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Editorial
De acest valoros premiu al
AŞM pentru merite deosebite
s-a învrednicit profesorul universitar Viorel Prisacari, doctor
habilitat în medicină, Om Emerit
al Republicii Moldova. Este o
distincţie ce, indiscutabil, conferă spor de imagine şi prestigiu
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
instituţie în cadrul căreia noul
Laureat exercită responsabila
funcţie de prorector pentru activitate ştiinţiﬁcă.
Fireşte, obţinerea acestui premiu, care constituie cununa muncii
asiduă şi împlinirilor de o viaţă, a
fost anticipat de o activitate, migăloasă în laborator, de pătrundere
în tainele şi miracolul ştiinţei.
Să încercăm să parcurgem
imaginar etapele devenirii Savantului Viorel Prisacari. Pornim de la
începuturile itinerarului biograﬁc.
S-a născut la 26 martie în comuna
Gaşpar, raionul Edineţ. Receptiv la
suferinţele şi necazurile celor din
jur, încă ﬁind elev în şcoala medie,
s-a orientat spre o profesie care
ar putea ﬁ de ajutor oamenilor.
În vara anului 1963, susţine examenele de admitere la Institutul
de Stat de Medicină din Chişinău.
Anul admiterii a coincis cu fondarea în Institut a Facultăţii Medicină
Preventivă. Nu prea mulţi candidaţi la admitere, la acel moment,
cunoşteau în detalii speciﬁcul noii
facultăţi. Tânărul sosit din nordul
republicii, informându-se despre
noua facultate a conştientizat faptul că viitoarea sa carieră profesională ţine de această profesie, iar
pentru însuşirea ei cu succes sunt
necesare cunoştinţe profunde.
Încă în timpul studenţiei s-a
consacrat ştiinţei, efectuând mai
multe cercetări, inclusiv „Studiul
asupra rolului savanţilor în dezvăluirea esenţei epidemiilor ca
fenomene naturale”, fapt ce l-a
determinat în alegerea epidemiologiei ca obiect de studiu, care i-a
marcat activitatea ştiinţiﬁcă pentru
o viaţă.
Absolvind Facultatea în anul
1969, entuziasmul şi hărnicia tânărului absolvent n-a putut trece
neobservată de către renumitul
savant epidemiolog Eli Naum
Şleahov, care i-a propus să-şi
continue studiile în doctorantură la
catedra Epidemiologie.
După doctorantură, în anul
1973, susţine teza de doctor în
medicină. În acelaşi an, este angajat în funcţie de asistent universitar la catedră.
În anii 1987-1989, face postdoctorantura, în cadrul căreia
realizează teza de doctor habilitat „Optimizarea supravegherii
epidemiologice şi pronosticului în
zooantroponoze cu scontarea acţiunii factorilor antropurgici şi naturali”, care devine mai apoi direcţia
principală de cercetare a catedrei
Epidemiologie.
În cadrul Consiliului Ştiinţiﬁc
Specializat al Institutului de Cercetări Ştiinţiﬁce în Epidemiologie şi
Boli Infecţioase „L.Gromaşevschi"
din or. Kiev, în anul 1990, susţine
cu succes teza de doctor habilitat
în medicină. În acelaşi an, este
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Savantul Anului 2009
numit şef catedră Epidemiologie
şi, concomitent, şef Laborator
ştiinţiﬁc Epidemiologia Infecţiilor
Intraspitaliceşti al USMF „Nicolae
Testemiţanu".
Sunt remarcabile studiile în
epidemiologia antraxului, rabiei,
salmonelozelor, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV/SIDA, educaţie
pentru sănătate etc., iar ciclul de
lucrări „Epidemiologia, modelarea,
pronosticarea şi supravegherea
epidemiologică la leptospiroze în
Republica Moldova”, în anul 1996,
este distins cu Premiul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
Un compartiment aparte, ce
ţine de cercetările profesorului
universitar şi ale discipolilor săi,
constituie studierea şi elaborarea
remediilor antibacteriene şi antifungice noi din materie primă locală. În consecinţă au fost depistate
şi brevetate peste 30 de substanţe indigene, de origine sintetică şi

naturală, cu proprietăţi antibacteriene şi antifungice foarte pronunţate şi inofensive care, potenţial, pot
ﬁ utilizate în elaborarea remediilor
antibacteriene şi antifungice. La
expoziţii naţionale şi internaţionale aceste substanţe au fost menţionate cu zeci de medalii de aur,
argint şi bronz, diplome de merit,
premii speciale, cum ar ﬁ „Premiul
Mare AGEPI”, „Premiul Autorităţii
Naţionale pentru cercetare ştiinţiﬁcă” (România), iar pentru ciclul de
invenţii „Substanţe antibacteriene
şi antifungice noi”, dlui profesor
Viorel Prisacari i se conferă titlul
onoriﬁc „Inventator remarcabil” cu
decernarea medaliei de aur „Organizaţia Mondială de Protecţie
Industrială” (Geneva).
Este de remarcat şi faptul că
în baza substanţelor depistate au
fost elaborate 3 remedii antibacteriene şi antifungice: Izofural,
Unguent antibacterian şi Cimpelsept, preparate biologic active şi
inofensive care sunt aplicate larg
în practica medicală de prevenire
şi de tratament.
Paralel cu funcţiile de şef catedră Epidemiologie şi de prorector, profesorul Viorel Prisacari, din
1990, este şi Preşedinte al Societăţii Ştiinţiﬁce a Epidemiologilor

şi Microbiologilor din Republica
Moldova, epidemiolog principal al
Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova, Membru al Comisiei
Extraordinare Antiepidemice a
Consiliului de Miniştri al Republicii Moldova, Membru al Consiliului
Ştiinţiﬁc al USMF „Nicolae Testemiţanu", membru al Consiliului
Redacţional al revistelor Curierul
Medical, Microbiologie, Epidemiologie şi Imunologie Jurnal de Medicină Preventivă / Iaşi (România),
Sănătate Publică, Медицинский
альманах (Federaţia Rusă).
Din anul 1993 şi până în 1998,
a activat în calitate de Preşedinte
al primului Consiliu Ştiinţiﬁc Specializat de susţinere a tezelor în Medicina Preventivă. Din 1995, este
membru al Consiliului Ştiinţiﬁc al
Centrului Naţional Ştiinţiﬁco-Practic de Medicină Preventivă, între
anii 1995 şi 2007 este Preşedinte
al Comisiei republicane de ates-

