment deosebit pentru colectivul de elevi și pro-
fesori de la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, director Visarion Boldescu. Gheorghe 
Baciu este originar din Bălţi și absolvent al Şcolii Feroviare nr. 4, amplasată 
lîngă Gara de Nord Slobozia (astăzi instituţia se numește Liceul Teoretic „AI. 
I. Cuza”). Cariera în medicină și-a început-o în 1954, cînd a terminat Şcoala 
de Felceri și Moașe din Bălţi. Astăzi este profesor la Catedra de medicină le-
gală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, șef sector analitico-știinţific al Centrului 
de Medicină Legală, autor a numeroase monografii în domeniul pe care-l 
profesează de-o viaţă, deţinător de multe diplome și menţiuni, a decoraţiilor 
„Veteran al Muncii” și „Gloria Muncii”, Avocat de Onoare al Baroului Avocaţi-
lor din RM, etc.

Revenit la Bălţi, dumnealui a fost entuziasmat de faptul, că și-a revăzut 
rudele și consătenii din Slobozia, astăzi fiecare din locuitorii acestui cartier 
de la marginea Bălţiului se socoate de-acuma orașean... La liceu dumnealui 
n-a venit cu mîina goală: le-a adus liceenilor în dar cartea autobiografică 
„O viaţă de zbucium”. Gheorghe Baciu,după cum ne mărturisește chiar din 
primele pa gini ale cărţii, a încercat să transpună pe hîrtie acei grei ani ai co-
pilăriei și adolescenţei:
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- Era o perioadă grea, ani de război și foame, ani fără copilărie. Toate 
acestea sînt descrise în cartea mea „O viaţă de zbucium” nu din auzite, ci 
din văzute și trăite. N-am fost un elev bun din motivul, ca mă gîndeam mai 
mult cum să-mi dobîndesc pîinea cea de toate zilele și nu la carte. Capul 
mi se învîrtea de foame, nu puteam răspunde la lecţii. Spre deosebire de 
multitudinea de lucrări știinţifice pe care le-am scris și care sînt sesizate de 
un cerc restrins de cititori, cartea „O viaţă de zbucium” este istorică, astfel 
fiind accesibilă tuturor. Aș vrea să scriu mai mult despre baștină - comuna 
mea Slobozîa-Bălţi, unde am crescut, m-am maturizat și mi-am luat zborul 
în viaţă din cuibul părintesc. Mă gîndesc să scriu despre acel sat în oraș, dar 
aceasta va fi o altă carte.

La întîlnirea de suflet cu elevii și liceenii, dumnealui a prezentat succint 
cartea sa „O viaţă de zbucium”, pe care, ulterior a înmînat-o cu mult drag 
bibliotecii liceului, directorului Visarion Boldescu, lăsîndu-i ca amintire o de-
dicaţie frumoasă. Autorul scrie: „Dlui Visarion Boldescu, directorul Liceului 
Teoretic „Al. I. Cuza”, succesorul Şcolii Feroviare nr. 4 din or. Bălţi, unde am 
făcut carte șapte ani la rînd acum 55 de ani trecuţi. Cu profund respect și 
urări de prosperare pentru toţi”.

„Pentru mine, orașul Bălţi întotdeauna a fost și este mîndria mea, pen-
tru că anume el este locul meu de naștere și că anume aici au locuit strămo-
șii mei. Acest sentiment nu m-a părăsit pe parcursul întregii vieţi, deși am 
plecat din localitatea unde am luat fiinţă încă în adolescenţă. În rarele mele 
întoarceri la părinţi și rude (dar cu sufletul mereu acasă!), cînd mă apropiam 
de orașul drag, trăiam un sentiment de bucurie nostalgică. Priveam cu in-
teres la toate locurile care mi s-au memorizat în copilărie, la clădirile care 
s-au mai păstrat, și în aceste momente mă simţeam mîndru de orașul scump 
inimii mele. Intrînd în ograda casei părintești, deveneam mai sigur și liniștit 
în suflet, iar după ce-mi îmbrăţișam părinţii și după o scurtă convorbire cu ei, 
ieșeam afară și ore întregi „inspec tam” grădina, admiram totul ce înconjura 
casa părintească. Chiar și acum, cînd scriu aceste rînduri, sînt cuprins de un 
sentiment neobișnuit de plăcut. Cu lacrimi în ochi îmi amintesc de locuri-
le unde am copilărit, de întîmplările din copilărie, de prietenii și vecinii cu 
care mă jucam în ogradă sau în drum” scrie autorul în cartea sa la capitolul 
„Baștina și originea neamului”. Cartea conţine 11 capitole, în care descrie Co-
pilăria și anii adolescenţei; Studiile la Institutul de Medicină; Familia și viaţa 
personală; Lucrul pedagogic, colegii și elevii, Activitatea știinţifică, Practica 
profesională și jubiliare. EPILOG-ul este semnat de Gheorghe Baciu, care 
vine cu două mesaje: unui este destinat concetăţenilor mai în vîrstă, iar cel 
de-al doilea - tinerilor. Sfatul dumnealui pentru cei mai în vîrstă este: „...Nu-i 
încurcaţi tineretului. Dacă nu-l puteţi ajuta, luminaţi-i calea, oferiţi-i posturi 
adecvate capacităţilor respective, demisionînd la timpul cuvenit și cu cinste, 
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nu așteptaţi să vă împingă cineva. Nu uitaţi că sănătatea este bogăţia vieţii 
dumneavoastră. Şi că sîntem apreciaţi atîta timp, cit mai putem să fim de 
folos societăţii”. Iar mesajul pentru tineri este: „Cred în absoluta capacitate 
a tineretului, a fiecărei generaţii în parte, în contribuţia lui la dezvoltarea 
continuă și progresivă a societăţii, indiferent de etapa istorică”. Iar mesajul 
personal conţine următoarele: „Rămîn în suflet cu tradiţionalul meu credo 
- lupta, iertarea și iubirea. Sînt un om optimist: vreau să muncesc, să-mi în-
deplinesc obligaţiunile și datoriile...”

La finele întîlnirii Gheorghe Baciu a răspuns la întrebările liceenilor, 
care au decis ca după liceu să-și continue studiile la Universitatea de Medi-
cină  „Nicolae Testemiţanu” alegîndu-și domeniul de studiu medicina legală. 
Acest compartiment reprezintă o specialitate medicală de sine stătătoare, 
cu scopuri și sarcini specifice, care utilizează un complex de cunoștinţe și 
metode de investigaţii medico-biologice pentru rezolvarea problemelor so-
ciale în practica de drept. Astfel, medicina legală constituie nu doar profesia 
de bază a dlui Baciu, ci și o vocaţie, dumnealui contribuind la dezvoltarea și 
diversificarea formelor de pregătire a viitorilor oameni ai legii, devenind în 
timp expresia emblematică a întregii societăţi profesorale din republică și 
tuturor generaţiilor de juriști, acesteia dedicîndu-i activitatea sa desrisă în 
cartea „O viaţă de zbucium”.
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CREATORUL UNUI BĂLŢI… OMENESC

lulius POPA

Literatura și arta, 24 februarie, 2011.

Pe autorul recentei cărţi Oraşul Bălţi şi oamenii lui l-am cunoscut foarte 
tîrziu. Niciun an n-a trecut de atunci. De Gheorghe Baciu este vorba. Mi s-a 
transmis că el mă căuta. Eram absolut indiferent. M-a sunat. Vocea lui blîndă 
și mesajul său expus pe un ton elegant m-au făcut și pe mine îngăduitor. 
Ne-am întîlnit în locuinţa mea. Am discutat. Mi-a mărturisit că pregătește 
pentru tipar o carte despre Bălţi. Recunosc, vestea m-a surprins, deși, în 
fond, m-a lăsat rece, eram total sceptic. Am conceput-o ca pe o exteriori-
zare romantică, formulată de un domn la vîrsta senectuții. Ce poţi să mai 
relatezi despre Bălţi decît ceea ce s-a spus deja? Adevărat, pînă în prezent, 
s-a scris sumar, incomplet, dar - de bine, de rău - au apărut două albume 
despre această urbe în ultimul sfert de veac. Ce ar adăuga Gheorghe Baciu? 
Oricum... e dreptul fiecăruia să-și prezinte propriul comentariu.

După ce l-am petrecut, am căzut pe gînduri. Oaspetele îmi destăinuise 
cîteva noutăţi, neștiute de mine, despre unele persoane pe care le cunoscu-
sem anterior. Verificîndu-le ulterior, informațiile s-au adeverit.

Apoi am aflat că Gheorghe Baciu este profesor universitar, doctor habi-
litat în medicină. Un detaliu m-a intrigat în biografia sa: a funcţionat decenii 
în șir în medicina legală. Involuntar, mi-am amintit de pictorii celebri ai Re-
nașterii, care studiau minuţios corpurile răposaţilor. Este o pictură a lui Rem-
brandt (Lecţia de anatomie a doctorului Nicolaes Tulp, 1632), unde un grup 
de învățăcei tomnatici îl ascultă, total captivaţi, pe profesorul demonstrînd, 
cu foarfecele în mînă, ţesuturile unui cadavru. Medicii legiști, migăloși, sînt 
maeștri perseverenţi în analiza detaliilor: nimic nu le scapă din vedere. De 
talentul lor depinde, adesea, rezultatul investigaţiilor la nivel superior, al se-
curităţii statului. 
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Gheorghe Baciu provine din cohorta 
doctorilor insistenţi, care nu cedează sub po-
vara greutăţilor, joacă, aidoma fotbalistului 
german, consumîndu-și integral energia pînă 
în ultima secundă a meciului.

Cartea a apărut nesperat de repede. Am 
ţinut-o în mîină deja în prima jumătate a lui 
ianuarie. Un volum legat, de culoarea verdelul 
crud. Priveliște agreabilă pentru ochi. Prezen-
tabil și invidios de gros: circa 500 de pagini. 
Unde a găsit autorul atîtea informaţii pentru atî-
tea file? mă întrebam. Meticulos din fire, încep 
a o frunzări: literele sînt cam mășcate. Caligra-
fiate în manieră tradiţională, ar fi ieșit cu vreo 
60-70 de pagini mai puţin. Dar și fără ele, rămîn multe: peste 400. Cred că 
autorul-medic s-a gîndit și la cititorii purtători de ochelari cu lentile groase.

În Prefaţă depistez fraza: Lucrul prin arhive şi biblioteci m-a făcut să con-
stat că viaţa multilaterală şi oamenii - făuritorii istoriei oraşului Bălţi - sînt două 
componente studiate şi descrise insuficient. Minunat. Mi-am zis, să vedem cu ce 
şi cum ai completat... suficienţa. Gheorghe Baciu purcede în istoricul Bălţiului 
de foarte departe: statele Europei încă nu existau. Fiindcă sîntem certaţi cu in-
stinctul istoriei, tot de pe vremea cînd statele continentului nostru își așteptau 
zămislirea în matca globului, nu strică defel ca cititorii să repete, succint, mate-
ria studiată sau, mai degrabă, nestudiată în școală. Or, capitolul 1 se numește 
îndepărtatul trecut al plaiului. Autorul creează un motto din publicistica lui Ni-
colae Dabija. Reproducem sfîrșitul lui:... basarabeanul, se pare, are sentimente 
vagi faţă de libertate. El ca şi cum se vrea condus, în loc să conducă.

Cartea cuprinde 12 capitole, finalizînd cu Sugestii... și Cronica principa-
lelor evenimente. Monografia include capitole inedite: învăţămîntul public şi 
sportul; Școala superioară şi ştiinţifică; Sănătatea publică şi cadrele didactice; 
Viaţa culturală; Nasc şi la Bălţi personalităţi. Descoperim o galerie de oameni 
cu faptele lor. Concretețea, în capitolele enunţate, constituie elementul forte. 
Gheorghe Baciu i-a reunit în avanpremieră pe toţi pe cîţi i-a găsit. Ansamblul 
produce impresia unei enciclopedii miniaturale, utilă profesorilor, obligaţi s-o 
popularizeze printre elevi și studenţi, benefică puţinilor indivizi curioși, mereu 
bucuroși să cunoască numele și realizările înaintașilor din orașul natal.

Rar vei citi la noi recenzii incluzînd și unele nuanţe critice. Concluzie 
tradiţională: autorii recenziilor evită să-i indispună pe autorii cărţilor. Păcat, 
or, recenziile de mai tîrziu, formulate de reprezentanții generațiilor viitoare, 
vor evidenţia preponderent segmentul slab al monografiilor, trecînd cu ve-
derea peste calificativele elogioase, meritate de partea lor bună. De aceea 
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pe sol basarabean imaginea obiectivă despre o operă se proiectează înde-
lung, așteptînd contopirea prezentului cu viitorul. Autorii, de cele mai dese 
ori, n-o mai apucă: viaţa-i scurtă.

Cartea Oraşul Bălţi şi oamenii lui este foarte bună, însă... conţine și une-
le lacune regretabile. Pincipala vizează calitatea multor imagini: n-au fost 
retușate, din această pricină au ieșit spălăcite. Calculatorul, ca aparat perfor-
mant, concomitent, mai e și șmecher. Pe ecran fotografiile arată luminoase, 
dar în realitate, mai exact - în carte, lumina lui, reiese, te-a înșelat: imaginile 
apar cețoase, știrbind din valoarea estetică a operei. Astea-s detalii, ce ţin de 
competența și conștiinciozitatea machetatorului.

În jurul protagoniștilor săi, autorul presară calificative, aproape super-
lative: toţi sînt mari, iluștri, isteţi etc. Pentru dimensiunile Bălţiului, cred că 
merită. Poate și pentru ale republicii. În amploare con tinentală - nu! Rezulta-
tele comparative, la toţi parametrii - de la economie la cultură - lasă de dorit. 
Occidentalii, pentru propria caracteristică, evită superlativele. În schimb re-
zultatele lor impresionează.

Gheorghe Baciu, prin ultima sa carte, a înregistrat o performanţă. El a de-
venit un cronicar al Bălţiului. De facto! Pe ici-colo, întîlnim și cronicari guralivi, 
care, timp de o viaţă, n-au reușit să-și materializeze erudiţia în vreo monografie.

Constat: Gheorghe Baciu suferă de o boală rarisimă, incurabilă, dar fru-
moasă la culme: e îndrăgostit de istorie. Dragostea nu o datorează profeso-
rilor, ci altora, mai de Sus. Amintirile sale sînt incomparabile vizavi de orice 
valoare materială. Cartea, în șase sute de exemplare, toate cu copertă tare, 
cu o sumedenie de imagini color, l-a costat enorm. Cred că aţi priceput de 
ce cronicarul era grăbit. În locul lui, nimeni nu ar fi riscat să-i editeze volumul 
personal, plin de evenimente topite în istoria baștinei sale. El a învins. Graţie 
lui, își vor prelungi existenţa - în arhivă, cel puţin, - și oamenii Bălţiului din 
filele operei. Unii din ei, bănuiesc, nu simt importanţa onoarei acordate de 
autor. Puţin contează... nesimţirea lor. În schimb, se simte bine și se înregis-
trează exact... acolo... Sus.

Viaţă lungă acestei cărţi, dorindu-i multiple solicitări! Bu curie împlinită și să-
nătate - pentru restul vieţii și... pentru mai departe - cronicarului Gheorghe Baciul.
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MEREU CU SUFLETUL ACASĂ

Maria POPA

Vocea Bălţului, 20 mai 2011.

Vorbind despre carte, dl Gheorghe Baciu motivează apariţia lucrării 
prin faptul, că „m-a făcut să încep această lucrare dorinţa de a contribui la 
excluderea elementelor de denaturare a realităţilor istorice prin prisma pro-
priei viziuni. Am dorit să completez unele aspecte ce ţin de viaţa orașului și 
de oamenii lui, să continuu cercetarea și descrierea vieţii publice în aspect 
cronologic... în sfîrșit, nu mai puţin important este să nu dăm uitării cele mai 
sacre datini și amintiri despre neam, plaiul natal și orașul Bălţi, care trebuie 
să devină sfînt pentru originarii și locuitorii lui”.

Mărturisesc, că dumnealui a reușit să creeze o lucrare multidimensio-
nală, realizînd un studiu complex despre localitate și personalităţile notorii 
care-i duc faima prin istorie. Fiecare filă a acestui studiu emană un sentiment 
de dragoste deosebită pentru Bălţiul copilăriei de acum 65-70 de ani, iar 
unica dorinţă a autorului este ca „următoarele generaţii să-i poarte de grijă 
orașului, ca el să nu fie dat uitării și lăsat pradă răufăcătorilor”.
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Valentin Jitaru, lector superior la USB „Alecu Russo”, a comentat apari-
ţia ediţiei menţionînd următoarele: „Fără prea multe exagerări, această carte 
este prima din secolul acesta și cea mai bună despre Bălţi. Cuprinde circa pa-
tru sute de surse bibliografice, 12 capitole și fiecare compartiment conţine 
acte și documente inedite din arhive. Nu a ofensat în cartea sa pe nimeni, ba 
chiar pe unii nu i-a pomenit, și bine a făcut. Gheorghe Baciu poate fi numit 
astăzi cel mai mare cronicar al Bălţiului, opera sa cuprinde foarte multe sfere 
și adevăruri”.