tare a medicilor epidemiologi, din
1996 – membru al Senatului şi al
Consiliului Administrativ al USMF
„Nicolae Testemiţanu". Din anul
1997 este membru al Consiliului
Sanitaro-Epidemiologic al Ministerului Sănătăţii. Între anii 19992001, este membru al Consiliului
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova.
În anul 2004, prof.V. Prisacari
este ales membru al Consiliului de
Experţi al Ministerului Sănătăţii;
în acelaşi an este ales membru al
Secţiei Medicale a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei.
Pentru merite deosebite în
activitatea ştiinţiﬁco-didactică, în
1995, este decorat cu medalia
„Meritul civic”, în 1999, i se decernează titlul onoriﬁc „Om Emerit” al
Republicii Moldova, iar, în 2005
- „Diploma de Merit” a Academiei
de Ştiinţe din Moldova. În acelaşi
an 2005, este distins cu medalia
"Dmitrie Cantemir" şi devine Laureat al Premiului „Inima de aur”
pentru activitate exemplară în
serviciul ştiinţei medicale şi al valorilor naţionale. În 1993 este ales
membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe din România, iar
în 1994 – Membru de Onoare al

Societăţii Ştiinţiﬁce a Epidemiologilor din România. În 2002, devine
Cetăţean de Onoare al Statului
Nebraska (SUA).
Pe parcursul anului 2009 profesorul Viorel Prisacari, alături de
colaboratorii catedrei Epidemiologie şi laboratorului Infecţii intranspitaliceşti, a efectuat mai multe
studii privind epidemiologia infecţiilor şi elaborarea preparatelor
medicamentoase antibacteriene
şi antifungice indigene din materie primă locală. De asemenea,
menţionăm studiul asupra infecţiilor septico-purulente nosocomiale
neurochirurgicale în epidemiologia
hepatitelor cronice, cirozei şi cancerului hepatic primar. A contribuit
la perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de educaţie în ceea ce
priveşte infecţia HIV/SIDA. Au fost
studiate peste 60 de substanţe de
origine naturală, dintre care 20 cu
proprietăţi antibacteriene. Totodată au fost elaborate două preparate medicamentoase: "Izofural"
în soluţie şi unguent. Primul este
deja aprobat de Comisia "Medicamentul" şi Ministerul Sănătăţii,
ﬁind deja implementat în instituţii
medicale.
În 2009, a participat la 7 expoziţii naţionale şi internaţionale,
ﬁind menţionat cu 6 medalii de
aur, 3 de argint, 2 de bronz. La
Salonul Internaţional al Cercetării,
Inovării şi Invenţii "PROINVENT"
din Cluj-Napoca (România) a fost
distins cu Diploma de Excelenţă
şi Marele Premiu pentru contribuţii de excepţie în dezvoltarea şi
promovarea inventicii; în cadrul
Expoziţiei Internaţionale "INFOINVEST-2009" (Chişinău) a fost
menţionat cu premiul Guvernului
Republicii Moldova, iar la Expoziţia
Internaţională "INVENTIKA-2009"
(Bucureşti) – cu diploma şi medalia Asociaţiei Poloneze a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor. De asemenea s-a întors cu medalii de aur
de la saloanele internaţionale din
Geneva şi Sevastopol, cu medalii
de argint de la salonul internaţional din Bruxelles.Tot pe parcursul
anului 2009, sub conducerea profesorului V. Prisacari au fost editate "Ghidul de supraveghere şi
control în infecţiile nosocomiale",
manualul "Epidemiologia în situaţii
excepţionale" şi 10 articole ştiinţiﬁce în diverse reviste din ţară şi din
străinătate.
O atenţie permanentă acordă
profesorul Viorel Prisacari educării
tinerilor cercetători ştiinţiﬁci. Sub
îndrumarea dumnealui în anul
2009 au fost susţinute două teze
de doctor în medicină.
Primul premiu pentru cercetări în domeniul sănătăţii a fost
înmânat de către Mihai Ghimpu, Preşedintele Parlamentului, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, profesorului
universitar, doctorului habilitat
Viorel Prisăcari. Preşedintele
Ghimpu şi-a exprimat speranţa
că "aceste cercetări şi idei vor
contribui la îmbunătăţirea sănătăţii unui popor, din care facem
parte şi noi".
Proﬁtând de deschiderea suﬂetească şi amabilitatea profesorului Viorel Prisacari, l-am rugat
să se expună pe marginea im-
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portanţei activităţii de cercetare a
studenţilor şi rezidenţilor. Răspunsul a fost prompt şi laconic: "Numi pot imagina un viitor specialist
modern fără implicarea încă din
anii de studii în procesul de cercetare. Doar ştiinţa este motto-ul
progresului, acel instrument ce
modelează formarea medicului,
îi ajustează gândirea la cerinţele
timpului. Medicii trebuie să găndească în mod analitic. Fiecare
pacient este un obiect de cercetare şi trebuie examinat minuţios
pentru a determina corect diagnosticul şi metodele adecvate de
tratament. De aceea e de datoria
noastră, a profesorilor, de a găsi
cele mai eﬁciente forme în scopul
atragerii tinerilor în cercetare. Altfel ei nu pot ﬁ la curent cu cele
mai proaspete realizări ale ştiinţei
în domeniul preferat. ”
Laureatul premiului "Savantul
Anului" este predispus să muncească cu ardoare şi în continuare
pentru a îndreptăţi înalta apreciere. Va depune eforturi la formarea
unor noi generaţii de tineri savanţi,
care, speră dumnealui, vor aduce
în palmaresul Alma-Mater încă
multe victorii şi izbânzi, înbogâţindu-i analele cu noi ﬁle de glorie.
Traian Musteaţă,
Cor. "Medicus"
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În incinta forumului suprem al ştiinţei din republică la 21 ianuarie a avut
loc Adunarea Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM.
Au prezentat rapoarte despre activitatea ştiinţiﬁcă, inovaţională, organizatorică
şi ﬁnanciară în anul 2009 conducători ai
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, Institutului
de cercetări ştiinţiﬁce în domeniul Sănătăţii Mamei şi a Copilului, Institutului de
Cardiologie, Institutului de Neurologie şi
Neurochirurgie, Institutului de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc”, IMSP Institutul Oncologic, Centrului Naţional Ştiinţiﬁco-Practic de Medicină Urgentă, Centrului
Naţional de Sănătatea a Reproducerii şi
Genetică Medicală, Centrului Naţional
Ştiinţiﬁco-Practic de Medicină Preventivă,
Centrului Naţional de Management în Sănătate.
Despre rezultatele activităţii de proﬁl,
a laboratoarelor şi centrelor ştiinţiﬁce ale
USMF ,,Nicolae Testemiţanu” în anul 2009
a comunicat profesorul Viorel Prisacari,
prorector pentru activitate ştiinţiﬁcă. Domnul Prisacari a estimat că din surse bugetare, alocate pentru ştiinţă, s-a procurat
utilaj ştiinţiﬁc, informaţional şi reactive în
sumă de 1593,1 mii lei. Potenţialul uman
încadrat în efectuarea cercetărilor constituie 188,3 de colaboratori, dintre care:

ŞTIINŢA pârgie a ascensiunii şi progresului
117,3 de cercetători ştiinţiﬁci, inclusiv 6
doctori habilitaţi, 34 doctori în ştiinţe.
Toate lucrările planiﬁcate au fost îndeplinite în volum preconizat, în termenele
stabilite şi la nivelul satisfăcător, ceea ce
se conﬁrmă prin rezultatele obţinute:
S-a stabilit experimental capacitatea
grefelor compozite (celule stem autologice
din măduva osoasă cu matricea osoasă
demineralizată) în recuperarea defectelor
critice pe oase lungi, plate şi scurte fără
dereglări şi reacţii patologice din partea
organismului;
Au fost determinate particularităţile
epidemiologice, etiologice şi nivelul real
al morbidităţii prin infecţii septico-purulente nosocomiale în staţionarele de proﬁl
neurochirurgical şi s-a elaborat ghidul de
supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale;
Au fost depistate 20 de substanţe noi
cu activitate antibacteriană;
S-au elaborat compoziţia şi tehnologia, metode ﬁzice-chimice de analiză a 4 forme de unguent ,,Izohidrafural”

Medaliaţii Inventika-2009
București, România

A 13-a ediţie a Târgului Internaţional Inventika, care a avut loc
la Bucureşti (România) în perioada 28-31
octombrie 2009 şi-a desemnat recent învingătorii. De menţionat faptul că toţi inventatorii
moldoveni, participanţi
la tîrg, reprezentanţi ai
Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
au primit diplome si
medalii de aur şi argint.
Astfel, pentru invenţia Complecşilor de
cupru cu proprietăţi antibacteriene medalii de aur au primit domnii Viorel Prisacari,
Aurelian Gulea, Victor Ţapcov, Svetlana
Buraceova. Metoda de tratament a cataractei senile, al cărui autor este Ion Jeru
de asemenea a fost premiată cu aur. Aur
a mai luat şi Remediul antibacterian – invenţie a domnilor V. Gonciar, N. Bacinschi
şi T. Lupaşcu. A patra invenţie medaliată
cu aur aparţine domnilor V.Ghicavîi, R.
Barkan, C. Cardaniuc, V. Friptu şi E. Stratu - Preparat pentru tratamentul algodismenoreei.
Medaliaţii cu argint sunt:
1. V. Prisacari, V. Tapcov, A. Gulea – Substanţe antibacteriene noi
2. V. Ghicavîi, N. Bacinschi, V. Ciuhrii –
Imupurin şi Imuheptin- Medicamente
de origine entomologică

3. F. Gornea, G. Verega, O. Butnaru – Metoda de plastie a defectelor sacrale
Salonul INVENTIKA-2009 desfăşurat
sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării al României şi al Salonului Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi
Produselor Noi de la Geneva – ELVEŢIA,
având statutul de eveniment oficial al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală – OMPI. Evenimentul a beneficiat şi de susţinerea Camerei de Comerţ si
Industrie a României şi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.
La aceasta ediţie au fost înscrise în
competiţia pentru premii şi medalii un
număr de 300 de invenţii, creaţii ale inventatorilor din 11 ţări: Bulgaria, Croaţia,
Germania, Grecia, Italia, Iran, Republica
Moldova, Polonia, Serbia, Rusia, Ucraina
şi România.
Tel.: 237653, 205175.