Cartea „Orașul Bălţi și oamenii lui” poate fi găsită în bibliotecile muni-
cipale, dar și în Biblioteca Ştiinţifică a Universi tăţii și, cu siguranţă, servește 
generaţiilor de bălţeni drept sursă de informare despre trecutul și încă pre-
zentul bălținilor. Din discuţia susţinută cu dl Baciu la lansarea cărţii, am tipi-
tun sentiment de mîndrie și dragoste enor mă pentru Bălţi, iar la despărţire 
mi-a șoptit, ca unui vechi prieten: „Sînt mereu cu sufletul acasă”!

ИСТОРИЯ БЕЛЬЦ ОТ СУДМЕДЭКСПЕРТА

Марина МОРОЗОВА. Фото автора

СП, nr. 15, p. 2011.

Презентация книги Георгия Бачу  „Oraşul Bălţi şi oamenii lui” („Город Бель-
цы и его люди”) состоялась 7 апреля в Научной Библиотеке БГУ им. А. Руссо.

Профессор Георгий Бачу, заведующий кафедрой судебной меди-
цины Уни верситета им. Н. Тестемицану, доктор хабилитат медицинских 
наук, член Академии судебной медицины, написал книгу о родном го-
роде Бельцы. На её презентацию собралось более 100 гостей, среди 
которых педагоги, врачи, историки, студенты, представители местной 
администрации. Автор изложил историю города, используя архивные 
документы, многочисленные печатные источ ники, а также основываясь 
на личных воспоминаниях и беседах с бельчанами.

Ректор БГУ Георге Попа поблагодарил автора за то, что он адек-
ватно описывает события, не форсируя их. „Эту книгу может прочитать 
каждый — вне зависимости от возраста, пола, политических предпо-
чтений. Георгий Бачу внёс большой вклад в исследование прошлого и 
настоящего нашего города”.
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Как признались первые читатели работы, у них сложилось впечат-
ление, что книга написана не медиком, а архивистом и историком.

Старший лектор БГУ им. А. Руссо Валентин Житару назвал книгу 
„Город Бельцы и его люди” лучшей книгой о городе за последнее столе-
тие и даже предложил главному архитектору Борису Грицунику поду-
мать о том, чтобы назвать в честь Георгия Бачу одну из улиц.

„ Не забывайте своё происхождение, старую культуру, традиции 
предков, людей, оказавших влияние на жизнь города. Многие моменты 
истории Бельц так и просятся быть иссле дованными и опубликован-
ными. Я попробовал это сделать и реализовал в меру своих возможно-
стей”, — рассказал Георге Бачу присутствующим.
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24.06.2011 15oo Sala Senatului

Mult Stimate Domnule profesor,
Stimaţi oaspeţi,
Onorată asistentă,
Astăzi avem plăcuta ocazie să fim prezenţi la un eveniment neordinar 

prin semnificaţia sa pentru comunitatea universitară - lansarea unei valoroa-
se cărţi despre capitala de nord a republicii întitulată ,,Orașul Bălţi și oamenii 
lui”.

Important este că această lucrare nu aparţine unui cronicar sau scri-
itor, dar, spre surprinderea și bucuria noastră, unui medic, bunului coleg și 
prieten, profesorului Gheorghe Baciu, prilej de a-l felicita din inimă și a-i dori 
ca de sub pana dumisale inspirată să mai răsară multe creaţii.

Impresia, care se desprinde la răsfoirea cărţii, este capacitatea autoru-
lui de a reda multiaspectual, argumentat, coerent istoria și prezentul urbei 
natale, în așa fel reușind materializarea dorinţei ferme de a spune un adevăr 
despre această vatră de oameni și destine.

Tenace, atent, minuţios pînă la detalii, Gheorghe Baciu aduce la lumină 
realitatea unui oraș în toată plinătatea sa, pe prim plan plasînd făuritorii lui.

Autorul ne invită la o călătorie imaginară în timp, puncte de reper fi-
ind etapele istorice, pornind de la cele mai vechi vremuri și pînă în prezent, 
demonstrîndu-ne prin date inedite și dovezi care ne este originea, de unde 
vine Neamul tuturor românilor. 

Ne amintește în acest sens de rezultatele cercetătorului american Wi-
liam Schiller, precum că civilizaţia s-a născut acum 13-15 mii de ani acolo 
unde astăzi se găsește poporul român, răspîndindu-se apoi atît spre Est, cît 
și spre Vest.

Fiecare capitol are o anumită compoziţie, e scris în cunoștinţă de cauză 
și e consacrat unui segment concret al vieţii bălţene (istorie, economie, învă-
ţămînt, sănătate, cultură, sport etc.) și se citește cu viu interes.

Numai un om pătruns de sentimentul trăit profund al dragostei faţă 
de baștină, se poate expune unei trude migăloase de cercetare, explorare și 
acumulare a informaţiei ample și veridice și, desigur, capacităţii de expune-
re. Dl profesor Gheorghe Baciu a știut să asigure o asemenea apariţie edito-
rială de largă rezonanţă, o pistă spre eternizarea localităţilor noastre.

Nu în zadar se spune că timpul are o putere colosală, dar nu mai mare 
decît memoria, care va fi mereu vie și prin această carte.

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

208



PROFESORUL GHEORGHE BACIU OMAGIAT LA ALMA MATER

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,
președinte al INIS „ProMemoria”, vicepreședinte PL.

24 iunie 2011

Astăzi, 24 iunie 2011, în Sala Senatului Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
a avut loc lansarea cărţii domnului profesor universitar, 
doctor habilitat în știinţe medicale Gheorghe Baciu.

Festivitatea a fost deschisă de domnul Ion Ababii, 
rectorul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”, care a făcut o prezentare a profeso-
rului Gheorghe Baciu și a cărţii „Orașul Bălţi și oamenii 
lui”.

Subsemnatul am vorbit despre calităţile incontestabile ale volumului 
lansat. Cartea are 12 capitole cu bibliografie la sfîrșitul fiecărui capitol. În mai 
2012 se vor împlini 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul ţarist. Iată 
că dl profesor Gh. Baciu în capitolul II, întitulat „Localitatea Bălţi pe timpul 
Imperiului rus” (p. 52 și urm.) a demonstrat convingător esenţa politicii pro-
movate de ţarism în Basarabia. Autorul citează din spusele unui guvernator: 
„Dorim ca Basarabia să se contopească pe deplin cu Rusia. De aceea trebuie, 
prin intermediul școlilor, să facem ca măcar jumătate din ţăranii moldoveni 
să devină ruși” (p. 76). Gh. Baciu a adunat date inedite despre Bălţi, trecut 
prin toate marile perioade ale istoriei noastre: perioada interbelică, Bălţii în 
anii celui de-al Doilea Război Mondial, perioada celei de-a doua ocupaţii so-
vietice, Bălţii în etapa contemporană. Un important capitol al monografiei 
se referă la o galerie de mari personalităţi, născute în Bălţi, între care, fără 
îndoială, una dintre cele mai de vază este a lui Nicolae Testemiţanu, numele 
căruia îl poartă cu cinste Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie.

Distinsul om al Culturii, dl Ion Ungureanu a vorbit atît despre volumul 
autobiografic, semnat de Gheorghe Baciu în 2009, „O viaţă de zbucium”, cît 
și despre tangenţele descoperite la lectura cărţii cu propria viaţă. Maestrul 
Ion Ungureanu a depistat în cartea domnului Gheorghe Baciu sensuri deo-
sebite, care au marcat nu doar generaţia în vîrstă, ci și întreaga populaţie a 
Basarabiei, aflată sub dominaţia străină.

Academicianul Gheorghe Ghidirim, coleg cu profesorul Gheorghe 
Baciu, a moderat festivitatea, oferind cuvîntul domnului Gheorghe Amiha-
lachioaiei, cunoscut avocat, președintele Uniunii Avocaţilor din Republica 
Moldova. Domnul avocat și-a amintit despre prelegerile prezentate de dl 

209

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



Gh. Baciu în calitatea dumnealui de profesor legist, despre experienţa trans-
misă cu generozitate tinerei generaţii de medici-legiști, dar și juriștilor.

Istoricul Ion Varta, doctor în știinţe istorice, a studiat cartea lansată și 
a descoperit că autorul ei este un bun istoric. Cartea dlui Gh. Baciu este un 
succes incontestabil, a remarcat dl I. Varta. Autorul monografiei lansate, a 
subliniat dl Ion Varta, nu doar a relatat anumite evenimente, ci le-a și inter-
pretat corect. Dl I. Varta a atras atenţia asupra personalităţilor incluse de dl 
Gh. Baciu, accentuînd că autorul a reușit să prezinte o „istorie a caracterelor”.

Profesorul Ion Mereuţă, cunoscut medic și om politic din Republica 
Moldova, a vorbit cu deosebită căldură despre munca și opera dlui Gh. Ba-
ciu, care a știut de minune să îmbine „medicina cu istoria”. Din spusele dom-
nului Ion Mereuţă, am reţinut: într-o morgă din Paris e scris „Aici moartea 
ajută viaţa”, ceea ce înseamnă marea responsabilitate a medicilor-legiști în 
activitatea dumnealor profesională.

Academicianul Gheorghe Ghidirim a încheiat partea întîi a festivităţii. 
Domnul autor Gheorghe Baciu a mulţumit celor ce au luat cuvîntul în Sala 
Senatului și a invitat asistenţa la continuarea discuţiilor într-o altă sală, la o 
cafea. Şi aici, într-o atmosferă prietenească, degajată, au vorbit atît despre 
autor, cît și despre carte, prietenii domnului Gheorghe Baciu, foștii colegi 
sau studenţi.

Încă odată, și pe această cale, sincere felicitări, domnule profesor Ghe-
orghe Baciu, la mai mult și la mai mare! Că aveţi de unde.

Să auzim doar de bine!
PS. În curînd voi publica pe blog Note de lectură ale monografiei sem-

nate și lansate astăzi de dl Gheorghe Baciu.

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

210



MEDICUL GHEORGHE BACIU, UN CRONICAR AL BĂLŢIULUI

Nadia TĂTARU

Timpul, 27 iunie 2011
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Un eveniment semnificativ pentru comunitatea academică s-a produs 
vineri la USMF „Nicolae Testimiţanu”, unde a fost lansată cartea profesorului 
Gheorghe Baciu, „Orașul Bălţi și oamenii lui”. La premiera acestei „mărturii 
despre capitala nordului” au fost prezenţi fostul ministru al Culturii și Cul-
telor, Ion Ungureanu, rectorul USMF Ion Ababii, istoricii Ion Varta și Anaol 
Petrencu, șefi de catedră, colaboratori ai Centrului de medicină legală, în ca-
drul căruia activează autorul, profesori, academicieni, doctori și juriști.

Pentru profesorul Baciu, un prim imbold pentru a scrie această carte a 
fost faptul că el însuși este originar din Bălţi. „Mi s-a părut nedrept că despre 
făuritorii istoriei orașului Bălţi nu s-a scris suficient, iar informaţiile existente 
necesitau completări efectuate în baza unor noi cercetări. Mă bucur că în 
acest volum am reușit să aduc date inedite despre orașul Bălţi”, a spus auto-
rul. Un alt motiv, potrivit lui, ar fi noile fenomene istorice, sociale, economice 
și naţionale ce lasă amprente în dezvoltarea societăţii și care, de asemenea, 
necesită a fi consemnate. În opinia celor prezenţi, Gheorghe Baciu a reușit 
să redea argumentat și coerent istoria și prezentul urbei natale, aducînd în 
prim-plan fapte istorice, dar și oamenii orașului și destinele lor.

Istoricul Anatol Petrencu a subliniat că, de fapt, pînă astăzi nu a existat 
o istorie a orașului Bălţi, iar ceea ce a realizat Gheorghe Baciu este un lucru 
deosebit. „Autorul urmărește principalele etape ale vieţii noastre. Referin-
du-se la perioada post-1812, cînd s-a produs raptul Basarabiei, autorul de-
monstrează că politica țarismului a fost una de rusificare și de schimbare a 
componenței etnice din Bălţi. Dovadă e și discursul unui mare demnitar rus, 
invocat aici, care spunea că sarcina lor e de a-i face pe toţi ruși”, a menţio-
nat Petrencu. „Autorul lucrării nu este doar un cronicar autentic al orașului 
Bălţi, ci și un istoric versat, și-a susţinut colegul istoricul Ion Varta. În debutul 
acestui „travaliu”, Gheorghe Baciu era un diletant, acum este un istoric, un 
cercetător. Lucrarea sa e una de referinţă și o recomand chiar și istoricilor”, a 
spus Varta. Iar maestrul Ion Ungureanu a opinat că Gheorghe Baciu a făcut 
istorie prin însăși viaţa sa, alături de alţi moldoveni care au fost deportaţi...

Gheorghe Baciu este membru al Academiei Balcanice de Medicină Le-
gală. În anul 2007 a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”. Este autor a circa 
500 de lucrări, inclusiv 25 de cărţi, manuale, monografii și a 12 invenţii.
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„ORAȘUL BĂLŢI ȘI OAMENII LUI”

Tatiana DERCACI,
studentă la USM, Jurnalism

Literatura și arta, 21.07.2011, nr. 29, p. 8.

La 24 iunie, în Sala Senatului Universităţii de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţeanu” a fost lansată cartea profesorului universitar 
Gheorghe Baciu „Orașul Bălţi și oamenii lui”. La evenimentul dat au fost pre-
zenţi fostul ministru al Culturii și Cultelor Ion Ungureanu, rectorul USMF, Ion 
Ababii, istoricul Ion Varta, academicieni, profesori, juriști și colaboratori ai 
Centrului de Medicină Legală.

Rectorul USMF, Ion Ababii, care a deschis evenimentul, a făcut o scurtă 
prezentare a dlui Gheorghe Baciu și a cărţii sale, afirmînd că autorul ne invită 
la o călătorie imaginară pentru a cunoaște istoria, economia, învăţămîntul 
în orașul Bălţi. „Cartea se citește cu viu interes, autorul ei poate fi numit o 
persoană împlinită”, a mai adăugat d-lui.
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Profesorul Anatol Petrencu, prezent la eveniment, a menţionat că au-
torul urmărește principalele etape ale societăţii noastre, studiază situaţia Ba-
sarabiei și a orașului Bălţi, prezintă o galerie importantă de personalităţi care 
s-au născut în orașul dat.

Marele patriot Ion Ungureanu, care ne insuflă optimism, spune că ast-
fel de cărţi nu trebuie povestite, ci citite. „E foarte greu să vorbim despre o 
carte. Totuși, aș dori să zic că această carte este caracteristică destinului prin 
care ne-a fost nouă dat să trecem”, a opinat d-lui.

Ion Varta, doctor în istorie, a declarat că se simte onorat să participe la 
un asemenea eveniment. „M-a frapat optimismul și spiritul juvenil al lui Gh. 
Baciu, care este un autentic cronicar al Bălțiului. Stilul lui se îmbină foarte 
armonios, este original. Lucrarea are un aspect de investigaţie academică, 
avînd și un succint rezumat. Autorul volumului lansat este un istoric con-
sacrat, care a făcut un efort demn de admiraţie, și îl felicit pentru această 
frumoasă lucrare”’, a remarcat dl Ion Varta.

Spre final, academicianul Gheorghe Ghidirim a spus cîteva cuvinte 
despre carte și autor, afirmînd că Gheorghe Baciu este un om al legii, care 
are suficiente forţe pentru a mai edita vreo carte. L-a felicitat și i-a urat multă 
izbîndă. 

În încheiere, autorul Gheorghe Baciu, copleșit de emoţii, a mulţumit 
din suflet pentru cuvintele de laudă ce i-au fost adresate și pentru prezenţa 
care l-a bucurat.
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LANSARE DE CARTE
O CRONICĂ A PROFESORIMII MEDICALE

Traian MUSTEAŢĂ

Medicus, noiembrie-decembrie, 2012, p. 7.

„O declaraţie de dragoste colegilor de Alma Mater exprimată într-un 
mod original și subtil este cartea dlui profesor Gheorghe Baciu „Profesorii uni-
versitari absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, a constatat marele om de 
cultură Ion Ungureanu în discursul său la lansarea acestei noutăţi editoriale. 
Este o cronică a profesorimii USMF. Întotdeauna am avut o stimă aparte faţă 
de medici, pe care-i consider oameni deosebiţi, nu știu dacă poate fi cineva 
mai aproape de noi decît medicii, numai ei știu să ne ia durerea, să ne poarte 
de grijă. Au feţe frumoase și blajine, iată că doctorul Gh. Baciu mai adăugă o 
doză de frumuseţe și prin scrierea acestei cărţi, demonstrînd elocvent că me-
dicul poate avea și aptitudini scriitoricești”, a continuat ex-ministrul Culturii.