0,05% preparat cu acţiune antibacteriană;
Au fost efectuate cercetările bacteriologice, toxicologice şi farmacologice ,,in
vitro” şi ,,in vivo” şi obţinută permisiunea
pentru testarea clinică a preparatului;
În premieră mondială s-a efectuat hemostaza endoscopică a varicelor ectopice
(duodenale) hemoragice prin livrarea cu
mini-loop (MAI 339, Olympus);
În premieră pentru Republica Moldova
a fost implementată metoda de hemostază
endoluminală cu montarea stenului esofagian (SX-Ella Stent Danis Set) în hemoragiile necontrolabile la pacienţii cu ulcere
esofagiene;
S-a elaborat algoritmul curativ optim
adresat pacienţilor cu afecţiuni chirurgicale
digestive a zonei gastro-duodeno-pancreato-hepato-biliare şi coloproctologice care
a permis evitarea complicaţiilor la selecţia
cazurilor şi adoptarea tacticii chirurgicale
elective;
Au fost obţinute date noi despre modiﬁcările de conectivitate cerebrală în regiunea motorie la pacienţii cu boala Parkinson, epilepsie, accidente vasculare
cerebrale;
S-au obţinut date noi privind modiﬁcările biochimice induse de administrarea
compuşilor coordinativi ai cuprului în osteopatiile secundare la diferite etape ale ontogenezei postnatale în ţesutul osos ceea
ce permite elaborarea metodelor noi de
tratament;
Au fost studiate şi speciﬁcate perturbările limfocirculatorii speciﬁce cirozei decompensate cu sindrom ascitic avansat
care se caracterizează prin limfostază intrahepatică şi blocaj limfocirculator etajat;
S-au elaborat proiecte ale monograﬁilor farmacopeice temporare pentru ,,Bisulfat de coptizină” şi ,,Părţi aeriene de rostopască – Chelidonii herba”;
A fost fabricată seria experimentală de
Neamon-Hepa la scară industrială în cadrul ,,Eurofarmaco” SA;
Au fost obţinute proﬁluri metilice suplimentare preliminare la nivel ADN în leucemiile acute manifestate care pot servi
în calitate de markeri moleculari pentru
monitorizarea leucemiilor acute manifestate prognostic, diagnostic diferenţiat şi
tratament;
S-a elaborat şi construit o mostră funcţională a unui aparat nou pentru electrostimulare transcraniană. Aparatul este
actualmente folosit în studii experimentale
şi cercetări clinice.Studiul experimental a
stabilit că implantele de titan cu acoperire
nanostructurată au stabilitate chimică şi nu
manifestă acţiune patologică;
A fost obţinută pelicula nanostructurată de oxid de titan cu bune proprietăţi de
osteointegrare, fapt ce demonstrează posibilitatea utilizării acestea în producerea
implantelor dentare;
S-a elaborat metodologia de investigaţie a hemomicrocirculaţiei în hepatitele
cronice în funcţie de gravitatea maladiei şi
dereglările vegetative.
Pe parcursul anului au fost publicate
373 de lucrări ştiinţiﬁce, inclusiv 4 monograﬁi, 13 manuale, ghiduri practice şi com-
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pendii, 14 elaborări metodice, 221 de articole, din care 33 în reviste internaţionale,
157 în reviste naţionale recenzate, 12 articole în culegeri internaţionale şi 17 în cele
naţionale. Au fost publicate 76 de teze ale
comunicărilor ştiinţiﬁce internaţionale şi 23
naţionale.
Colaboratorii sectorului ştiinţiﬁc au implementat în practica medicală 54 de metode şi elaborări noi, 1 ghid de acte normative, 3 recomandări metodice, 47 procedee
noi, inclusiv 12 metode de diagnostic, 30
de tratament, 5 de proﬁlaxie, 3 produse
medicamentose. Au fost susţinute 41 de
teze de doctor şi 5 teze de doctor habilitat.
Cu contribuţia laboratoarelor ştiinţiﬁce, au
fost organizate 15 foruri ştiinţiﬁco-practice,
colaboratorii au participat la 8 expoziţii
internaţionale, au fost obţinute 59 de medalii, inclusiv: 27 de aur, 22 de argint, 9
de bronz şi 47 diplome speciale. Au fost
depuse 16 cereri pentru brevet de invenţii,
primite 11 hotărâri de acordare a brevetelor, obţinute 17 brevete de invenţie şi 103
certiﬁcate de inovaţii.
Au fost efectuate cercetări ştiinţiﬁce, în
cadrul direcţiei strategice 03 „Biomedicina,
farmaceutica, menţinerea şi fortiﬁcarea
sănătăţii”, la 41 de proiecte dintre care 16
proiecte de cercetări ştiinţiﬁce fundamentale cu o ﬁnanţare din bugetul de stat în
volum de 4092,9 mii lei, inclusiv 9 proiecte
instituţionale, un proiect din cadrul Programului de stat, 3 proiecte pentru tineri cercetători, 3 proiecte internaţionale bilaterale, şi 24 de proiecte de cercetări ştiinţiﬁce
aplicate,inclusiv 10 proiecte instituţionale,
12 proiecte din cadrul Programului de stat,
2 proiecte pentru tinerii cercetători şi un
proiect de inovare şi transfer tehnologic.
Adunarea Secţiei de Ştiinţe
ale Naturii şi Vieţii a AŞM
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A considera îndepliniţi integral indicii
de bază ai activităţii Laboratoarelor şi Centrelor ştiinţiﬁce în anul 2009.
2. A aproba darea de seamă a USMF
,,Nicolae Testemiţanu” privind activitatea
ştiinţiﬁcă, inovaţională, organizatorică şi
ﬁnanciară a Laboratoarelor şi Centrelor
ştiinţiﬁce în anul 2009.
3. Direcţia Ştiinţă (prof. V. Prisacari),
şeﬁi de Laboratoare şi Centre ştiinţiﬁce să
asigure în continuare:
– activitatea de cercetare a subdiviziunilor din subordine întru dezvoltarea obiectivelor proiectelor (programelor), îndeosebi
celor care se ﬁnisează în 2010;
– dotarea cu utilaj performant de cercetare;
– intensiﬁcarea activităţii la capitolul
înaintării proiectelor de cercetare la nivel
internaţional, inclusiv în Programul European cadrul 7 şi publicarea lucrărilor ştiinţiﬁce în ediţii internaţionale prestigioase de
specialitate.
4. A considera oportun de a crea un
Laborator ştiinţiﬁc în domeniul endocrinologiei.
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Lecturile de Iarnă...
în stil chirurgical

Întrunirea medicilor chirurgi din Republica Moldova, care se află la cea de-a
VI-a ediţie, a avut ca tematică: Hemoragia în bolile profilului chirurgical. Aspecte
de diagnostic şi tratament. Metodologie
didactică. În cadrul întrunirii au fost abor-

cina ectopică. Diagnosticul şi tratamentul
contemporan”, „Hemoragiile intraoculare
de diferită geneză”, „ Embolia cu lichid amniotic”, „Hematoamele spontane cerebrale”, „Coagulopatia în politraumă”. Acestea
şi alte comunicări au justificat importanţa
acestui eveniment atât pentru USMF, cât
şi pentru întreaga comunitate medicală din
Republica Moldova.
„Cugetul chirurgului trebuie să meargă înaintea mâinilor lui”, „Operaţiunile de
chirurgie se învaţă cu ochiul şi cu degetul”,
„Chirurgul este un medic şi ceva mai mult”,
astea au fost maximele, care au ghidat fiecare zi a Lecturilor de Iarnă şi la care medicii chirurgi au fost invitaţi de către moderatori să reflecteze asupra esenţei acestora.
Printre participanţii şi totodată moderatorii Lecturilor de Iarnă s-au numărat:
Ministrul Sănătăţii, dr.hab. prof.universitar,
Om Emerit, Vladimir Hotineanu; academicianul Gheorghe Ghidirim, preşedintele Ligii Medicilor din Republica Moldova, prof.

date cele mai actuale teme ale chirurgiei
moderne. Comunicările ştiinţifice, acestea
fiind 28 la număr, au putut fi audiate în fiecare zi, în intervalul orelor 12ºº- 18ºº, în
Sala Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”. Participanţii la acest curs de perfecţionare au explorat diverse domenii ale medicinii, prezentând noi metode de diagnostic
şi de tratament ale diferitor maladii. Dintre
comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul
Lecturilor de Iarnă, s-au numărat: „Aspecte de diagnostic şi tratament al hemoragiilor esofagiene”, „Hemoragiile nazale”,
„Hemoragia în traumatismul toracic”, „Sar-

universitar Constantin Ţăbîrnă, prof. universitar doamna Eva Gudumac, academicianul Gheorghe Paladi, prof.univ. Nicolae
Gladun, prof. univ. Gheorghe Rojnoveanu.
În discursul de deschidere a sesiunii de Lecturi, profesorul universitar
Vladimir Hotineanu, a specificat faptul că
dacă în anii anteriori întrunirea chirurgilor
era consacrată anumitor personalităţi în
medicină, precum este Nicolae Anestiadi,
Vitalie Beţişor, acum lecturile s-au axat
pe cele mai actuale şi cele mai stringente
probleme ale chirurgiei. Discuţiile, transformate în dezbateri le-au permis specialiştilor

Timp de 5 zile (18-22 ianuarie) Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” a fost gazda
Lecturilor de Iarnă, în cadrul cărora
personalităţi notorii ale chirurgiei moldoveneşti şi-au dat întâlnire. După cum
a menţionat şi doamna prorector pentru
activitate didactică, profesorul universitar Olga Cerneţchi: „Tradiţionala gazdă
a Lecturilor de Iarnă rămâne a fi USMF.
An de an ne adunăm cu toţii în Sala Senatului pentru a discuta cele mai actuale probleme ale chirurgiei. Din punct
de vedere didactic Lecturile de Iarnă au
devenit o şcoală profesională în medicină pentru toţi participanţii.

să facă un schimb de opinii, constructiv şi
dinamic, bazat pe construirea unui dialog
viabil, pe bază de răspunsuri şi întrebări.
Domnul ministru Vladimir Hotineanu a
ţinut să menţioneze că: „La aceste Lecturi
se adună toţi chirurgii din Moldova. În luna
ianuarie de obicei, timp de o săptămână
vorbim despre toate noutăţile din domeniul
chirurgical. Drept că, anul trecut, ni s-a
interzis să ne întrunim. Rezultatele activităţii
ştiinţifice şi practice vor fi prezentate de
către colaboratorii catedrelor de profil
chirurgical: Chirirgie, Chirurgie pediatrică,
Obstetrică şi ginecologie, Traumatologie,
ORL, Oftalmologie etc.”
Academicianul Gheorghe Ghidirim,
şeful catedrei Chirurgie nr. 1 „Nicolae
Anestiadi”, unul dintre moderatorii întrunirii,
a specificat că : „În acest an cu mare plăcere revenim în albia naturală a Lecturilor
de Iarnă. Ele au o rezonanţă atât din punct
de vedere didactic, cât şi din punct de ve-

interesante noutăţi din domeniu. Constituie
un model de perfecţionare a medicilor cu
profil chirurgical, el conţinând o tematică
ce variază de la an la an, dar întotdeauna
actuală.”
Pe parcursul celor 5 zile de „lecturare” au fost demonstrate cazuri clinice şi
exemple recente din activitatea chirurgilor
de vază din ţară. În cadrul lecturilor de
iarnă un şir de firme farmaceutice au venit
cu mostre de preparate necesare în munca
de zi de zi a chirurgilor.
Moderatorul şi promotorul Lecturilor de
Iarnă, prof. universitar Vladimir Hotineanu, de asemenea a subliniat importanţa
lecturilor atât sub aspect clinic, de tratament,
cât şi de cel didactic, chemând participanţii
să fie aproape de interesele pedagogice,
pentru că formarea chirurgului începe de
la carte, în aulele studenţeşti.
La sfârşit, toţi participanţii au primit
certificate de perfecţionare, iar medicii re-

dere practic. Atât medicii practicieni, cât şi
rezidenţii au o ocazie unică de a lua cunoştinţă cu cele mai stringente, cele mai
actuale teme ale chirurgiei, dar şi cele mai

zidenţi prezenţi la întrunire au primit arsenalul de cunoştinţe atât de necesar pentru
dezvoltarea abilităţilor lor practice de mai
departe.

Studenţii sirieni își aleg liderii
Studenţii sirieni, care-şi fac
studiile la USMF "Nicolae Testemiţanu", s-au întrunit pentru a alege organul de conducere al grupului de tineri din Siria, care este

Uniunea Naţională a Studenţilor
Sirieni. E de menţionat, că în
anul curent Statul Sirian a decis
ca alegerea membrilor acestei
Uniuni să ﬁe sub egida reprezen-

tanţilor din Siria şi de la Ambasada Siriei în România.
În anul curent au avut loc
două întâlniri cu aceşti reprezentanţi: prima a fost la 15 ianuarie,
când s-au desfăşurat alegerile în cadrul facultăţilor Medicină, Farmacie şi
Stomatologie. Studenţii
au ales câte şapte membri pentru ﬁecare Facultate, care trebuie să se
preocupe de soluţionarea problemelor ce ţin de
procesul didactic şi viaţa
extrauniversitară.
La 16 ianuarie Adunarea a ales componenţa
Uniunii Naţionale a Studenţilor sirieni în care au
intrat 12 persoane. Alături de tinerii din Siria la
întrunire au fost prezenţi
Valeriu Chicu, prorector
Relaţii
internaţionale,
Veaceslav Goncear, şef

Tel.: 237653, 205175.

Colaborare internaþionalã

secţie Studenţi de peste hotare,
Lilian Globa, şef-adjunct al acestei secţii de la USMF.
După ce au analizat starea
de lucruri privind reuşita la studii,
diﬁcultăţile cu care se confruntă şi modalităţile de depăşire a
acestora, au ales noul preşedinte şi membrii Uniunii studenţilor

E-mail: medicus.ziar@mail.md; relatiipublice@usmf.md

sirieni. Preşedintele – Fevas Almohumed, student de la Medicina Generală, anul 6, alţi membri
– Adnan Alhumedi, Dihad Kadro,
Oail Aldandun, Amar Alhurup, Ionis Maşachil.
Adnan Alhumedi,
Facultatea Medicină, anul VI

Ianuarie 2010

PAVEL BÂTCĂ

Istorii de succes

- ctitorul chirurgiei vasculare din Republica Moldova
Ne-a surprins prin felul său de a ﬁ,
printr-o modestie aparte pe care rar mai
ai ocazia să o întâlneşti în zilele noastre...
Obiectiv în opinii, laconic în gândire, spune lucrurilor pe nume, aşa cum doar experienţa de o viaţă te poate învăţa. Eleganţa şi simplitatea modului său de a ﬁ i-au
marcat personalitatea. Prin multă muncă
şi dăruire de sine a servit unei cauze nobile, aceea de a aduce sănătate oamenilor.
Aceasta este doar o schiţă de portret al
domnului Pavel Bâtcă, doctor habilitat în
medicină, profesor universitar.
În 1951 absolveşte Institutul de Medi-

Violeta Stratan: Domnule prof. Bâtcă, chirurgia este
domeniul căruia i-aţi dedicat
toată viaţă. Ce v-a motivat să
faceţi acest pas? De ce a fost
să ﬁe chirurgia „aleasa” Dumneavoastră?