„Mă simt foarte bine alături de oameni esenţiali - de artă, de știinţă, 
alături de medici merituoși, prezenţi în sala de conferinţe a Bibliotecii Na-
ţionale „Vasile Alecsandri” la acest eveniment important în viaţa culturală a 
republicii. Cartea, la sigur, va îmbogăţi bibliotecile din ţară”, a spus în binecu-
vîntarea manifestării de lansare preacuviosul părinte Ioan Ciuntu.
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Despre carte și autor au mai vorbit istoricii Ion Varta și Anatol Petrencu, 
prof. univ. Ion Mereuţă, directorul Centrului Naţional de Sănătate Publică Ion 
Băhnăel, prof. univ. USEFS Raisa Moroșanu, discipolă a lui Gh. Baciu.

Cultura naţională prin această lucrare enciclopedică s-a îmbogăţit cu 
valoroase informaţii ce ţin de istoricul și prezentul dezvoltării învăţămîntului 
superior medical, evoluţia cercetărilor știinţifice și fondarea școlilor autohto-
ne de savanţi medici.

Cartea conţine scurte biografii despre o mare parte din făuritorii știin-
ţei medicale moldave - doctori habilitaţi, profesori universitari, absolvenţi ai 
Alma Mater - de la prima promoţie și pînă în prezent.

Sînt evidenţiaţi profesorii universitari, șefi ai catedrelor respective: far-
maciștii Vasile Procopișin, membru corespodent al AŞM, ex-viceministru al 
Sănătăţii, și Fiiip Babilev; medicii igieniști: Nicolae Opopol, membru cores-
pondent al AŞM și Petru Iarovoi, ex-viceministru al Sănătăţii; stomatologii 
Arsenie Guţan, Mihai Bușanu, Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja, Dumitru 
Şcerbatiuc, Ion Munteanu, Sofia Sîrbu; anesteziologul-reanimatolog Victor 
Cojocaru, care și-au făcut studiile în Ucraina și Federaţia Rusă, dar au revenit 
la baștină și au contribuit la formarea cadrelor calificate și dezvoltarea știin-
ţei medicale.

„Numai un om pătruns de sentimentul trăit profund al dragostei faţă 
de Alma Mater și medicina autohtonă se poate expune unei trude migă-
loase de cercetare, explorare și acumulare a informaţiei ample și veridice și, 
desigur, capacităţii de expunere”, a subliniat acad. Ion Ababii, rectorul USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.

Este o mare realizare a prof. Gheorghe Baciu, care a știut să asigure 
o asemenea apariţie editorială de largă rezonanţă, o pistă spre eternizarea 
unor personalităţi marcante ale medicinei moldave.

Gheorghe Baciu este o persoană împlinită, întruchipînd în sine cele 
mai frumoase calităţi de om cu o reputaţie ireproșabilă, pedagog și educator 
iscusit, profesor universitar, doctor habilitat în medicina.

În afară de cele peste 500 de lucrări știinţifice, consacrate tematicii do-
meniului profesat, alături de cea lansată astăzi, a mai editat cîteva cărţi cu 
tentă istorică, printre care „O viaţă de zbucium”, „Orașul Bălţi și oamenii lui”.

Fie ca domnul profesor Gheorghe Baciu să aibă energie creatoare și 
inspiraţie și în continuare pentru a mai scrie asemenea cărţi de mare preţ.
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GHEORGHE BACIU: „ULTIMA MEA CARTE O DEDIC BUNULUI
MEU AMIC, REGRETATUL NICOLAE TESTEMIŢANU”

Nadea TĂTARU
Timpul, 7 februarie, 2012.
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Viaţa lui Gheorghe Baciu a fost una destul de zbuciu mată, mai ales că 
s-a născut înainte de război, fiind astfel un martor viu a ceea ce a însemnat 
foametea și de portările. Însă nu aceasta l-a făcut să opteze cu sînge rece în 
favoarea medicinei legale, ci faptul că el însuși provine dintr-o dinastie de 
doctori. Şi nu are niciun regret faţă de alegerea făcută, ba mai mult - astăzi 
pare mai îndră gostit de medicină și cu cît o descoperă mai mult, cu atît este 
mai captivat de ceea ce ascunde profesia sa. „Medi cina legală este un do-
meniu fascinant, avînd un caracter și filosofic, dar și știinţific. Este impresio-
nantă și pentru faptul că are o natură miste rioasă, ceea ce mă provoacă s-o 
dezleg”, remarcă plin de entuziasm medicul.

Cu vitalitatea-i și dinamis mul caracteristic, doctorul pare neobosit în 
căutările sale, propunîndu-și să rea lizeze cît mai multe. În afară de activi-
tatea la Catedra de medicină legală, savantul pregătește cea de-a treia sa 
lucrare, iar asta într-un timp- record. La nici un an de la apariţia cărţii „Orașul 
Bălţi și oamenii lui”, autorul preconizează lansarea acestei noi lucrări, pe care 
o dedică reputatului chirurg și om de stat Nicolae Testemiţanu, care la 1 au-
gust ar fi împlinit 80 de ani.

În scrierea sa, medicul își propune să expună istoricul tuturor genera-
ţiilor de pro fesori universitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţa nu”, de 
la fondare și pînă în prezent. „Este o lucrare en ciclopedică, despre savanţii 
medici începînd cu anul ’45, aici însă am inclus și o schiţă istorică despre 
situaţia din domeniul medical de la noi, în anii 1400”, ne-a povestit autorul. 
El spune că de-a lungul cercetărilor sale a fost surprins să descopere cei 300 
de doctori habilitaţi, a căror contribuţie știinţifică a revo luţionat medicina. 
Autorul mai relevă că această lucrare nu reprezintă o analiză, ci mai degrabă 
o constatare.
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O CARTE DESPRE MEDICI SAVANŢI DIN MAI MULTE GENERAŢII

(N.R.)
Timpul, 19 decembrie, 2012, p. 7

De curînd, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a fost lansat vo-
lumul „Profesori universitari, absolvenţi ai Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu”, semnată de prof. Gheorghe Baciu.

Apărută la Tipografia „Reclama”, cartea cuprinde o schiţă istorică a USMF, 
a procesului de organizare a fostului Institut de Medicină, eva luarea cercetă-
rilor știinţifice, precum și date preţioase despre profesorii universitari, absol-
venţi ai promoţiilor 1946-1955; 1956- 1965, 1966-1975; 1976-1985 și 1976-
1985. Ea este dedicată ilustrului savant și pedagog, eminent organizator al 
sănătăţii publice Nicolae Testemiţanu care, în 2012, ar fi împlinit 85 de ani.

„Cu deosebit interes știinţific am studiat istoria glorioasă a primelor 
generaţii de doctori habilitaţi, profesori universitari, absolvenţi ai Alma Ma-
ter, mulţi dintre care, pe timpuri, mi-au fost dascăli la facultate. Cu nostalgie 
în suflet am scris despre prietenii și colegii mei, care au trăit cu demnitate, au 
muncit și au iubit cu ardoare, dar prea timpuriu ne-au părăsit”, a menţionat 
prof. univ. Gheorghe Baciu.

Cartea a fost înalt apreciată de medicii savanţi prezenţi  la lansarea, 
considerînd-o ca una de o mare valoare despre istoria medicinei de la noi.
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GHEORGHE BACIU – FĂCLIE A MEDICINE BASARABENE

Teodora BRATU-ROTARU

Literatura și arta, 19 septembrie 2013, nr. 38, p. 3.

Pe Gheorghe Baciu l-am cunoscut în 1957 în orașul Chișinău, unde am 
venit și eu să susţin examenele de admitere la Institutul de Medicină. În faţa 
clădirii erau o mulţime de tineri și tinere, veniţi cu același ţel. Convorbirile 
lor erau gălăgioase, cu îmbrînceli și am tras concluzia că toţi veniseră după 
absolvirea școlii. Deodată, privirea mea s-a îndreptat spre un tînăr care stătea 
ceva mai departe, faţa lui era serioasă, părea mai în vîrstă ca cei din jur.

În mînă ţinea niște cărţi, apoi începu să răsfoiască una din ele. Mi-am 
făcut concluzia că avea și un stagiu de muncă. Să fie oare felcer? Eu fiind 
îndrăzneaţă din fire, m-am apropiat de el: - Ţi-e frică de examene, colega? M-a 
privit curios, apoi mirat, zîmbind, și mi-a răspuns tot cu o întrebare: - De unde 
știi că sînt medic? Ești din Bălţi? - Nu, sînt felcer din orașul Cahul. Convorbirea 
noastră s-a aprins. I-am povestit despre serviciul meu din satele Teșcureni și 
Coșeni, raionul Cernești, cum mergeam dintr-un sat în altul, noaptea, prin 
pădure, prin codru, acolo în sat să primesc nașteri în calitate de moașă. Cum 
mă căţăram în copac atunci cînd auzeam lătratul, urletul lupilor, cum vorbeam 
din copac cu ei. I-am mai povestit că nu aveam în sat barem nici punct de 
felcer, maternitate și primeam nașterea uneori pe rogojină, fără reguli de 
igienă, i-am povestit despre tragicul război, despre sutele de ostași răniţi, 
morţi, despre foametea de după război, cînd mureau oamenii ca muștele. De 

Gheorghe BACIU      Biobibliografie

220



aceea și mi-am ales profesia de medic, îi spuneam, dar doresc să cunosc mai 
profund medicina și am venit să-mi încerc norocul, să devin doctoriţă.

Aceeași situaţie am și eu, spuse el. Am trecut și eu prin toate aceste 
greutăţi, am același scop - să devin doctor. De noi s-a apropiat o tînără - Nina 
Cojocaru, cum s-a prezentat, și ea felcer de profesie.

A tunat și ne-a adunat! am spus eu. Cunoscîndu-ne, ne-am înţeles să ne 
pregătim toţi trei de examene. Mai jos de institut se afla, pe atunci, Grădina 
Botanica. Am pătruns acolo printr-o gaură din gardul de sîrmă și pe furiș, să 
nu ne vadă paznicul, ne-am așezat sub un copac pe iarba umedă și rece. Ne 
pregăteam să susţinem fizica, cel mai greu examen pentru felceri, așa cum 
eram, flămînzi și slabi de ne ghiorăiau maţele. - Mi-e tare foame, zice Nina, 
scoţîndu-și cruciuliţa de la gît, ascunsă sub gulerul bluziţei, și sărutînd-o, 
șoptește: - Măicuţa Domnului, ajută-ne. Deodată, ea printr-o minune, au 
început a cădea mere din pom, lovindu-ne în cap. Am rîs în hohote, deoarece 
nici nu observasem foamea, am continuat să învăţăm.

A sosit timpul primului examen - literatura, compunerea. Mare ne-a fost 
bucuria cînd ne-am regăsit în lista celora care au susţinut examenele! Dumnezeu 
ne-a auzit rugăciunile și a văzut străduinţa noastră. Ne-am îmbrăţișat ca fraţii, 
apoi... Ne-am despărţit, plecînd fiecare pe la baștina lui, unde cu emoţii și 
nerăbdare, așteptam rezultatul - dacă am devenit studenţi, căci concursul era 
foarte mare! Ne-am reîntîlnit foarte fericiţi. Fiecare dintre noi, chiar din primul 
an, ne-am ales specialitatea în medicină, unii chiar au început să-și scrie teza.

Şase ani au trecut repede cu multe greutăţi și foamete, ne-am 
despărţit. Apoi ne-am căsătorit. Am adus pe lume doi copii gemeni - slăbuţi 
și bolnăvicioși, ca toţi gemenii. Prin urmare nu am reușit să-mi susţin teza, 
deși era aproape gata. Am condus-o pe ultimul drum și pe Nina Cojocaru 
(Coţaga), plecată la Domnul încă atît de tînără! Rar îl întîlneam pe Gheorghe 
Baciu, doar la festivităţile care se organizau pentru absolvenţi.

Dar iată că Gheorghe m-a sunat, solicitîndu-mi unele date despre cei 
50 de ani de activitate. Ne-am întîlnit și tot atunci mi-a dăruit două cărţi 
de-ale sale: „Evoluţia medicinei legale pe plaiul basarabean” și „Profesori 
universitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţeanu”. Am citit aceste cărţi 
pînă la 5 dimineaţa. Atît de mult m-au impresionat prin conţinutul lor.

Cîtă calitate, dăruire de sine, talent trebuie să investești, să cauţi prin 
toate arhivele, nu numai din Chișinău, să culegi date biografice, știinţifice, 
să cauţi profesorii, doctoranzii, șefii de catedre, ca să afli tot ce este necesar 
și important și să aduni o enciclopedie de care au nevoie studenţii, medicii, 
doctoranzii academicienii, altă lume.
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Gheorghe Baciu în cărţile sale ne-a făcut cunoștinţă chiar și cu date din 
istoricul medicinei veacului al IV-lea, despre Hipocrates, pe care noi, medicii, 
regretabil, îl studiem în „Jurămîntul lui Hipocrates” și ne amintim de ei la 
primirea diplomei. Citind cărţile colegului, am aflat și despre destinul său 
(și al altor mulţi colegi), de la doctorand, medic legist, profesor universitar, 
la șef de catedră, director al Centrului de Medicină Legală, apoi specialist 
principal la Ministerul Sănătăţii, un om integru, luptător fără de armă, 
prin convingere, pentru independenţa și suveranitatea Moldovei, pentru 
deschiderea bisericilor, pentru valorile noastre tradiționale.

Felicitări, dragă coleg!
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LAUREAŢII SĂPTĂMÎNALULUI „LITERATURA ȘI ARTA” 
PENTRU ANUL 2014

Literatura și arta, 25 decembrie, 2014

La sfîrșit de an, colectivul săptămînalului „Literatura și arta”, 
împreună cu cititorii acestuia,desemnează personalităţile notorii ale 
vieţii publice și culturale ale anului care s-a scurs.

Printre laureaţi ai premiilor săptămînalului „Literatura și arta”, pentru 
Publicistică este și Gheorghe Baciu, alături de Teo-Teodor Marșalcovschi, 
Vlad Pohilă, Tudor Lupașcu, etc.
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O CARTE PE SĂPTĂMÎNĂ

 „VIZIUNI ASUPRA VIEŢII ȘI MORŢII POEŢILOR MARTIRI 
EMINESCU, MATEEVICI, VIERU” 

de Gheorghe BACIU

Timpul, 11 aprilie 2014.

„Nu am intenţionat să analizez calitatea produsului scriitoricesc al poe-
ților, în rolul unui critic literar, ceea ce ar depăși limitele competenţelor mele. 
Scopul principal al trilogiei de faţă constituie identificarea unor informaţii 
specifice, mai mult cu caracter medical, despre poeţi: evidențierea stării să-
nătăţii în dinamică, descrisă pe parcursul anilor de biografi și alţi cercetători; 
diagnosticul și evaluarea clinică a bolilor de care au suferit în timpul vieţii; care 
a fost calitatea asistenţei medicale și a tratamentului prescris de medici; deter-
minarea cauzei etiopatogenice a morţii; influenţa altor factori de risc și stre-
sanţi asupra potenţialului creativ și a sănătăţii”, susţine autorul cărţii, medicul 
Gheorghe Baciu.
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VALORILE NOASTRE PERENE
VIAŢA LOR – UN TESTAMENT PENTRU VIITORIME

Mihai MORĂRAȘ

Literatura și arta, 1 mai 2014, nr. 18(3583), p. 6.

„O altă motivaţie care a înlesnit ideea și munca la această lucrare origi-
nală a fost, precum recunoaște autorul: „Atașamentul meu faţă de tezaurul 
literar și spiritual al poeţilor, viziunile lor progresiste, dar și suferinţele enor-
me suportate de pe urma luptelor înverșunate...”.

Am lecturat acest volum de circa 290 de pagini, nu rareori cu respi-
raţia întretăiată, fiind impresionat de cantitatea enormă de informaţie pe 
care exegetul a studiat-o, a sistematizat-o și, în final, a interpretat-o astfel în-
cît cele enunţate să confirme veridicitatea și adevărul pe care-1 cunoaștem 
(fie și parţial) despre destinul neordinar, cu adevărat dramatic al acestor trei 
mari personalităţi ale culturii noastre naţionale – acești trei tribuni care au 
stat ca trei atlanţi de neclintit în apărarea adevărului și idealurilor neamului 
din care au provenit.

Vom accentua în acest context doar amănuntul că protagonistul stu-
diului de faţă nu s-a oprit doar la cazuistica bolii și a suferinţelor fizice prin 
care au trecut cei tei poeţi-martiri, dar a făcut și o retrospecţie destul de 
amănunţită și bine argumentată, după părerea noastră, asupra genealogiei, 
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parcursului vieţii lor zbuciumate, începînd cu venirea acestora pe pămînt, 
afirmarea ulterioară ca poeţi de geniu și finalizîn cu tragicul (pentru toţi trei!) 
final. Iată, bunăoară, în cîteva rînduri, concluziile la care a ajuns domnul Ghe-
orghe Baciu în urma studiierii minuţioase a dosarelor evoluţiei bolii și sufe-
rinţelor fizice ale celor trei poeţi.