P.B.: Ele sunt aceleaşi dintotdeauna. Formulate încă de Hipocrate, cu două mii de ani în urmă,
ele sunt şi vor rămâne actuale
întotdeauna. Important este să te
conduci după ele şi să le respecţi
întocmai.

Pavel Bâtcă: Ştiţi, în viaţă o
foarte mare importanţă o are simpla întâmplare. Îmi plăceau foarte
mult ştiinţele exacte. De aceea
iniţial am vrut să devin inginer,
dar din motiv că nu cunoşteam
bine rusa nu am putut merge la
Odessa pentru a-mi îndeplini visul. Am fost convins în cele din
urmă să rămân în Chişinău, ﬁind
înmatriculat la medicină. Când
am absolvit Institutul de Medicină din Chişinău, am fost trimis
să activez în calitate de medic
venerolog. Apoi locţiitorul ministrului sănătăţii de atunci a decis
să mă trimită să activez la spitalul
din Şişcani în calitate de medic
de sector. Dar înainte de a pleca
am lăsat o cerere, prin care doream să ﬁu angajat în ordinatură
pe o perioadă de 3 ani în calitate
de otorinolaringolog (gândind în
sinea mea că va ﬁ mai uşor de
intrat aici). Am lăsat cererera
şi am plecat în sat. Peste ceva

V.S.: Credeţi că studenţii de
la medicină ţin cont de principiile lui Hipocrate?
P.B.: Păcat ar ﬁ dacă nu ar
ţine cont de ele, altfel nu văd sensul de ce ar ﬁ ales medicina. Ele
nu se impun cu forţa, ele se citesc şi se înţeleg de la sine.

Ştiţi, în viaţă o foarte
mare importanţă o are simpla întîmplare.

timp primesc o înştiinţare de la
Moscova (pentru că totul trecea
prin Moscova) unde eram anunţat că eu sunt primit la chirurgia
spitalicească pentru 3 ani. Eu am
rămas mirat pentru că nu eu am
fost acela care a trimis cererea
la Moscova. Astfel am ajuns să
practic chirurgia, cu toate că eu
mi-am dorit de la bun început să
fac acest lucru...
V.S.: În opinia Dumneavoastră care este menirea unui
medic în general şi cea a unui
chirurg în particular?
P.B.: Menirea este aceeaşi.
Aceleaşi obiective... de a duce
sănătate oamenilor şi de a menţine această sănătate.
V.S.: În acelaşi context
vreau să Vă întreb care sunt
valorile şi principiile după care
ar trebui un medic să se ghideze?

V.S.: Dacă veni vorba despre studenţii de la medicină...
vreau să Vă rog să faceţi o
comparaţie dintre un student
al anului 1950 şi cel al anilor
2000.
P.B.: Diferenţa e foarte mare...
Perioada anilor 1940 a fost o perioadă grea, cu război cumplit, cu
greutăţi, dar cu toate astea studenţii munceau foarte mult, poate
mai mult decât studenţii de astăzi.
Toate greutăţile acelor timpuri au
lăsat o amprentă asupra oamenilor. Cred eu că viaţa grea îi obliga
pe studenţi să muncească. În poﬁda foametei din anii 1946-47, în
ﬁecare seară studenţii se adunau
într-o sală plină de cadavre şi studiau anatomia până seara târziu.
Acuma încercaţi să mergeţi în astfel de săli să vedeţi câţi studenţi
se aﬂă acolo...Pe de altă parte
studentul contemporan are foarte
multe posibilităţi de a obţine orice
informaţie pe care o doreşte, ceea
ce nouă ne lipsea. Un caz curios
mi s-a întâmplat pe vremea când
eram student. Hotărâsem să merg
la bibliotecă să-mi perfecţionez un
pic franceza, la care bibliotecara
mi-a zis că am nevoie de permisiunea directorului Institutului
pentru a citi literatură în franceză.
Bineînţeles, că nu am mai insistat.
Dorinţa de a învăţa, după părerea
mea era mult mai accentuată la
vremea mea. Acuma posibilităţile
tehnice îl fac pe student să preia
informaţia mecanic şi să nu analizeze ceea ce citeşte.
V.S.: Care ar ﬁ motivul?
P.B.: Trăieşte omul mai bine
un pic, interesul nu este acelaşi
pentru ceva nou. În afară de Universitate mai sunt baruri, discoteci. Eu cred că viaţa bună îl face
pe om mai indiferent faţă de ceea
ce îl înconjoară.
Tel.: 237653, 205175.

V.S.: Şi dacă am vorbit despre studenţii diferitor generaţii,
ce ne puteţi spune despre profesorii diferitor generaţii?
P.B.: Generaţia mea de studenţi a fost una norocoasă. La
Institut am avut parte de profesori foarte buni, profesionişti ai
domeniului, absolvenţi ai unei
şcoli vechi, cu tradiţie, cea de la
Leningrad (Sankt Petersburg).
Cu multă pietate îmi aduc aminte de profesorii mei. Toţi au avut
o atitudine binevoitoare faţă de
studenţii lor. Astăzi relaţia dintre
student şi profesor este aceeaşi,
Dorinţa de a învăţa, după
părerea mea era mult mai
accentuată la vremea mea.
Acuma posibilităţile tehnice îl fac pe student să preia
informaţia mecanic şi să nu
analizeze ceea ce citeşte.

una normală... cred eu. Dar totuşi
timpurile s-au schimbat în care
noi suntem actorii unei perioade
complicate.
V.S.: Mă veţi întreba de ce
am atins subiectul relaţia student–profesor? Pentru că studenţii se plâng că au foarte
mult de învăţat, nu reuşesc şi
astfel apar probleme la capitolul comunicare cu profesorii
lor.
P.B.: Relaţia dintre student şi
profesor ar putea ﬁ mai strânsă.
Dacă apar aceste probleme, ele
nu se datorează faptului că trebu-

cină din Chişinău. În poﬁda repercursiunilor perioadei postbelice şi greutăţilor ce
nu conteneau să apară, în cele din urmă
se aﬁrmă ca profesionist al domeniului
chirurgical. Între anii 1964-1992, adică
timp de 28 de ani, este şef al catedrei Chirurgie nr.2. Timp de 17 ani a fost unicul
specialist in chirurgia vasculară din Republica Moldova.
Cum s-au pus bazele Chirurgiei în Republica Moldova, ce înseamnă să ﬁi practician al domeniului şi cum merită să tratezi situaţia actuală a sistemului medical
din ţară aﬂaţi din interviul ce urmează.