Astfel, referindu-se la „Cazul Eminescu”, autorul emite ipoteza conform că-
reia motivul bolii fizice care i-a măcinat treptat sănătatea marelui nostru poet 
naţional a fost tuberculoza, precizînd în temeiul unor documente medicale de 
epocă, precum că la acea vreme în împrejurimile Ipoteștilor și dincolo de loca-
litatea unde a copilărit micuţul Mihai bîntuia tuberculoza și oftica, de această 
boală fiind contaminată și mama poetului, Raluca Iurașcu, maladia fiind trans-
misă prin ereditate și cîtorva dintre cei unsprezece copii, inclusiv viitorului poet.

Cît privește ultimele zile de viaţă ale cîntăreţului Limbii Române, Ale-
xie Mateevici, petrecute în Spitalul Central din Chișinău, enigma morţii sale, 
apoi și înmormîntarea lui fulgerătoare, fără a i se face autopsia, și în lipsa 
rudelor și prietenilor cei mai apropiaţi, toate aceste amănunte zguduitoare 
cititorii le vor putea afla din capitolele „Situaţia confuză de boală și moartea 
lui Mateevici” și „Concluzii medico-legale”.

Ultima, cea de a treia parte a volumului, este rezervată dragului nostru 
Grigore Vieru. în cele patru capitole care cuprind cei 74 de ani de viaţă pămîn-
tească, cîţi i-a fost dat să-i parcurgă marelui nostru contemporan, cititorul va 
putea urmări, fie și în mod caleidoscopic, cele mai impresionante mo mente 
din biografia celuia care, ca nimeni altul, a suferit Basarabia lui dragă, a cîntat 
și a plîns Limba, Mama, Femeia. Dat fiind faptul că dl Gheorghe Baciu a asistat 
la expertiza medico-legală a corpului neînsufleţit al poetului și cunoștea amă-
nunţit suferinţele anterioare prin care a trecut poetul, dînsul face următoa-
rea deducţie: „Rolul negativ al traumelor psihice, ca factor de risc, capabil să 
provoace esenţiale dereglări funcţionale cu consecinţe grave pentru sănătate, 
este dovedit știinţific. Inima omului este primul organ vital care recepţionează 
prompt la trăirile suportate de creier, principalul reglator al stărilor emotive... 
Se poate spune că inima geniului scrisului basarabean, care a fost Grigore Vie-
ru, a cedat în faţa numeroaselor greutăţi, calamităţi sufletești, trăiri și emoţii 
patriotice, astfel repetînd soarta lui Mihai Eminescu, Alexie Mateevici, Nicolae 
Testemiţeanu, Sergiu Rădăuţanu, Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu, Lidia Is-
trati și a altor martiri ai timpurilor grele pentru băștinași”.

Căutaţi și lecturaţi, dragi prieteni, această carte despre viaţa și moartea 
celor trei poeţi-făclieri, care au trăit, au ars și s-au sacrificat în numele Drep-
tăţii, Credinţei, în numele idealurilor neamului nostru românesc, pe care ni 
le-au lăsat drept testament pentru ziua de azi și cea de mîine, adică pentru 
viitorime, marii Eminescu, Mateevici și Vieru.”
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CARTEA LUI GHEORGHE BACIU MI-A RĂSCOLIT AMINTIRILE

Iulius POPA

Literatura și arta, 1 mai 2014, nr. 18(3583), p. 6.

O carte, apărută recent, mi-a răscolit amintirile. Bune și rele. Conţine 
un titlu lung: Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor martiri / Emihescu, Ma-
teevici, Vieru. Autor - Gheorghe Baciu, profesor și savant-medic fecund, doc-
tor habilitat în știinţe medicale. În ultimii cinci ani a publicat tocmai șase 
cărţi. Trăind în faza senectuţii, el își poartă excelent vîrsta, rezistă în timp ca 
un sportiv de performanţă. E un patriot; crescut... fără pilule și injecţii. La 
acest capitol, sfaturile din exterior îi sînt de prisos. Așa s-a născut. Deși îl cu-
nosc de puţină vreme, mă consider un vechi prieten al său, încă din perioada 
inexistenţei mele.

Un volum luxos, fabricat pe hîrtie cretată, cu copertă color tare, editat 
într-un tiraj enorm la scara contemporană a valorilor basarabene - 1000 de 
exemplare. Îmi imaginez suma pe care a cheltuit-o. L-aș întreba, din curiozi-
tate, cît l-a costat, dar nu îndrăznesc. Îi doresc să aibă tot atîţia cititori. Ba și 
mai mulţi.

Aproape toate recenziile la cărţile apărute includ calificative laudative. 
Carenţele nu sînt date în vileag, mai ales dacă întreţii relaţii colegiale sau 
prietenești cu autorii lor. De critică să-și bată capul oponenţii. Adesea, depis-
tăm în ea și elemente justificative. Contraargumentul, pentru a le combate, 
îţi lipsește. Un singur reproș persistă faţă de Gheorghe Baciu, dar o să i-1 
formulez la sfîrșit.
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Ultimul său volum, afirmam la început, mi-a răscolit amintirile. La bio-
grafia lui Eminescu mă refer. Am citit aproape tot ce s-a tipărit despre viaţa 
poetului. Orice autor cu propria-i viziune. Nici nu știi cum să procedezi ca să 
nu superi pe cineva. Lucrările editate în ultimii 15 ani, vizînd detalii impor-
tante din biografia lui Eminescu, m-au făcut să mă desolidarizez, să nu cad 
de acord cu raţionamentele autorilor. Periculos să accepţi, fără a le trece prin 
propriul purgatoriu, niște comentarii bazate pe supoziţii, probabilităţi, emo-
ţii și pe bogata imaginaţie fantezistă a autorilor.

Un exemplu. Ovidiu Vuia declară: ... întreaga boală psihică a poetului 
nu ar fi decît o înscenare a dușmanilor lui, în frunte cu frans-masoneria! Tăios 
spus, tranșant ca la Curtea Constituţională, în schimb - nervos și... foarte ne-
serios? Ce înseamnă nu ar fi decît? A fost sau nu?

Încă unul A. C. Cuza: Liberalii l-au ucis mi șelește pe cel mai mare poet 
al neamului, Mihai Eminescu, și l-au îngropat, în mod barbar, într-un mor-
mînt simplu, c-o mică cruce la căpătîi, pe care fiecare trecător își scrie nume-
le. De fapt, poetul, pînă în prezent, rămîne în același loc barbar. A. C. Cuza, 
ca șef de partid, cu patriotism incontestabil, a beneficiat, dimpreună cu toţi 
cuziștii săi, de suficiente posibilităţi financiare întru a-i instala poetului dacă 
nu un monument din aur, unul din argint - pr cis. N-a făcut-o.

Mi-am amintit de ţăranii din Ipotești, care prin anii ’20, într-o scrisoare 
adresată primarului de Botoșani, mărturiseau că li se umple sufletul de jale, 
trecînd în fiecare zi pe lîngă natala casă a lui Eminescu și văzînd cum se nă-
ruie. Cîtă sensibilitate! Dar nu le-a ajuns curaj s-o repare cu propriile puteri 
precum au reușit să-și construiască propriile case.

În viziunea personală, Titu Maiorescu este omul care a făcut cel mai 
mult bine lui Eminescu. Din paginile ultimelor lucrări, trebuie să extrag o 
concluzie contrară: Maiorescu s-a adeverit un dușman al poetului, el l-a în-
chis în spitalul de nebuni, apoi l-a trimis clandestin, ca să scape de el, la un 
ospiciu austriac. Diagnosticul documentat al medicilor din străinătate a dis-
părut fără urmă. Maiorecu, posibil, l-a distrus. Așa a procedat - iarăși posibil 
- și cu valiza conţinînd arhiva lui Eminescu. Şi tot așa mai departe, fără a 
prezenta vreun argument credibil. Eu, dacă doream să scap de poet, nu-mi 
trebuia să-l trimit tocmai în Austria, ci, economisind banii, îi veneam de hac 
pe teren naţional. Ori, pentru un serviciu ca recompensă, îl obligam pe doc-
torul Şuţu să-i introducă lui Eminescu vreo pastilă pisată în mîncare și mă 
debarasam de el cît ai zice pește, fără bătaie de cap.

Cele mai plauzibile afirmaţii despre poet aparţin lui Titu Maiorescu, Ion 
Luca Caragiale și Ioan Slavici. Tustrei l-au cunoscut perfect pe Eminescu. In-
formaţiile teoretice ale celorlalţi, născuţi după o sută de ani, odată cu mine, 
contează mai puţin.

A avut Eminescu dușmani? Sigur! Evident, ăștia refuzau să-l viziteze pe 
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poet, cînd respectivul zăcea pe pat de spital. Adevărat, nici prietenii nu se 
prea înghesuiau lîngă patul său de suferinţă. L-ar fi vizitat și Veronica Micle, 
dar, se îndreptăţea ea, nu putea să-l vadă în halul cela. În scrisoarea din 22 
noiembrie 1887, Eminescu îi mărturisea într-o scrisoare adresată fostului său 
elev, Vasile Morţun: Deși s-au făcut pentru mine oarecare colecte, rezultatul 
lor s-au încredinţat altor mîini, încît eu direct pot zice că nu am nici un folos 
din ele. Acum am ajuns la o mizerie atît de amară și deplină încît nu condei 
care ar putea-o descrie. Părăsit de toţi ca corabie care se îneacă, iată că cutez 
încă o dată a mă adresa la dumneata care ai avut atîta bunăvoinţă pentru 
mine și a te ruga să-mi vii în ajutor sau să-mi răspunzi măcar, sfătuindu-mă 
ce ar fi de făcut în contra acelei extreme mizerii. Ce ar mai fi de adăugat la 
spusele suferindului poet?

Așa e lumea pretutindeni. Nu putem să-i cerem servicii forţate. Deu-
năzi am văzut în ce mizerie a murit actriţa Constanţa Tîrţău. Iar primadona 
operei, Maria Bieșu, cică, avea o pensie de 100 de euro. Ţin minte în amă-
nunte cum au decedat francezii Honoré de Balzac și Emile Zola, cum a trăit 
americanul Jack London, cum a sfîrșit viaţa rușilor Aleksandr Pușkin și Mihail 
Lermontov. Lista asta pare infinită pe grila mapamondului.

Iată și momentul picant! Să mă clarific cu autorul. Vă informasem iniţial 
că mă consider prietenul lui Gheorghe Baciu. Autorul însă, bănuiesc, are o 
părere rezervată, în sensul că se îndoiește dacă eu merit să fiu prietenul său. 
Merit! Era bine dacă-mi dădea și mie să frunzăresc manuscrisul înainte de 
a-1 duce la editură sau tipografie. Îmi imaginez gradul de atenţie al medicu-
lui, cînd efectuează o intervenţie chirurgicală. O greșeală, și moartea survine 
prompt, fără a bate la ușă. Dau vina inclusiv pe redactor sau corector. Aveau 
obligaţia să citească mai atent textul, căci li s-a plătit adecvat.

Cîteva pilde. Tatăl poetului, Gheorghe Eminovici, s-a stins din viaţă la 
8 ianuarie 1884, nu în 1854 (p. 15); Ilie, fratele poetului, fiind născut în 1846, 
decedat în 1863, a trăit 17 ani, nu 29 (p. 18); fotografia lui Eminescu în pi-
cioare nu este acceptată de eminescologia oficială (p. 22); Așa va fi tîrîit Emi-
nescu... Probabil, trăit (p. 68); Doctorul Mite Kremnitz... Nu, doctor era Walter, 
soţul ei (p. 110); bunicul lui Alexe Mateevici - Vasile - funcţiona ca pălămar, 
nu ca dascăl, la biserica din Recești, or anume așa semna el însuși în Cărţile 
metricale din localitate (p. 128).

Punem punct aici. Nu vă întristaţi, domn doctor! Aţi făcut un lucru mi-
nunat, rezistent în timp. Aproape în toate cărţile citite de pe ambele maluri 
ale Prutului dau de o sumedenie de greșeli. Probabil, limba română e de 
vină, cu gramatică sa relativ greluţă. De ciudă, m-am apucat să lecturez și 
cărţi rusești. Niciuna n-am găsit. Dacă cineva le depistează, anunţaţi-mă. Nu 
va fi pe degeaba. Vreau să i le arăt lui Putin. Or el, de fiecare dată cînd mă 
întîlnește, mi le arată pe ale noastre. Spumeg de mînie! Salut!
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INIMI PLINE DE TĂCERE

Luminiţa GHEMU

Literatura și arta, 19 iunie 2014, nr. 25, p. 4.

Fraţi au fost în astă lume, deși au trăit în perioade diferite. A început 
unul, dar a continuat altul și altul. Viaţa le-a oferit destine aproape identice. 
Sînt ei, marii creatori ai poporului nostru românesc - Eminescu, Mateevici și 
Vieru, cei care și-au sacrificat viaţa pentru înţelegere și iubire.

La 17 iunie curent, în sala Bibliotecii Naţionale din Chișinău, a avut loc 
lansarea cărţii „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor martiri Eminescu, Ma-
teevici, Vieru”, semnată de Gheorghe Baciu. 

Este curios cum un medic legist ajunge să scrie despre literatură atît 
de bine, să aibă atîta dragoste pentru literatură. În această carte Gheorghe 
Baciu i-a reînviat pe Eminescu, Mateevici și Vieru. Prin felul în care a scris 
despre aceste mari personalităţi ale poporului nostru, el își exprimă dorinţa 
de a afla și de a împărtăși adevărul, de a împărtăși durerea sa faţă de ceea ce 
a însemnat viaţa literaturii românești, pentru că acești trei martiri au făcut 
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ca posteritatea să rămînă și astăzi cutremurată prin moștenirea pe care au 
lăsat-o. Această carte reprezintă o scriitură vie și o putem numi declaraţie de 
dragoste faţă de acești poeţi.

Emineseu a trăit frumos și viaţa, și iubirea, și dorinţa arzătoare, însă 
timpul a trecut, iar soarta a devenit o spulberare de vînt. A luptat cu tot ce 
i-a apărut în cale, inclusiv cu boala tratată greșit. După prima criză de obo-
seală din 28 iunie 1883 au mai urmat cîteva, însă tratamentul l-a apropiat de 
moarte. Tratat cu mercur din abundenţă, Emineseu a înnebunit.

Despre Mateevici se spune că este sufletul „Limbii Noastre”, el a fost cel 
care a rupt libertatea sa pentru a reda cu loare patriei, pentru a dărui suflet 
din sufletul său literaturii și cuvîntului. Puţini au încercat să facă ceea ce a 
ajuns să facă Mateevici. Puţini au fost cei care au reușit să miște ceva din loc. 
Mateevici a fost un neînfricat, dar în final a plătit cu viaţa curajul său.

Prin Vieru fiecare din noi vede „Făptura mamei” pe care a descris-o atît 
de reușit, și pentru care ar mai fi trăit o viaţă doar pentru a o bucura. Viaţa sa 
plină de momente grele, plină de zbucium, l-a făcut să lupte, să scrie.

Toţi trei au trăit în durere, au luptat pentru ceea ce le aparţinea, dar in 
cele din urmă s-au stins cu inimile pline de tăcere. Ceea ce mi-a plăcut foarte 
mult că la lansare am văzut prezenţi mulţi medici, colegi, dar și foști studenţi 
ai domnului Baciu, oameni care l-au cunoscut pe Vieru cu саге au fost prie-
teni, soţia sa, Raisa Vieru.

Gheorghe Baciu a demonstrat că în viaţă nu poţi să te oprești doar la 
ceva anume, pentru că viaţa e prea frumoasă pentru a o rezuma la un capitol 
din ea.
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VIZIUNE MEDICALĂ ASUPRA SCRIITORILOR MARTIRI

Ion CIOCANU

Literatura și arta, 10 iulie, 2014, nr. 28(3593), p. 5.

Eminescu, Mateevici și Grigore Vieru sînt trei piloni neclintiţi ai spiritualită-
ţii noastre, a căror trăinicie și actualitate se păstrează pe măsura conștientizării 
cît mai depline și mai adînci de către conaţionalii noștri a ideilor și idealurilor 
pentru care au pătimit acești scriitori de frunte ai întregului neam românesc.