intraţi la o Universitate din Franţa
sau oricare altă Universitate din
Europa, Statele Unite ale Americii. Credeţi că toţi termină această Universitate? Acolo selecţia
este foarte riguroasă. Iată ăsta e
un sistem bun. Dacă vrei să devii
un profesionist, asta te obligă să
munceşti fără întrerupere, fără nicio scuză. La noi s-a instalat un
sistem sovietic, care presupune
că totul ar trebui să ﬁe bine. Dar
ce se întâmplă? Ajunge studentul
în anul şase şi îţi dai seama că
nu a muncit pe parcursul anilor
şi ce să-i faci? Nu-l poţi exmatricula, pur şi simplu. Din start
selecţia ar trebui să ﬁe una dură.
Din câte ştiu eu, în unele universităţi de peste hotare examene
de admitere nu există. Studenţii
sunt admişi doar pe bază de nota
medie. Deci ﬁecare universitate
hotărăşte pe cine va înmatricula.
Asta nu înseamnă că drumul tău
va ﬁ presărat cu ﬂori. Acolo vei ﬁ
înmatriculat şi acolo va trebui să
dovedeşti că media cu care ai
venit nu este una butaforică. La
noi ce se întâmplă? Două sute de
studenţi au intrat şi cam tot atâţia
termină Universitatea.
Trăieşte omul mai bine
un pic, interesul nu este
acelaşi pentru ceva nou.

Avem nevoie de o selecţie
dură şi în cazul studiilor postuniversitare, cele de rezidenţiat.
Nu putem spune că în străinătate
oamenii sunt mult mai capabili.

Trebuia să ştii foarte bine ce temă
îţi alegi, dacă are sau nu vreo importanţă practică sau teoretică şi
această procedură era bine pusă
la punct. În zilele noastre se susţin teze, dar faptul că ele nu trec
printr-o expertiză în afara spaţiului nostru de inﬂuenţă reprezintă
o problemă care dă de gândit.
V.S.: Timp de 27 de ani aţi
fost şef de catedră...
P.B.: Da, din 1952 am început
să activez la catedră. Şaptesprezece ani i-am dedicat chirurgiei
vasculare, ﬁind singurul practician în tot acest timp. Nu erau mulţi
cercetători care se interesau de
chirurgia vasculară, cu toate că
era un domeniu nou pentru Republica Moldova. Activitatea la
Dacă vrei să devii un profesionist, asta te obligă să
munceşti fără întrerupere,
fără nicio scuză.

catedră a fost foarte interesantă,
dar deloc simplă. Viaţa unui chirurg este grea, în general. Pe
atunci nu existau toate ramiﬁcaţiile chirurgiei, care există astăzi:
chirurgie abdominală, traumatologia, urologie. Noi eram chirurgi
universali. Acuma în turele de
noapte medicii au câte 5-6 cazuri,
pe când la noi erau de 3 sau 4
ori mai multe, fapt care se explică
prin numărul redus (3) de clinici
chirurgicale implicate în procesul
de acordare a asistenţei medicale de urgenţă.
V.S.: Vă mândriţi cu discipolii Dumneavoastră? Vă regăsiţi
în ceea ce fac ei?
P.B.: Ei îşi fac datoria. Bineînţeles, există o doză de satisfacţie
pe care o port în suﬂet. Am o satisfacţie morală şi că mi-am făcut
datoria aşa cum trebuia.

ie mult de învăţat, ci prin faptul că
studenţii nu muncesc suﬁcient...
Un om la 18 ani are o memorie
extraordinară, are puterea de
a trece uşor peste greutăţi, are
capacităţi maximale. Omul trebuie să muncească mult pentru
a ajunge la performanţă, dar şi
pentru a depăşi problemele de
comunicare interpersonală.
V.S.: În opinia Dumneavoastră ce reforme ar trebui aplicate
în sistemul de învăţământ medical?
P.B.: Mi-i greu să răspund la
această întrebare. Probabil cerinţele nu sunt cum ar trebui să
ﬁe. Încercaţi Dumneavoastră să

Altele sunt posibilităţile lor de aﬁrmare. Multe lucruri pe care le-am
moştenit noi de la sistemul sovietic trebuie să ﬁe corectate. Dacă
la admitere avem examene dure,
asta nu înseamnă că noi alegem
cei mai buni studenţi.
V.S.: Domnule profesor, aţi
susţinut teza de doctor în medicină sub conducerea prof.
Râjov. Ce însemna pe atunci
să susţii o teză de doctor în
medicină?
P.B.: Tema tezelor se prezenta la noi la Universitate, dar mai
era nevoie de o conﬁrmare de la
Moscova. Deci nu puteai trimite
nişte lucruri neserioase acolo.
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V.S.: Domnule profesor,
cum vedeţi Dumneavoastră
viitorul medicinii în Republica
Moldova?
P.B.: Dacă pe viitor vom ﬁ o
parte a Uniunii Europene şi vom
stabili contacte mai strânse cu instituţiile medicale din acest spaţiu, medicina din Moldova nu va
avea decât de câştigat.
V.S.: Domnule Bâtcă, acum
că suntem la început de an, ce
mesaj aţi dori să transmiteţi
colegilor Dumneavoastră?
P.B.: Colegilor mei le doresc
să aibă o activitate fructuoasă pe
viitor, să aibă succese în activitatea practică şi ştiinţiﬁcă, care va
contribui la menţinerea prestigiului, reputaţiei şi imaginii Universităţii.
Violeta STRATAN
Specialist Relaţii Publice

Pãrerea ta conteazã
SESIUNEA ESTE pentru studenţi, de cele mai multe ori, o perioadă plină de emoţii. Deşi au foarte
mult material de studiat şi timpul nu
este întotdeauna cel mai bun prieten, tineretul studios de la USMF
„Nicolae Testemiţanu”, crede că
examenele nu sunt cea mai grea încercare dacă înveţi pe parcursul semestrului. În ceea ce urmează veţi
aﬂa ce părere au studenţii şi profesorii vis-a-vis de noile modiﬁcări în
procesul de examinare, de ce unii
se pronunţă doar pentru examene
în scris, iar alţii dimpotrivă, optează pentru varianta orală, care sunt
sugestiile lor pentru îmbunătăţirea
procesului de examinare şi care
este raportul dintre subiectivitate/
obiectivitate atunci când vorbim
despre evaluarea cunoştinţelor.
Examenul de astăzi a decurs în
mod obişnuit, am început la orele
8. Examenul constă din două părţi.
Toţi studenţii au dreptul să vină săşi vadă lucrările. În privinţa excluderii susţinerii orale a examenelor,
cred că orice metodă de evaluare
are avantajele şi dezavantajele
sale. Avantajul interviului oral este
că studentul poate să se exprime,
or pe parcursul profesării va trebui
să interacţioneze cu pacienţii, iar
lipsa acestei deprinderi îl face pe
student să-şi expună gândurile cu
diﬁcultate. Subiectivitatea la susţinerea orală este, probabil, din cau-