Ni se pare suficient să amintim aici capodopere ca Се-ţi doresc eu ţie, dul-
ce Românie?, Doină, La arme și publicistica pe teme politice din moștenirea lui 
Mihai Eminescu, Limba noastră, Basarabenilor („Să știţi: de nu veţi ridica / Din 
sînul vostru un proroc...”), Unora, Ce ne trebuie nouă? și alte poeme și articole 
de publicistică ale lui Alexei Mateevici, Trei culori, Reaprindeţi candela, Inscripţie 
pe stîlpul porţii, Cîntare scrisului latin, Scrisoare din Basarabia și multe alte opere 
ale lui Grigore Vieru, pentru a ne împrospăta în memorie contribuţia enormă a 
scriitorilor enumeraţi la trezirea conștiinţei naţionale a românilor basarabeni.
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Or, tocmai contribuţia lor colosală la deșteptarea maselor de oameni i-au 
ridicat din lîncezire, pizmă și ură pe dușmanii inveteraţi ai neamului nostru. Mi-
hai Eminescu s-a pomenit, în 1883, îmbrăcat în cămașa de forţă a „nebuniei” 
potentaţilor zilei, declarat bolnav și tratat cu medicamente nerecomandabi-
le, după cum au demonstrat savanţi de seamă, ca Nicolae Georgescu, Ovidiu 
Vuia, Constantin Barbu, Theodor Codreanu ș.a. (a se vedea: Th. Codreanu, Emi-
nescu în captivitatea „nebuniei", Chișinău, Ed. Universul, 2011). Alexei Mateevici 
își îndemna conaţionalii să-și scoată grumajii din jugul rusesc, să lupte pentru 
emanciparea lor naţională deplină, din care pricină bolșevicii acelui timp erau 
porniţi vrăjmășește împotriva afirmaţiilor sale că „sîntem moldoveni, fii ai ve-
chii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului... ” și că „n-avem 
două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut”. Conse-
cinţa a fost o „situaţie confuză în boala și moartea lui Mateevici”: „circumstan-
ţele în care s-a stins din viaţă Alexei Mateevici, spre marele nostru regret, pînă 
în prezent rămîn contradictorii, nee lucidate, în mare măsură inexplicabile”.

Ultimele două concluzii luate între ghilimele sînt din cartea profeso-
rului Gheorghe Baciu Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri Eminescu, 
Mateevici, Vieru (Chișinău, Tipografia Balacron, 2014, p. 170, 176). E o carte 
care merită cel mai profund și mai mare interes din partea tuturor doritorilor 
de a afla adevărul despre viaţa, boala și moartea lui Alexei Mateevici.

Prof. Baciu conchide că „toate suspiciunile și discuţiile, în mare măsură, 
ar fi rămas inutile și nemotivate, dacă corpul neînsufleţit al poetului ar fi fost 
supus unor expertize medico-legale, cu efectuarea unor cercetări suplimen-
tare de laborator, în scopul excluderii versiunii de moarte violentă - fie de pe 
urma leziunilor provocate prin armă de foc, fie de o intoxicaţie acută - sau, 
din contra, pentru confirmarea morţii din cauza unei boli contagioase, ba-
zată pe un tablou clinic obiectiv, confirmat prin cercetări morfopatologice 
și bacteriologice, care la acel timp se efectuau în condiţiile Spitalului Orășe-
nesc și ale Spitalului de Boli Infecţioase. Acestea se cereau efectuate și din 
cauză că Alexei Mateevici era o personalitate, ca și alţi patrioţi moldoveni 
neînfricaţi - Andrei Hodorogea, Simion Murafa, Miron Burcă - care au fost 
împușcaţi și decapitaţi de reprezentanţii forţelor ostile. Astfel, într- adevăr e 
greu de negat o posibilă asasinare din motive politice ” (p. 187).

Or, puternicii acelui timp aveau interesul să nu dezvăluie întregul ade-
văr despre boala și moartea poetului.

Dacă în privinţa morţii lui Mihai Eminescu autorul cărţii prezentate aici 
rămîne preponderent în perimetrul dezvăluirilor făcute anterior de savanţi de 
mare prestigiu, rolul Domniei Sale reducîndu-se la o mai concretă clarificare a 
circumstanţelor în care a fost pus poetul- nepereche și a fost martirizat în chip 
nemilos, barbar etc., în privinţa sfîrșitului absolut misterios al lui Alexei Ma-
teevici profesorul Baciu are meritul de a fi readus în atenţia noastră versiunea 
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- discutată odinioară aprins la colţuri de stradă - asasinării marelui român din 
Basarabia (sînt cuvintele lui Mateevici însuși din scrisoarea sa către Ioan Bianu 
din 10 aprilie 1913!) în via lui Andrei Hodorogea sau poate totuși în spital.

Fără să ofere amănunte și detalii inedite referitoare la suferinţele îndura-
te de Grigore Vieru din cauza unor bolșevici de speţă nouă, compartimentul 
consacrat ilustrului coleg de breaslă contemporan atestă același interes con-
stant al prof. Baciu pentru adevăr și pentru spunerea cît mai argumentată a 
acestuia, drept care încheiem prezentarea proaspetei sale cărţi prin elogierea 
sinceră și pe deplin meritată a străduinţelor autorului de a contribui pe calea 
cunoștinţelor medicale recunoscute la elucidarea cîtorva subiecte subtile și 
deosebit de importante ale vieţii spirituale a românilor de ieri și de azi.
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O CARTE NECESARĂ

Raisa CIOBANU

Literatura și arta, 25 septembrie 2014, nr. 39, p. 6.

În numărul 3 al revistei „Lumină lină” din anul acesta, care vede lumi-
na zilei la New York, fiind editată trimestrial de către Institutul Român de 
Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Apostoli Petru și Pavel, a cărei 
director este pr. prof. dr. Theodor Damian și publică articole de teologie și 
spiritualitate, istorie, literatură și cultură, poezie și proză în limbile română și 
engleză, al cărei redactor-șef este eminescologul Nicolae Iosub, publică arti-
colul Mihai Eminescu. Despre boala și activitatea poetului în perioada 1883-
1889. În acest articol autorul se arată revoltat de felul cum a fost și cum mai 
continuă să fie tratată viaţa marelui scriitor Mihai Eminescu, cauzele care au 
dus la decesul Luceafărului poeziei. Fiind un mare admirator al poetului, ca-
ută să arunce lumină peste concepţiile rău intenţionate care duc la gîndul 
că moartea scriitorului ar fi survenit în urma luesului, de care este convins că 
acesta nu a suferit. Pentru a fi mai convingător, el reproduce argumentele 
doctorului Vuia: „Trebuie să recunosc, la început, fără vreo prejudecată, eram 
convins că voi putea demonstra paralizia generală, formă a sifilisului nervos, 
susţinută de G. Marinescu și G. Călinescu în primul rînd, dar în continuare 
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numai realitatea obiectivă a datelor m-a determinat să ajung la concluzii to-
tal opuse, și anume, Eminescu n-a avut sifilis și n-a fost alcoolic”.

M-a făcut să mă refer la articolul mai sus pomenit cartea domnului 
Gheorghe Baciu „Viziuni asupra vieţii și morţii poeţilor martiri M. Eminescu, 
A. Mateevici și Gr. Vieru”, carte despre care am vrea să știe neapărat și dl Ni-
colae Iosub de la București.

De asemenea, despre această carte, acum, la început de an școlar, ar 
trebui să afle și pro fesorii de limba română care din varii motive mai conti-
nuă să creadă ceea ce au investigat detractorii iluștrilor poeţi.

În continuare ne vom referi la părerile participanţilor la lansarea volu-
mului respectiv referitoare la rolul distinsului doctor habilitat în medicină, 
profesorul universitar Gheorghe Baciu, care s-a aplecat asupra studiilor, do-
cumentelor care atestă moartea celor trei poeţi și, prin analize de speciali-
tate, și-a asumat marea misiune de a dezminţi concluziile eronate privind 
cauzele morţii celor trei genii ale poeziei românești.

În cuvîntul de deschidere din cadrul lansării valorosului volum al dlui 
G. Baciu, care a avut loc la Biblioteca Naţională, scriitorul Nicolae Dabija, pe 
post de moderator, a subliniat: „Sîntem azi la lansarea unei cărţi despre trei 
mari titani ai poeziei: Eminescu, Mateevici, Vieru. Este o carte care trebuie 
citită, care trebuie să se afle pe poliţele tuturor bibliotecilor publice și din 
școli. Unul dintre argumente ar fi și îndemnul lui Arghezi: „Despre Eminescu 
trebuie să se vorbească mult”. În Basarabia este o sete de Eminescu, o sete 
de Mateevici și de Vieru. Despre Eminescu s-au scris sute de cărţi, s-au ros-
tit mii de discursuri, s-au scris zeci de mii de articole. Despre Eminescu s-a 
spus totul. Despre Eminescu nu s-a spus nimic. Eminescu abia urmează să 
fie redescoperit. Şi este îmbucurător că vin eminescologii care încearcă să 
spună că Eminescu n-a fost nebun, că Eminescu a fost înnebunit. Adică prin 
tratament greșit cu mercur... Important este că dl Baciu, avînd acces la con-
cluzii ale autop siilor, a scris această carte documentat, venind cu partea lui 
de noutate atunci cînd vorbește despre fiecare protagonist în parte”.

Preotul mitrofor Ioan Ciuntu, după ce povestește despre faptul că pro-
fesorul Baciu trece de multe ori pe la Biserica „Sfînta Teodora de la Sihla” și 
împreună discută ore întregi, descoperindu-1 ca pe un căutător al adevă-
rului, nemulţumindu-se cu hrana cea de toate zilele, a adăugat: „Profesorul 
Baciu coboară în istorie, caută și nu doar aduce istoria la ziua de azi, dar pune 
totul pe cîntar, pentru a ajunge la adevăr, trage concluzii, pentru a cunoaște 
adevărul”.

Iar colegul de studii și de activitate pe nobilul tărîm, ilustrul chirurg 
acad. Gheorghe Ghidirim, vine să spulbere unele posibile semne de nedu-
merire ale celor care nu-1 cunosc pe dl Baciu: „Poate că unii dintre cei pre-
zenţi sînt miraţi văzînd cîte cărţi au ieșit de sub pana ilustrului medic. Pe noi, 
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medicii care ne aflăm în sală, ne-a uimit dintotdeauna erudiţia lui profundă, 
dragostea și puterea de muncă ieșite din comun, de care a dat dovadă în 
toate etapele și, bineînţeles, interesul pentru literatură, istorie, motiv care 
ne-a adunat azi aici. Totdeauna a fost în primele rînduri. Chiar și atunci cînd 
eram studenţi și era la modă munca obștească, dînsul era în fruntea studen-
ţimii”.

În continuare Nicolae Dabija l-a salutat, prezentîndu-1 celor din sală 
pe profesorul Pe tru Rîmbu, referindu-se la pasiunea dumisale pentru creaţia 
literară moștenită de la Matee vici, la cîte a avut de suferit de la fostul regim 
pentru dragostea pe care i-o poartă de-o viaţă poetului. Sub bagheta du-
misale un cor de 180 de copii a cîntat „Limba noastră”, el a deschis Muzeul 
Mateevici, fapt pentru care primul secretar de atunci, Nejivoi, l-a eliberat din 
serviciu și l-a dat afară din localitate, avertizînd că nu va admite vreodată ca 
unui popă să i se facă muzeu în raionul Căușeni.

Iar scriitorul și actualul director al Muzeului, Ion Găină, după ce a enu-
merat toate definiţiile limbii făcute de Alexie Mateevici, a menţionat că dl 
Baciu urma să lanseze volumul cu mult mai înainte de ziua în care se pro-
duce evenimentul, dar iată că tocmai cînd are loc lansarea se împlinesc 97 
de ani de cînd părintele Mateevici a scris nemuritorul poem „Limba noastră”, 
ceea ce-1 face să creadă că lucrul acesta a fost coordonat de Cel de Sus. În 
continuare scriitorul Ion Găină a subliniat că dl G. Baciu a scris mai multe 
cărţi, la care se vor referi cititorii, savanţii în timp, dar cartea pusă în discu-
ţie va rămîne în istorie nu doar pentru specialiști, ci pentru întreaga cultură 
naţională de aici sau de peste Prut. Dl Ion Găină, care consideră că medicul 
și cercetătorul Gheorghe Baciu face ceea ce nu au făcut alţii pînă la el: un 
act unic, i-a înmînat autorului cărţii o diplomă semnată de Ion Ungureanu și 
Petru Cărare, pentru elucidarea situaţiilor confuze. Şi i-a mai înmînat diplo-
ma „Grigore Vieru”, semnată de domnii Ion Ungureanu și Raisa Vieru, pentru 
aportul său la cunoașterea vieţii și morţii marilor bărbaţi ai neamului româ-
nesc.

Ion Ungureanu a spus că volumul este o declaraţie de dragoste faţă de 
acești poeţi pe care i-a dat neamul nostru. De ce nu admite dl Baciu că Emi-
nescu a fost nebun, se întreabă dl Ungureanu și tot dumnealui răspunde: 
„Pornește de la o chestie intuitivă, iar eu am avut posibilitatea să mă aplec 
asupra acestei teme mai înainte de a fi citit cartea. Cine a avut interesul să 
se răspîndească zvonul că Eminescu este nebun? Fosta soţie a lui Slavici, 
Catinca. De unde vine această atitudine?, întreabă dl Ungureanu. Din casa 
scriitorului Slavici, în care exista o atitudine ostilă faţă de Eminescu. Soţia sa 
era unguroaică, el s-a căsătorit cu ea cînd era în Transilvania. Eminescu avea 
o atitudine clară asupra maghiarizării Transilvaniei, așa cum avem noi în pri-
vinţa rusificării Transnistriei...
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În continuare, dl Ungureanu a amintit plin de tristeţe: „Eu am învăţat 
în școala unde a în văţat și Mateevici, la Zaim, dar n-aveam dreptul să știm 
lucrul acesta. Nici eu, nici Petru Cărare, care eram în aceeași clasă, eu din, el 
din Zaim, nu știam că a existat Mateevici. Spun asta în legătură cu aceea ca 
să deie Domnul ca și rușii să înveţe și să nu știe de Pușkin. Interzicerea lui 
Mateevici de atunci este o crimă a sistemului comunist”. Dl Ungureanu spu-
ne că a găsit la dl Baciu un argument extraordinar în susţinerfea faptului că 
Mateevici nu putea să moară de tifos, fiindcă înainte de moarte „era atît de 
frumos, era atît de sănătos!”

De asemenea, despre cartea discutată a vorbit și directorul Centrului 
de Medicină Legală, Ion Cuvșinov, cel care a preluat misiunea domnului Ba-
ciu, spunînd că „A doua respiraţie a domnului Baciu este scrisul. Nu este un 
lucru simplu, este ceva ce-1 caracterizează doar pe dumnealui. Își pune su-
fletul pe hîrtie. Ceea ce a făcut dl Baciu este o mare ispită. Or, a scrie despre 
niște titani care sînt monștrii noștri sacri este o responsabilitate foarte mare. 
Cartea este un elogiu în sine adus acestor trei poeţi martiri”.

Iar prof. Andrei Pădure, doctorat habilitat, șef de catedră în medicină 
legală, a spus că „o altă patimă a domnului profesor Baciu decît cea a medi-
cinei, de care suferă de mai mulţi ani, e istoria. Cartea Viziuni asupra vieţii şi 
morţii poeţilor martiri M. Eminescu, A. Mateevici şi Gr. Vieru a asemuit-o cu o 
carte de vizită a neamului nostru.

Doamna Raisa Vieru s-a arătat încîntată de faptul că, alături de poeţii 
Mihai Eminescu și Alexie Mateevici, dl Baciu l-a inclus și pe poetul Grigore 
Vieru, despre care s-a pronunţat ca fiind adevăraţi martiri ai neamului nos-
tru. Despre carte spune că e pură realitate, că nimic nu este sofisticat, este 
adevărul pur. Şi că așijderea cum noi aflăm din cărţi despre Eminescu și Ma-
teevici, la fel și generaţiile viitoare, care nu l-au cunoscut pe Grigore Vieru, îl 
vor reconstitui lecturînd această carte.
La final, domnul Gheorghe Baciu a mulţumit publicului pentru prezenţă și a 
făcut o dezvăluire-confesiune despre motivul scrierii acestei cărţi: „Aceasta 
a fost dorinţa mea de a stabili adevărul, și nu unul ocazional”. A rostit aces-
te cuvinte atît de simplu, atît de firesc, de parcă pentru a-și realiza scopul 
propus nu a depus un efort enorm, nu a studiat, nu a citit enorm de multe 
documente de arhivă și de literatură artistică. De parcă pentru aceasta nu ar 
fi avut nevoie, poate, de o muncă de ani de zile. Sîntem convinși că așa a fost. 
Dar că, ajungînd să ţină în mînă materializarea visului propus, efortul trece 
pe planul doi, primară fiind bucuria visului împlinit, bucuria că rămîne cu o 
pagină albă mai puţin în descrierea, în cunoașterea adevărului despre marii 
noștri înaintași Mihai Eminescu, Alexie Mateevici și Grigore Vieru.
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DOUĂ CARACTERE PARCĂ TRASE LA INDIGO

Raisa CIOBANU

Literatura şi arta, 30 octombrie 2014, p. 5.

Bună ziua, domnu’ profesor!, l-am salutat duminica trecută pe medicul 
Gheorghe Baciu, văzîndu-1 în staţia de troleibuz.

Dumnealui, rămînînd cu privirea undeva departe, semn că prea puse-
seră stăpînire pe el gîndurile care-1 preocupau, n-a răspuns la bineţe.

M-am retras pentru ca să nu-1 sustrag din lumea care-1 absorbise.
La un moment dat însă privirile ni s-au întîlnit şi atunci i-am spus că 

deja l-am salutat, dar că nu era prezent.
Ehe-e, dacă ai şti unde-mi zboară gîndurile!, rosteşte apăsat cuvintele 

domnul profesor.
Aflu de la domnul Gheorghe Baciu că, atunci cînd nu m-a auzit, tocmai se 

gîndea la una dintre cele mai vrednice și demne fiice ale neamului nostru.
Am evidenţiat cuvintele nu pentru că nu aş fi de acord cu această specifi-

care, dar pentru ca să subliniez cum o vede domnul profesor pe Leonida Lari.
Am cunoscut în viaţa mea nenumărate femei demne ale neamului 

nostru, a continuat dl profesor. însă două dintre ele şi-au făcut cu adevărat 
loc în memoria mea. În faţa memoriei lor merită să te închini. Acestea sînt 
vulcanicele Lidia Istrati şi Leonida Lari. Dacă toţi bărbaţii politici ar fi dat 
dovadă de bărbăţia, de dîrzenia, de curajul cu care acestea s-au avîntat în 
lupta pentru Adevăr şi Dreptate, atunci, la începuturi, cînd părea că am striv-
it capul balaurului roşu, poate astăzi nu ne temeam că am putea repeta dra-
ma Ucrainei. Iar Ucraina n-ar mai fi avut în vest un stat la fel de ameninţat 

IV. MODELUL VIEȚII UNUI OM 
(despre Gh. Baciu și cărţile Dumnealui în reviste, ziare, culegeri)



cum ameninţată este de către Puţin şi armata sa. Leonida Lari şi Lidia Istrati 
au avut soartă de martiri: au fost hulite, bîrfite, li s-au spart geamurile, au fost 
ameninţate cu moartea. Şi, ceea ce este mai trist, nu doar de către adversarii 
deşteptării noastre naţionale.

Multe ar mai fi avut de comentat dl profesor Baciu vizavi de bravele 
femei, dar a venit troleibuzul pe care dumnealui îl aştepta. Profund impre-
sionată de vorbele de duh despre compatrioatele noastre, de felul cît de fru-
mos gîndesc, cît de frumos vorbesc oamenii despre distinsele, despre aceste 
ne - înfricate femei, contemporane cu noi, m-am gîndit că despre Leonida 
Lari, dar şi despre Lidia Istrati merită să se facă filme, care, însoţite de recit-
aluri din creaţia lor patriotică, creştină, lirică să fie proiectate în şcoli. Şi nu 
doar o dată la cinci ani, atunci cînd ar mai fi împlinit o vîrstă. Dar la orele de 
literatură română, unde elevii să descopere personalitatea lor puternică şi 
volitivă, cum le-a apreciat domnul profesor.

Prin caracterul lor, prin personalitatea lor, atît Leonida Lari, cît şi Lidia 
Istrati, au demonstrat un exemplu de o putere covîrşitoare, mobilizator, deo-
arece ele constituie prototipul care merită să fie urmat. Exemplul lor inspiră, 
încurajează, dă de gîndit. Exemplul lor creează caractere. Este o crimă să fie 
ignorată memoria, rolul şi importanţa lor în mişcarea de renaştere naţională.

Îi mulţumesc domnului profesor Gheorghe Baciu graţie căruia mi-am 
amintit de ceea ce noi am promis la despărţire atît Leonidei Lari, cît şi Lidiei 
Istrati, adevărate martire ale neamului: că le vom păstra memoria neîntinată, 
că nu le vom uita. Este însă trist să constatăm că atunci cînd trecem pe lîngă 
locul lor de veşnică odihnă, descoperim că memoria noastră se măsoară în 
distanţa de la mormîntul proaspăt acoperit cu ţărînă pînă la masa de pome-
nire a celor care ne-au iubit mai mult decît noi sîntem în stare să răspundem 
la dragostea, la jertfa lor.

Aceste fiice demne ale neamului constituie exemplu de adevărată fru-
museţe sufletească, de curaj bărbătesc, de dăruire totală în dragostea lor 
faţă de ţară şi semeni. Graţie faptului că le-am cunoscut, putem afirma că 
ştim cum arată un erou, cum trebuie să fie omul ca să ajungă erou.

P.S. Duminica trecută, Ia Biserica Sfînta Teodora de la Sihla, unde părin-
tele paroh mitrofor Ioan Ciuntu nu lasă în afara atenţiei înaintaşii noştri, mar-
tirii neamului, oamenii de cultură trecuţi către Domnul, pomenindu-i, slujind 
parastase în memoria lor, scriitorul Vasile Căpăţînă, după sfînta liturghie, a 
vorbit celor prezenţi despre strălucita poetă Leonida Lari, care exact în acea zi 
ar fi împlinit 65 de ani, despre zbaterile ei în societatea care nu era suficient de 
pregătită ca s-o accepte, despre imensul rol pe care şi l-a asumat în Mişcarea de 
Renaştere Naţională, totodată recitînd şi un cutremurător poem al ei, care a fost 
răsplătit cu aplauze de către enoriaşi.

R.C.
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Literatura și arta, 25 decembrie 2014

1. Cu ce sentimente vă despărţiţi de anul 2013?
2. Ce așteptaţi de la 2014?

Anul care s-a scurs pentru săptămînalul Literatura şi arta, din punctul 
meu de vedere, a fost unul de succes la toate capitolele, demonstrînd rod 
bogat, realizat de o echipă de oameni onești, muncitori și buni profesioniști, 
conduși de marele poet și patriot, scriitorul Nicolae Dabija, valoarea reală a 
efortului dumisale, a creaţiei literare fiind recunoscute departe de hotarele 
ţărișoarei noastre dezbinate. În pofida greutăţilor financiare cronice, Litera-
tura şi arta a dat dovadă de consecvenţă, nu a cedat și nu va ceda răufăcăto-
rilor, continuînd cu credinţă să servească spiritul și cultura naţională.

În ceea ce ţine de anul 2015, urez întregului colectiv prosperitate, dîr-
zenie de caracter, iar bunul Dumnezeu să-i ajute în toate. La mulţi ani, iar 
noul an să fie blînd cu noi toţi.



Literatura și arta, 26 decembrie 2013, nr. 52(3565), p. 2.

1. Cu ce sentimente vă despărţiţi de anul 2013?
2. Ce așteptaţi de la 2014?

Gheorghe BACIU, profesor universitar: Anul 2013 a fost semnificativ 
pentru mine prin cîteva evenimente: am sărbătorit 50 de ani de la absolvirea 
USMF „Nicolae Testemiţeanu”; a apărut pe lume adorata nepoţică Emily; am 
editat un manual de medicină legală și două cărţi cu conţinut istoric, iar 
Dumnezeu mi-a păstrat conform vîrstei potenţialul creativ și locomotor.

2. Pentru anul 2014 aș dori: pace în lume; tărie de caracter consîngenilor; 
luciditate și toleranţă în familie; înţelepciune și patriotism guvernanţilor.

Cu profund respect, Gheorghe Baciu
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UN ÎMPĂTIMIT AL CERCETĂRII

Raisa CIOBANU

Literatura şi arta, 11 iunie 2015, p. 5.

Pentru a cuceri recunoștinţa, trebuie mai întîi de toate s-o meriţi. Adică, 
să semeni în sufletele și inimile celor cu care comunici și care te înconjoară, 
bunătate, îngăduinţă, înţelegere, speranţă.Iar toate acestea, luate la un loc, 
negreșit vor da rodul binemeritat, rodul care-ţi va aduce mai apoi bucurii și 
împăcare că n-ai trecut printre oameni fără să lași o urmă în conștiinţa lor.
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Ne-am convins de lucrul acesta recent la lansarea cărţii profesorului 
universitar, doctor habilitat în medicină Gheorghe Baciu Istorii de suferinţe 
şi victimizări omeneşti, care s-a produs în sala de festivităţi a Universităţii de 
Educaţie Fizică și Sport. De ce anume la această instituţie își lansează cartea 
dl profesor am aflat din discursurile mai multor doritori de a-și face auzite de 

protagonistul evenimentului, dar și de asistenţă respectul pe care i-l 
poartă încă din anii cînd le-a fost profesor universitar aici, la această presti-
gioasă instituţie de învăţămînt. Astfel am aflat că Domnia Sa a condus cir-
ca 10 ani cea mai mare catedră a disciplinelor medico-biologice, predînd 
anatomia și morfologia sportivă. Fără acest obiect este dificil să te lansezi 
în arta sportului; fără studierea temeinică a disciplinei în cauză, un sportiv 
de performanţă sau un amator, se poate prăbuși. Relaţiile dintre studenţi 
și profesor s-au coagulat în prietenii, colaborări care au generat bucurii de 
ambele părţi. Profesorul se bucură de respectul foștilor săi studenţi, iar disci-
polii pătrunși de dragostea pentru obiectul predat, l-au însușit temeinic, ca 
mai apoi să le fie călăuză în viaţă. 

L-au mai onorat cu prezenţa prietenii săi de generaţie, unii dintre cole-
gii medici și admiratori ai creaţiei dumisale. Ex-ministrul Culturii, dl Ion Un-
gureanu, l-a numit pe dl Baciu o enigmă, „așa cum enigmă sînt persoanele 
despre care scrie”. Eminentul regizor, vorbind despre emoţiile pe care le-a 
trăit, citind cartea, a menţionat un aspect care l-a cutremurat, demn de a fi 
folosit în cinematografie, în dramaturgie, referinduse la pasajul în care au-
torul descrie comportamentul fratelui său de doar 3 anișori atunci cînd i-a 
murit mama. Zguduitor, cutremurător moment și fiecare om îl trăiește în fe-
lul său la momentul respectiv. Domnul profesor de istorie, doctorul habilitat 
Ion Varta s-a arătat încîntat că se află în instituţia unde, a ţinut dumnealui să 
menţioneze, „nu se cresc doar mușchi, dar se educă, se formează caractere”. 
Iar în ceea ce-l privește pe dl Baciu, a recunoscut că, pornind de la lectu-
ra cărţii, l-ar numi mai degrabă istoric, subliniind că medicul-legist Gheor-
ghe Baciu uimește prin prodigioasa sa activitate creatoare, considerîndu-l 
pe de-a dreptul un fenomen. Autorul, om de caracter, specialist consacrat, 
știe să descopere caractere. Dl Varta consideră că dl Baciu are o contribuţie 
admirabilă la dezvăluirea misterului în care sînt învăluite personalităţi mar-
cante ale neamului. Iar dl profesor Ion Buga, căruia nu-i scapă detaliile, a 
concretizat că opera dlui Gh. Baciu numără 30 de monografii, manuale, cur-
suri didactice, deţine 12 brevete de invenţie și a editat peste 40 de lucrări cu 
caracter istoric… Dl Buga a definit pasiunea dlui Baciu pentru munca depu-
să la elaborarea cărţilor sale model de a-ţi sluji ţara, neamul. Iar despre carte, 
despre care a menţionat că este una cu caracter istoric, a spus că merită să 
se afle în toate bibliotecile. Şi a mai definit cartea ca una de sinteză a unor 
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subiecte tragice. „Autorul ne-a prezentat o radiografie medico-socială a so-
cietăţii. Ca să poţi răspunde singur la niște întrebări, trebuie să citești cartea 
lui Gh. Baciu”, a îndemnat în continuare profesorul Ion Buga. 

Raisa Moroșanu, profesoară universitară, fostă studentă a domnului 
Gheorghe Baciu, iar mai apoi doctoranda dumisale, s-a arătat încîntată de 
posibilitatea de a-și exprima în public recunoștinţa și admiraţia pentru tot 
ce a făcut profesorul pentru discipolii săi, considerîndu-se o norocoasă că 
destinul a făcut ca drumul dumisale să se intersecteze cu cel al distinsului 
său mentor, care are harul de a aprinde în inimile studenţilor săi focul sacru 
pentru cercetare, pentru descoperiri. Apariţia manualelor medicului Baciu în 
limba română, la începutul anilor ’90, era pentru studenţi o adevărată sărbă-
toare. Şi mai spune fosta discipolă că anatomia profesorului drag se lectura 
ușor, încît se crea impresia că citeai un roman, iar studenţii asimilau materia 
din aceste manuale cu ușurinţă. „Oamenii care au ce spune sînt ca spicul 
plin, a făcut o metaforă profesoara Moroșanu, referindu-se la profesorul său. 
Iar spicul plin, spre deosebire de cel sec, care stă ţanţoș, e mai mult plecat 
sub povara rodului pe care-l poartă”. „Mereu s-a grăbit profesorul nostru, în-
demnîndu-ne și pe noi: „Grăbiţi-vă, că timpul este nemilos”.

Iar discipolul și colegul de breaslă, dl Andrei Pădure, a menţionat că 
„deja a devenit o tradiţie ca în ultimii ani, primăvara, să ne întîlnim la o nouă 
lansare a unei noi cărţi a distinsului profesor Gheorghe Baciu”.

La rîndul său, Gheorghe Baciu a recunoscut că între pereţii acestei in-
stituţii este ca o revenire acasă, unde mereu te simţi confortabil și binevenit, 
subliniind că anume aici a trăit momente dintre cele mai pozitive în viaţa sa.

Chiar din capul locului, în Introducere autorul subliniază că „accentul 
a fost pus pe studierea condiţiilor și a motivelor prin intermediul cărora s-au 
produs fărădelegile, relevînd în același timp consecinţele asupra stării de 
sănătate și aspectul emoţional al supravieţuitorilor, precum și metodele de 
victimizare sau lichidare ale persoanelor din ţara dată, fără a se comenta alte 
aspecte delicate, ce ar depăși competenţa noastră profesională”.

Personajele cărţii, cu mici excepţii, sînt adevărate celebrităţi ale popo-
rului nostru, care constituie generaţia de aur, coloana vertebrală a neamului, 
ale căror rădăcini, dar și coroană, fac cinste ţării de ieri și de azi. Nu ne vom 
opri asupra numelor concrete din carte fiindcă ar fi dificil să le menţionăm 
pe toate, iar a nominaliza selectiv ar însemna că ne permitem să facem cla-
sificări într-o lume cu totul deosebită, o lume care, dacă balaurul roșu nu ar 
fi nimicit-o moral și fizic, astăzi nu ar fi trebuit să rîvnim Europa, astăzi am fi 
fost europeni, și nimeni nu ne-ar fi contestat dreptul sau valoarea. Autorul 
își propune să arunce lumină asupra unor aspecte învăluite în mister din 
viaţa acestor personaje deosebite. Este valoroasă lucrarea deoarece autorul 

245

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



se apropie de personajele sale conform unor canoane proprii de cercetare 
ale vieţii și morţii, trăgînd niște concluzii care merită să fie cunoscute. Aceste 
deducţii ne feresc de interpretări greșite și ne apropie de ceea ce se numeș-
te Adevărul despre călău și victimă. Volumul  este, în esenţă, o avertizare 
pentru cei care-și imaginează că au lumea la picioare, îndemnîndu-i să nu 
comită fărădelegi, să nu distrugă destine, că mai devreme sau mai tîrziu îi 
așteaptă răsplata.

Cartea Istorii de suferinţe şi victimizări omeneşti reconfirmă potenţialul 
de neobosit cercetător și om de creaţie, împătimit de această preocupare 
frumoasă, utilă și demnă, care-l apropie tot mai mult de onorabilul titlu de 
scriitor.

La final, domnul rector al Universităţii de Educaţie Fizică și Sport, Vea-
ceslav Manolachi, a mulţumit tuturor celor care au găsit timp să-l onoreze cu 
prezenţa pe dl Gheorghe Baciu și a anunţat că în curînd distinsului profesor 
urma să-i fie acordat prestigiosul titlu de doctor Honoris Causa al instituţiei 
căreia și-a consacrat circa un deceniu din viaţă. 

…Astfel, la 2 iunie curent, profesorul universitar, doctor habilitat în 
medicină Gheorghe Baciu și-a înnobilat biografia cu titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universităţii de Educaţie Fizică și Sport din Chișinău.
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CONSACRAŢI PLENAR PE FIRMAMENTUL SĂNĂTĂȚII

Raisa CIOBANU

Literatura și arta, 17 septembrie 2015, p. 5.

Pe la sfîrșitul lui mai curent, săptămînalul „Literatura și arta” anunţa 
apariţia ultimei cărţi, la acea oră, semnată de profesorul universitar Gheor-
ghe Baciu, doctor habilitat în medicină. Şi iată că zilele acestea Domnia Sa 
ne surprinde cu o nouă apariţie - „File din trecutul medicinei basarabene” - o 
carte-sanctuar am zice noi, dat fiind că lucrarea, precum bisericile noastre 
unde sînt reprezentaţi toţi sfinţii și martirii, i-a adunat între coperţile ei pe 
patriarhii medicinei autohtone, oameni care s-au sacrificat pe altarul sănătă-
ţii. Cu lux de amănunte autorul descrie eforturile depuse de reputaţii doctori 
la deschiderea în Basarabia a primelor spitale, primelor focare ale speran-
ţei că suferinţele pot fi curmate și viaţa prelungită. Este vorba de adevăraţi 
deschizători de drumuri care, la acea vreme, cînd știinţa medicinei lua locul 
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metodelor oculte de tratare a bolilor, al tratamentelor populare, ei aveau de 
desţelenit terenul, pornind de la zero, confruntîndu-se la propriu și la figurat 
cu spinii Basarabiei sărăcite și înstrăinate de Patria-Mamă România la 1812.

Întîlnim în carte nume notorii, care au făcut istorie în medicină, arzînd 
la propriu pentru a lumina știinţa, care la acea oră abia lua amploare. Pentru 
a-și urma menirea oamenii dăruiţi, dar și împovăraţi cu sfînta chemare de a 
sta de strajă sănătăţii, mai trebuiau să dea dovadă de un devotement mai 
mult decît patriotic. Făceau faţă cu adevărat acestei profesii doar cei aleși de 
Domnul, gata să-și consacre destinul pînă la sacrificiu. Pe timpul unui regim 
ostil, instaurat în Basarabia furată, era dificil să-ţi aperi neamul, să-i ajuţi pe 
semeni în condiţiile cînd medicina știinţifică abia se ivea la orizont, revărsîn-
du-și primele raze în bezna fără margini. Era nevoie de un sentiment la fel de 
puternic cum ar fi cel pe care-1 nutrești faţă de părinţi, copii, fraţi și surori.

Cartea „File din istoria medicinei” promovează nume de referinţă ale 
înaintașilor noștri care, dacă nu s-ar fi născut la timpul potrivit, în mod sigur 
medicina noastră întîrzia mult în timp.

Autorul Gheorghe Baciu se străduie să arunce lumină asupra unor per-
sonalităţi care au stat la leagănul dezvoltării medicinei, veghind la căpătîiul 
suferinzilor. Ei au muncit fără istov și cruţare de sine, ajungînd de-a dreptul 
legende: Elena Alistar (1873-1955), Ecaterina Arbore (1875-1937), Maria Bal-
taga-Saviţchi (1854- 1904), Pavel Bîtcă (1927-2014), Victor Belousov (1927-
2005), Ion Bideac (1938-2004), Mihail Blumenfeld (1842-1900). În ceea ce-1 
privește pe Nicolae Casso (Cașu) (1839-1904) merită să fie recunoscut de 
bălţeni, dat fiind că s-a consacrat vieţii publice a Bălţiului, „a creat o întreagă 
epocă benefică pentru conducerea judeţului Bălţi... A fost un aprig îndru-
mător al băștinașilor, arătîndu-le calea cea adevărată a mîntuirii naţionale...”; 
iar Petre Cazacu (1871- 1956), pe lîngă faptul că a fost medic, a făcut dova-
da unui adevărat patriot, promovînd ideea de unire. Dînsul se opunea cu 
înverșunare procesului de rusificare a populaţiei. Exemplele aduse aici sînt 
dovadă că poporul nostru este unul vrednic, a născut fii demni, care au ars 
pe altarul credinţei, al dragostei de neam, contribuind la propășirea idealu-
lui de nesupunere, dur și la realizarea celui mai sfînt dintre toate – reunirea 
cu Ţara-Mamă.

Istoria înaintașului nostru Toma Ciorbă, ilustru medic umanist, fiind, 
de fapt, un adevărat mit, demonstrează atitudinea autorului cărţii plină de 
admiraţie pentru această figură titanic a medicinei basarabene. O biografie 
nu mai puţin bogată și interesantă descoperim în informaţiile referitoare la 
personalitatea notorie a 1ui Victor Crăsescu (1850-1917). Chipul lui Daniel 
Ciugureanu (1885-1950) ne demonstrează potenţialul creativ al unui inte-
lectual și bun organizator al sănătăţii. Exemplele nu se termină aici. Pentru 
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ca să cunoaștem personalităţile marcante din domeniul medicinei, consti-
tuind temelia pe care s-a ridicat medicina actuală, cartea „File din trecutul 
medicine basarabene” trebuie citită cu tot sufletul. Informaţiile ne conving 
că autorul se apropie cu aceeași dragoste și respect de fiecare înaintaș, de 
fiecare slujitor al medicinei care a contribuit la bătătorirea acestui drum al 
pătimirilor pentru a ne afla azi printer ţările cu un înalt potenţial de trata-
ment. Aproape toate personalităţile descrise sînt legenda de ieri și de azi a 
medicinei noastre. Autorul sugerează că diamantele cele mai de preţ ale fie-
cărui cetăţean în orice domeniu de activitate sînt considerate profesionalis-
mul, sinceritatea și devotamentul cu care își face datoria. Acestea strălucesc 
și luminează în funcţie de cum se respectă aceste criteria.

În mod cert volumul denotă un caracter educativ: „Urmează exemplul 
protagoniștilor cărţii și fapta ta se va înscrie în memoria celor care te-au cu-
noscut, va fi fixată pentru viitor. Nu dezamăgi părinţii și profesorii care te-au 
educat și instruit și atunci îţi vei urma destinul cu demnitate, fără să regreţi”.

Felicitări pentru autorul cărţii „File din trecutul medicinei basarabene” 
și cine știe, poate chiar acum Domnia Sa se apleacă asupra unei file albe pe 
care va așterne noi împresii și detalii despre oamenii care-l fascinează și in-
spiră, care-l îndeamnă să nu se oprească la volumul pomenit aici.
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Cu stimă și respect,
Sara ȘPITALNIC, bibliograf (1928-2016), 

a activat 40 de ani la Biblioteca USMF

Circumstanţele nu-mi permit să particip perso-
nal la lansarea cărţii Dlui Gh. Baciu, dar nu pot să mă 
lipsesc de plăcerea de a pronunţa măcar cîteva cuvin-
te despre această lucrare. Pentru mine, acest venerabil 
om de știinţă, apreciat în Republica Moldova și depar-
te de hotarele ei, onorat specialist în medicina lega-
lă, mai este timidul student care soarbe neînsetat din 
izvorul cunoașterii. Dl Baciu este autor de monografii, 
articole, materiale metodice în domeniul medicinii le-
gale, participă și contribuie la conferinţe, ședinţe știin-
ţifice. Dar acum este vorba de o nouă formă de creaţie 

- profesorul, șeful de catedră scrie cărţi cu totul de alt gen, cărţi de amintiri, 
introduce o pagină nouă în viaţa cotidiană și, aici, reușește!

Acum despre cartea care a adunat asistenţa prezentă. Cartea „Profe-
sorii universitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” este dedicată 
acestei persoane eminente în istoria medicinii Moldovei și se începe cu un 
articol dedicat Dumnealui. Lucrarea este alcătuită într-un mod chibzuit, 
în ce privește conţinutul și metodologia aleasă de autor. Periodizarea este 
foarte reușită. Fiecare perioadă se începe printr-un articol, care arată nive-
lul știinţific al Universităţii de Medicină și Farmacie în perioada examinată. 
Mai departe, în ordine alfabetică, sînt inserate informeții cu datele biografice 
ale absolvenţilor care au reușit să ajungă doctori habilitaţi în diferite ramuri 
ale medicinei. Biografiile sînt însoțite de două fotografii la două vîrste ale 
persoanei date. În general, cartea este frumos editată, cu ilustraţii reușite. 
Este ușor de găsit persoana care îl interesează pe cititor în toate perioadele 
cuvenite. Cartea Dlui Baciu este un prinos în istoria Universităţii de Medicină 
și Farmacie din Chișinău, un prinos în istoria știinţei medicale din Moldova.

Din toată inima, îi doresc  profesorului Gheorghe Baciu mult succes 
și în viitor, la orice lucrare în domeniul medicinei legale, inclusiv, la cele cu 
caracter memorativ, enciclopedic, bibliografic...
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14.03.2013
Frenkel N. 10232 Selmer terrace Philadelphia PA 19116 USA

Phone: 215-698-58-60
E-mail: frenkelnatalya@yahoo.com 

Skype: frenkelnatalya

Глубокоуважаемый Георгий Софронович!

Вчера испытала спрогнозированный Вами всплеск положитель-
ных эмоций. Спасибо за подарок и теплые слова. Моих скудных знаний 
румынского языка хватило для беглого знакомства с книгой, (подробно 
буду изучать ее с переводчиком). Но даже этого хватило для радостно-
го возбуждения от прикосновения к огромному отрезку жизни. Ведь со 
многими, из представленных на страницах, я сохраняла связь, а с не-
которыми - дружбу на всю оставшуюся жизнь (Дима Богоев, Степа Лу-
ценко и Галя Малышева, Алеша Кацыф, Валя Халитова, Толя Солохин, 
Вова Гецеул и др., а с этими судьба сводила на неожиданных жизненных 
перекрестках: Алеша Слепых принимал у меня первые роды, Наташа 
Кердиваренко первой написала о большом успехе в Кишиневе книги о 
курсе, и мы с 2000 года тесно с ней подружились, И. Г. Шройт обрушил 
на меня потрясающую рецензию на книгу (его жена проф. И. А. Яковлева 
была оппонентом на моей защите), с Костей Цыбырне состоялась нео-
жиданная встреча в Филадельфии, в течение нескольких лет в тесном 
профессиональном соприкосновении работала с Г. Палади, в Филадель-
фии была на похоронах С. Балтера, с Ванечкой Лазаревым, нашим соли-
стом - тенором, пела в студенческом хоре.

Гемотрансфузия для акушера-гинеколога повседневная проце-
дура. Много лет, работая в Кишиневе, на ампулах с консервированной 
кровью постоянно читала подпись ответственного врача - Жица. Это 
имя было залогом точности содержимого ампулы, гарантировало от 
ошибок. Я не знала кто этот врач (мужчина, женщина?), но заочно ис-
пытывала к нему большое уважение. Спустя многие годы обнаружила, 
что это была Жица Анна Иосифовна, врач-лаборант высшей категории, 
жена, тогда будущего, профессора В. Т. Жица, зав. кафедрой гистологии. 
В качестве ст. препаратора этой кафедры в октябре 1945 года я приеха-
ла из Кисловодска в Кишинев с институтским эшелоном. Вот такая пун-
ктирная связь времен.

Среди выпускников КГМИ 1964 года обнаружила профессора из 
Центра подготовки космонавтов Андрюшу Маника, отец которого ра-
ботал в составе хоз. персонала нашей Братушанской больницы, а при 
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необходимости выполнял роль технического прозектора. Кто-то из вра-
чей стоял у стола и вел протокол вскрытия. При более подробном про-
чтении наверняка обнаружу еще какие-то сюрпризы.

Ваша книга хорошо издана, компактна. Она займет достойное ме-
сто в истории нашего института. Мне понравилось, что каждому отрез-
ку времени предваряется краткая историческая характеристика. Хочет-
ся верить, что найдутся продолжатели летописи института после 2000 
года.

Мне приятно, что упомянута в Вашей книге. Как динозавр, отно-
шусь к категории вымирающего поколения. Круг общения катастрофи-
чески сужается за счет естественной убыли, поэтому радуюсь каждой 
возможности заинтересованного общения. Удивляюсь емкости памяти, 
вмещающей огромное количество людей, событий, эпизодов, зритель-
ных впечатлений. Прекрасно помню первую зав. кафедрой судебной 
медицины доц. Е. Чучмареву (1945 - 1949), представительную даму в оч-
ках, и пришедшего ей на смену доц. П. Г. Арешева. В него немедленно 
влюбились все девочки курса, но он женился на Тамаре Авксентьевой, 
с которой у меня были дружеские отношения, особенно в последние 
годы ее жизни. Я хорошо помню дом Арешевых в Пятигорске, где про-
шло мое школьное детсво. В нижнем этаже располагался магазин, где в 
годы войны мы выстаивали ночные очереди за хлебом по карточкам. 
Сейчас на этом месте санаторий „Золотое руно”. Конечно же помню 
Петю Максимова, лейтенанта с военной кафедры, ставшего потом су-
дебным медиком. Всю жизень дружила с Толей Солохиным и его женой 
Инной Лаптевой, с которыми училась в одной группе. Толя начав свой 
профессиональный путь в городском бюро судебной медицины в Ки-
шиневе, стал известным ученым, профессором, многолетним зав. кафе-
дрой судебной медицины в ЦИУ, г. Москва. Мы его хоронили в феврале 
2007 года.

На этом мои соприкосновения с судебной медициной заканчива-
ются. А может быть и нет: в селе Корпач нашего Братушанского района 
(где мы с мужем работали  9 лет) была акушерка Бачу (имени не помню). 
Уж не Ваша ли родственница?

Надеюсь у нас возникнут темы для разговора. Спрашивайте, буду 
отвечать. Мой первый вопрос: почему Вас заинтересовала книга

„История одного курса”?

С наилучшими пожеланиями Н. Г. ФРЕНКЕЛЬ.
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Cluj-Napoca
02.12.2011

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA
CLINICA PSIHIATRIE 

CABINET Prof. Dr. Mircea AI. BIRT
Str. Decebal, 126

Stimate Dle Prof. Dr. Gheorghe Baciu,
Recent am avut ocazia să vizitez în premieră Re-

publica Moldova și, în special, orașul Bălţi și capitala sa, 
Chișinău, în urma invitaţiei distinsului coleg Dr. Grigo-
re Chetrari. Mărturisesc că această vizită a debutat cu o 
doză de scepticism, datorată atît mass mediei, cît și situ-
aţiei politice din zonă. Generozitatea gazdelor noastre și 
prietenia, ospitalitatea întîlnită cu acest prilej nu mi-au 
produs schimbări radicale faţă de imaginea pe care mi-o 
formasem.

La plecare însă, Dr. Grigore Chetrari ne-a oferit volumul intitulat … 
„Oraşul Bălţi şi oamenii lui”. Bineînţeles, îndată ce am ajuns acasă l-am și citit, 
pentru a-mi face o imagine cît mai apropiată de realităţile moldovene și să 
mă raportez cît mai obiectiv faţă de trăirile avute cu prilejul acestei vizite.

Această monografie, un adevărat tratat istoric, sociologic, politic, scri-
să intr-un stil literar impecabil, într-o frumoasă limbă română, mi-a oferit pri-
lejul să descopăr un nou univers, o istorie spirituală și culturală, pe care am 
intuit-o la modul raţional, în care premisele și conceptele Dvs., referitoare la 
întreaga perioadă a acestor ţinuturi coincideau și coincid, în mare măsură, 
cu ale mele. Repet, volumul scris de Dvs. cu osîrdie, elaborat pe baze știin-
ţifice, cu o bibliografie impresionantă la fiecare capitol, poate stîrni invidia 
oricărui cercetător avizat.

Nu știu ce reacţii a provocat această carte. Sînt convins că aveţi și nu-
meroși admiratori: permiteţi-mi ca și eu să mă număr printre ei. Cert este că 
volumul „Orașul Bălţi și oamenii lui” m-a făcut să devin mai optimist.
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Глубокоуважаемый Георгий Софронович!

Я познакомилась с Вашей книгой о городе Бельцы и его жителях, 
которая фактически представляет историческое исследование о Бес-
сарабском крае. По обширности материала похоже, что книгу писал не 
судебный медик, а профессиональный историк. К великому сожалению 
читать эту книгу подробно, также как и предыдущую, с переводчиком 
пока не удалось из-за отъезда последнего. Но мне приятны визуальные 
встречи с хорошо знакомыми географическими названиями и некото-
рыми людьми (из моей прошлой жизни). Например, Саруханова, быв-
шая в те годы „микроминистром” Бельцкого округа, в который входил 
и наш Братушанский район. П.И. Юдельский - первый директор фельд-
шерско-акушерской школы, с которым в 1961 году нам пришлось от-
крывать 1-ю горбольницу в Кишиневе, и в дальнейшем работать там 9 
лет. Гуранда - тогда молодой красивый мальчик, сразу начавший с долж-
ности главного врача Бельцкого роддома.

Надеюсь, Ваша книга заняла достойное место на полках библио-
тек и Музея истории Молдовы. Желаю дальнейших успехов.

С уважением Н. Г. ФРЕНКЕЛь
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INAUGURAREA ALEII CLASICILOR

Galina JOSAN

Vocea Bălţiului, 23 iulie 2010, nr. 28(298).

Gheorghe Baciu, al 2-lea din stînga
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Un remarcabil eveniment cultural și istoric s-a desfășurat sîmbătă, 17 
iulie, în municipiul nostru prin dezvelirea primelor trei busturi ale marilor 
scriitori naţonali: Mihai Eminescu, Ion Creangă și Grigore Vieru. „Aleea 
Clasicilor” este amplasată într-un scuar din centrul Bălţiului, fostul scuar al 
meșterilor populari, care a fost rebotezat în, „Scuarul Clasicilor”. La ceremonia 
de inaugurare, au participat personalităţi din R. Moldova și România, oficiali, 
oameni de cultură, feţe bisericești, precum și alţi numeroși locuitori ai 
orașului.

În cuvîntul său de salut, Vasile Panciuc, primarul de Bălţi, a menţionat: 
„Aleea Clasicilor deja a devenit unul din cele mai atractive locuri publice 
pentru bălţeni și oaspeţii municipiului. Sînt convins, că această construcţie 
monumentală pe parcursul timpului se va completa cu alte monumente ale 
scriitorilor și personalităților ilustre ale neamului nostru, pentru prosperarea 
municipiului și crearea unui adecvat spaţiu cultural în nordul Moldovei”. 

În cadrul ceremoniei, dumnealui a adus mulţumiri celor care au 
contribuit la edificarea Aleii Clasicilor - arhitectului-șef al orașului Bălţi, Boris 
Griţunic; arhitecţilor: Anatol Cecan, Ivan Macovschi; investitorilor: Boris 
Marcoci, Vasile Herdic, Tudor Ciobanu și Galina Iepuri; tuturor persoanelor 
fizice și juridice, care au colaborat la realizarea acestui proiect.

În această zi busturile lui Grigore Vieru, Ion Creangă și Mihai Eminescu, 
precum și arcul cu coloane, au fost sfințite de un sobor de preoţi de la 
Catedrala „Sfîntul Nicolae”.

Cele trei busturi cioplite în piatră și plasate pe postamente de granit au 
fost sculptate la Iași, autorul lor fiind sculptorul ieșean Gheorghe Gheorghiţă. 

Fiecare monument are o înălţme de circa 2,5 metri. Pe arcul cu coloane 
din mijlocul scuarului este inscripţionat „Pe-un picior de plai...”. El este axa 
Aleii Clasicilor de la care, sub forma unor raze, vor porni aleile pe care vor 
fi instalate și alte viitoare busturi ale scriitorilor. În timpul apropiat, celor trei 
piloni ai neamului, care au contribuit esenţial la promovarea culturii, istoriei 
și literaturii noastre, li se vor alătura busturile lui Alexei Mateevici și Mihail 
Sadoveanu. Consiliul Municipal Bălţi a adoptat decizia cu privire la crearea 
„Aleii Scriitorilor” în luna februarie 2010.
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Зависимость предельных статических нагрузок от формы грудной 
клетки и возраста 126  
Закрытие повреждения грудной клетки   117    

Информационное письмо 142-143
История Бельц от судмедэксперта 644 

К вопросу о моделировании повреждений головы при падении 
человека на плоскости 82 
К вопросу о рентгенологической диагностике закрытых повреждений 
грудной клетки 103  
К вопросу об измерении величины действующей силы при воздействии 
тупых предметов с ограниченной плоской поверхностью 105 
К морфологической характеристике повреждений грудной клетки при 
её компрессии 95
К обстоятельствам смерти от закрытых повреждений грудной клетки 
при автотравме   74   
К судебно-медицинской диагностике влияния предшествующих 
заболеваний на танатогенез насильственной смерти 62 
К характеристике предшествующих состояний здоровья при 
травматической смерти   59
К характеристике суицидальных действий у детей и подростков 285
Комплексное лечебно-профилактическое воздействие на больных, 
страдающих остеохондрозом 183 
Комплесное лечение сколиоза у детей в условиях плавательного 
бассейна 176 
Константин Васильевич Фрунзе - крупный организатор Советской 
судебно-медицинской службы   67 
Кровеносные сосуды в норме и патологии 112  
Кровоизлияние в миокарде при закрытой травме грудной клетки 83 

Лечебная гимнастика в комплексном лечении больных хроническими 
гастритами 170 
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Локализация и механизмы разрыва аорты при тупой травме грудной 
клетки 112   

Математические методы в механике 138, 140
Математический метод определения прочности грудной клетки при 
статистических нагрузках 501
Математическое определение прочности грудной клетки при 
статических наргрузках 129  
Материалы врачебной научно-практической юбилейной  конференции 
посвященной 100-летию Бельцкой республиканской больницы 98, 100
Материалы докладов республиканской научно-практической 
конференции преподавателей высших и средних специальных учеиных 
заведений 168
Материалы конференции докторантов, аспирантов и ординаторов 
КГМИ 61 
Материалы конференции молодых ученых КГМИ 76-77 
Мaтериалы научной конференции с международрым участием 
«Биопротезирование в сердечно-сосудистой хирургии», Москва, 4-5 
марта 2005 344, 350 
Материалы научно-практической конференции педагогического 
персонала НИФКС по итогам 1993 года 210 
Материалы научно-практической конференции «Совершенствование 
системы физического воспитания детей школьного возраста» 177, 182, 
185
Материалы I-го сьезда травматологов ортопедов Молдавской ССР 128, 
130
Материалы 5-ой республиканской научной конференции судебных 
медиков 74, 78 
Материалы республиканской конференции хирургов Молдавии  86, 93
Материалы республиканской научно-методической конференции 179, 
184, 186
Материалы республиканской научно-практической корференции 
«Оптимизация процесса развития двигательного качества и роста 
спортивного мастерства школьников» 171, 173, 175-176
Материалы ХIII-го Пленума Всероссийского общества судебных медиков 
277
Материалы IV-ой руспубликанской коференции травматологов-
ортопедов Молдавской ССР 104, 107 
Международная конференция по лечению и воспитанию больных 200
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Методические рекомендации 159 
Mетодические рекомендации к лабораторным занятиям по спортивной 
медицине 10
Методы реабилитации школьников, больных сколиозом 173 
Методы совершенствования тренировочный процес 188-189
Механизмы нарушения структуры и функции при шоке и принципы их 
коррекции 89
Механика твердого деформируемого тела и расчет конструкции 141 
Множественные и сочетанные повреждения грудной клетки при ее 
компрессии 166 
Моделирование закрытых травм грудной клетки при падении человека 
на преграду с высоты собственного роста 96  
Моделирование закрытых травм грудной клетки при статических 
нагрузках 97 
Моделирование повреждений головы, грудной клетки и позвоночника 
96-97 
Морфологическая характеристика разрывов легких при закрытых 
травмах грудной клетки 113 

Напряженное состояние реберного пояса человека при ударе 138 
Научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни» 181 
Некоторые биомеханические свойства грудной клетки при её 
компрессии между широкими плоскими предметами 133 
Некоторые задачи механики сплошной среды 141  
Некоторые особенности отравлений угарным газом у детей 160 
Некоторые причины травматизма при смертельных повреждениях 
грудной клетки 107  
Нервные элементы лобкого симфиза человека 167 
Новости-Молдова -10 лет - поздравления от друзей: Георгий Бачу, Борис 
Гаина, Виктор Андон, Виталий Олексич 645

О биомеханических свойствах грудной клетки 139 
О внебольничной летальности взрослого населения от пневмоний   134 
О возможности посмертного обрaзования экхимотической маски при 
сдавлении грудной клетки 114, 500 
О возможностях и недостатках судебно-медицинской диагностики 
предшествующих заболеваний при насильственной смерти 63 
О динамики содержания кальция и магния в костной ткани человека 
115 
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О механической прочности грудной клетки при статических 119 
О моделях повреждений грудной клетки при различных дозах её 
компрессии предметами с широкими плокими поверхностями 142 
О недостатках в диагностике и оценке закрытых повреждений грудной 
клетки 120 
О некоторых причинах повреждений органов грудной клетки при 
целости костей 87  
О посмертном образовании экхимотической маски при сдавлении 
грудной клетки 116 
О предшествующих заболеваниях при транспортных травмах и 
утоплениях 57  
О причинах насильственной смерти детей 66    
 
О расхождении клинического и анатомического диагнозов в случаях 
закрытой травмы грудной клетки 98   
О роли хронического алкоголизма в происхождении насильственной 
смерти 75  
О сборнике «Проблемы судебной медицины» 58 
О сдавлении грудной клетки в детском возрасте 147
О скоропостижной смерти в Молдавии 88 
О скоропостижной смерти детей 121 
О сочетанных повреждениях костей и органов грудной клетки при 
ограниченном сдавлении передней её поверхности 130 
О судебно-медицинском значении дефектов конечностей и 
позвоночника, предшествующих травматической смерти 64 
О формировании материалистического мировозрения будущих 
педагогов в процессе преподавания анатомии 168 
Об организации физико-технических исследований в бюро судебно-
медицинской экспертизы Минздрава Молдавской ССР 155    
Об особенностях судебно-медицинской экспертизы насильственной 
смерти у лиц с предшествующими заболеваниями 68
Об отравлении ядохимикатами 99  
Об экспертной оценке предела просности грудной клетки к статическим 
нагрузкам 143 
Обоснование оптимальных тренировочных занятий в группах здоровья 
200  
Обьем оказания помощи и недостатки при реанимации больных с 
закрытыми повреждениями грудной клетки 93 
Ожоговая травма со смертельным исходом в ранем детском возрасте 
149  
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Определение специальной тренированности юных пловцов методом 
повторных нагрузок высокой интенсивности 184  
Опухоли сопутствующие травматической смерти 61 
Организация физико-технических исследований в бюро судебно-
медицинской экспертизы Минздрава Молдавской ССР 156
Особенности лекарственных отравлений и их профилактика 153 
Особенности микроклимата спортивных сооружении в разные периоды 
года 179
Особенности повреждений грудной клетки детей при статических 
воздействиях   157  
Особенности повреждений грудной клетки при воздействии твердыми 
тупыми предметами 108
Особенности повреждений грудной клетки при статических нагрузках 
131 
Особенности смертельных повреждений грудной клетки при отдельных 
видах её компрессии 135  
Особенности характера и механизма образования переломов лопаток 
при статических нагрузках 127      
Особенности экспериментальных повреждений грудного отдела 
позвоночника при статической нагрузки 124 
Особенности экспериментальных повреждений при сдавлении груди в 
детском возрасте 150  
Острые отравления медикаментами в детском возрасте 100  
Отравление ядовитыми растениями 122 
Отравления угарным газом 209
Оценка скоростносиловой подготовленности на пловцов-спринтеров 
189 
Оценка фунцкионального состояния организма на тренировочные 
нагрузки 185 

Первая международная конференция судебных медиков Молдовы 276 
Первый Всесоюзный съезд судебных медиков 124 
Первый съезд судебных медиков Латвийской ССР 155-157 
Первый съезд судебных медиков Украины 164 
Питання теорii та практики судово-медичиноi експертизи 285-286 
Подготовка судебно-медицинских кадров в Молдавии 277  
Показатели сжимаемости различных областей грудной клетки при 
ограниченной компрессии перед ней поверхности 136 
Правовые проблемы в сельском хозяйстве : Сб. респ. межвуз. науч. конф  
73 
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Предшествующие заболевании при насильственной смерти и их 
судебно-медицинское значение 65       
Предшествующие заболевания при отравлениях медикаментами и их 
значение для экспертизы и профилактики отравлений 60 
Причины и последствия дорожно-транспортного травматизма 238 
Программа «Курса судебной-медицины» 20
Происхождение и меры предупреждения сельскохозяйственного 
травматизма 151 
Профилактика травматизма на животноводческих комплексах 158 
Прочностной расчет ребер человека при сжатии грудной клетки 140  
Прочностный расчет позвоночника при сагиттальной компрессии 137
Психические нарушения при органических поражениях центральной 
нервной системы и алкоголизме 75

Роль предшествующих заболеваний в происхождении суицидальной 
смерти 161 
Роль психической травмы в генезе скоропостижной смерти от 
гипертонической болезни 76 

Санитарно- гигиеническая характеристика некоторых спортивных 
обьектов 177  
Сборник трудов научного общества судебных медиков Литовской ССР   
105
Система биохимического контроля в повышении эффективности 
функционального состояния спортсменов 165
Скоропостижная смерть от атеросклероза и гипертонической болезни 
по данным Кишиневского судебно-медицинского морга за пять лет 69
Скоропостижная смерть при туберкулезе легких 101
Случаи смерти от кровопотери из варикозно расширенных вен нижних 
конечностей при незначительной травме 70 
Смертность от травматического шока при закрытых повреждениях 
грудной клетки 89  
Смерть от закрытой травмы грудной клетки при обвалах 77 
Смерть от закрытых повреждений грудной клетки при тракторной 
травме 78
Современная диагностика в судебной медицине 144 -145
Современные вопросы туберкулеза 101 
Современные методы диагностики и лечения травм опорно-
двигательного аппарата 113 
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Содержание пестицидов в рационе питания спортсменов 210   
Сопротивляемость и повреждения грудной клетки при ее компрессии 2
Состояние здоровья школьников-спротсменов, занимающихся в секции 
дзюдо 175 
Состояние опорно-двигательного аппарата школьников начальных 
классов 180  
Спорт и здоровье : тез. ХХV-ой Всесоюзной конф. по спортивной 
мндицине 178
Способ решения вопроса о механизме травмы по характеру 
повреждений позвонков 502  
Стенд для моделирования механических травм при статических 
нагрузках на биоманикенах 499
Судебно-медицинская деятельность земских врачей в Молдавии 169
Судебно-медицинская оценка смертельного детского травматизма в 
Молдавии 164   
Судебно-медицинская служба в Молдавской ССР за годы Советской 
власти 85
Судебно-медицинская служба Республики Молдова на современном 
этапе 398
Судебно-медицинская характеристика сельскохозяйственной травмы 
118  
Судебно-медицинская характеристика случаев смерти в 
неполнозамкнутых пространствах   152     
Судебно-медицинская экспертиза в следственной практике 106, 108
Судебно-медицинская экспертиза насильственной смерти у лиц с 
предшествующими заболеваниями 1, 12
Судебно-медицинская экспертиза повреждений грудной клетки при 
статических воздействиях 3
Судебно-медицинская экспертиза повреждений мягких тканей, костей 
и органов грудной клетки при статических воздействиях  477-478
Судебно-медицинские аспекты моделирования биомеханики 
повреждений 131
Судебно-медицинские экспертизы по ошибки хирургов Молдавской 
ССР 86  

Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 
«Профилактика остеохондроза средствами оздоровительной 
физкультуры 183
Тезисы докладов II-го всесоюзного съезда судебных медиков 146 
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Тезисы докладов ХХIII Всесоюзной конференции по спортивной 
медицине 163, 165
Тезисы докладов 23-й научной сессии Кишиневского государственного 
медидицинского института 60
Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 
30-летию санатория «Советская Молдавия» 170 
Тезисы докладов Республиканского семинара деканов и заведущими 
кафедрами, Караганда, 23-30 октября 1990 172
Тезисы докладов студенческой научной конференции КГМИ 57
Тезисы докладов ХIII Всесоюзной научно-практической «Управление 
тренировочным процессом на основе учета индивидуальных 
особенности юных спортсменов» 174 
Тезисы докладов VI-ой республиканской конференции рентгенологов и 
радиологов МССР 103.
Травма груди. Новое в хирургии : материалы межобл. конф. хирургов 95, 
102
Травма грудной клетки при свободном падении человека спиной на 
плоскости с высоты собственного роста 90  
Труды 4-й конференции молодых ученых Молдавии : (Секция физиологии 
и медицины), сентябрь 1964  64

Удельный вес, характер и судебно-медицинское значение 
предшествующих заболеваний при экспертизе насильственной смерти 
475
Уравнения динамики ключицы человека 132  

Физическое воспитание и школьная гигиена : тез. IV- ой Всесоюзной 
конф. 180  
Физическое воспитание школьников с ревматическим поражением 
сердца 186 

Характеристика морфологических изменений при сдавлении груди и 
живота 91  
Характеристика насильственной смерти в Молдавской ССР за 20 лет 154 
Характеристика насильственной смерти детей в Республикe Молдова 
286 
Характеристика повреждений грудной клетки в зависимости от высоты 
падения 144 
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Характеристика повреждений перикарда и сердца при закрытых 
травмах груди 109  
Характеристика смертельных повреждений грудной клетки при 
травмах груди внутри кабины автомашины 106 
Характеристика ударных воздействий при смертельных повреждениях 
грудной клетки    145 
Химические и бактериальные загрязнение воздуха гимнастических 
залов и способы улучшения качества среды 199 

Частота повреждений костей и органов грудной клетки при закрытой 
травме 92  

Электро-, поли-, интервалокардиография у спортсменов 13
Энергологические и структурные нарушения при крайних осотояниях 
организма 136 
Этиологические факторы самоубийств 271

369

Gheorghe BACIU      Biobibliografie



c) Publicaţii în serie

Analele şiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” 287-288, 297, 300-301,310, 
324, 327-328, 331, 341, 348, 353, 357, 381, 389, 395, 399-400, 402, 409, 
413,418,424, 427, 432, 434, 441, 443,
448, 455-456, 460, 463, 615, 617, 619
Arta-Medica 351-352, 408, 422, 447, 453-454, 457
Avocatul poporului   397, 433, 435, 444, 446, 601

Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Stiinte medicale   406
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe Biologice şi 
Chimice   226
Buletinul oficial de proprietate intelectuală (BOIP) 354-355, 488, 490- 498

Confluenţe bibliologice 552, 557-558, 560
Curierul Medical   240, 250, 263-264,365, 403, 586, 608

Dacia literară   550

Enciclopedica   451

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae  290, 472
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