Ianuarie 2010

mai bine decât în scris. Mai ales în
profesia noastră de medic trebuie
să ştii a vorbi, cum să te comporţi
în anumite situaţii. La examenul de
anatomie de exemplu a fost foarte
bine. Profesorii ne-au susţinut.
Cănăţuii Ana,
Facultatea Medicină,
anul I
Examenul de Biologie nu a fost
complicat, dar a durat cam mult şi
creierul „s-a epuizat”. Prima sesiune a fost stresantă, mai ales la
început. E mult de învăţat şi bineînţeles că nu reuşim să învăţăm totul.
Mai depinde şi de noroc. De exemplu la Anatomie erau teme pe care
nu le ştiam foarte bine, însă mi-au
căzut întrebările studiate. În general, după un semestru de studenţie
pot spune că încerc un sentiment
oscilatoriu, cu plăcute şi neplăcute.
Florică Nicolae,
Facultatea Medicină,
anul I
Sesiunea în principiu a decurs
bine, dacă te pregăteşti nu e greu.
Sunt unele momente ce trebuie
prelucrate mai bine. Sugestia mea
pentru studenţi este să înveţe. În
privinţa trecerii la susţinerea examenelor doar în scris cred că sunt
atât aspecte pozitive cât şi negative. Dacă profesorii sunt obiectivi,
putem susţine şi oral. Să nu ﬁe

grame internaţional recunoscute.
Respectiv, nici rezultatele nu erau la
fel de bune şi s-a trecut la evaluarea
orală. După părerea mea, pentru aţi
expune gândul la ﬁziologie nu este
de ajuns doar teste. Pentru a vedea
dacă studentul a însuşit bazele ﬁziologiei foarte important este eseul,
ﬁindcă întrebările sunt, de gândire,
de logică între fenomene. Se simte
că unii studenţi, care sunt axaţi pe
aşa-numita tocire a informaţiei fără
a pătrunde în esenţă, întâmpină
greutăţi la ﬁziologie.
Victor Vovc,
şef catedră Fiziologia omului
şi bioﬁzică

profesorul, în aşa mod te exprimi
şi în scris.
Tăbârţă Marcel,
Facultatea Stomatologie,
anul II
A fost foarte complicată sesiunea din acest semestru. Trei obiecte la care am muncit un an întreg,
cu foarte mult material de învăţat,
cu teste, şi control sever pe parcursul examenului. Eu cred că în scris
nu poţi ﬁ evaluat la justa valoare. În
scris dacă ai învăţat ceva, trebuie
din propriile resurse să răspunzi. Iar
când răspunzi oral, profesorul indirect poate vedea care este nivelul

să modiﬁcăm ceva. Noi trebuie sa
conlucrăm, dar ei nu prea vor acest
lucru. Sunt într-adevăr studenţi foarte buni, dar în medie, sunt mai slabi
decât anii precedenţi. Cauza? Selecţie nu se face, care ar trebui să
ﬁe din primii ani. Sunt studenţi care
abia-abia primesc un "cinci", ce fel
de medic va ﬁ el?
Stela Cojocaru, conf. univ.,
catedra Boli infecţioase
Examenul a fost foarte greu, unul
dintre cele mai diﬁcile de până acum.
A fost foarte mult material şi timpul
de pregătire puţin, trei zile, dar aici
sunt incluse două examene: boli in-
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za examinării unu la unu. Dacă s-ar
crea o comisie din cel puţin 4 persoane atunci şi aici ar ﬁ înlăturată
subiectivitatea, dar noi avem foarte
mulţi studenţi ceea ce nu ne permite să avem comisii atât de mari.
Examenul în scris pare a ﬁ ceva
mai obiectiv.
Igor Cemortan,
şef catedră Biologie
moleculară şi genetică umană
La examenul de astăzi s-a văzut că studenţii sunt bine pregătiţi.
Totul a decurs în linişte, fără excese, ﬁţuici, căşti.... Avantajul răspunsului oral este că examinatorul, comunicând cu studentul, vede gândirea lui logică. Dacă acesta crede
că studentul nu a răspuns corect, îi
poate acorda încă o întrebare pentru a-l ajuta să ajungă la răspunsul
corect. În scris, dacă ai greşit, nu
mai poţi corecta nimic. Avantajul
răspunsului în scris este că toate lu-

crările sunt codate, profesorul este
mult mai obiectiv pentru că răspunsul la ﬁecare întrebare este apreciat
cu un număr prestabilit de puncte.
La răspunsul oral, subiectivitatea
este mult mai mare.
Bărgan Tatiana,
Magistru la catedra Biologie
moleculară şi genetică umană
Examenul la biologie a fost
uşor, dacă înveţi pe parcursul anului te poţi descurca. Nu poţi în trei
zile să însuşeşti materialul pentru
un semestru. Dacă luăm în considerare că aceasta este prima sesiune, pot spune că a fost emoţionantă. Ideea cu susţinerea examenelor
doar în scris este bună, pentru că
unii se pot bloca atunci când vorbesc cu profesorul, dar din alt punct
de vedere, oral te poţi exprima mult

puse notele doar de „ochi frumoşi”
sau pentru că fata este drăguţă, dar
pentru ce şi cum se răspunde. Nu
ar ﬁ bine să se susţină oral şi din
cauza corupţiei, care de fapt este
peste tot în republică nu doar la
noi în universitate. În principiu, important e ca studentul să posede
cunoştinţe şi nu contează forma în
care va susţine examenul, scris sau
oral.
Şcarăbnîi Ruslan,
Facultatea Medicină, anul II
Sesiunea decurge bine. Studenţii de la Facultatea Stomatologie dau dovadă de cunoştinţe bune
la întrebări speciﬁce stomatologiei.
Nu la fel de strălucit stăm cu întrebările din ﬁziologia generală, poate
se gândesc că cunoştinţele mai
aproape de stomatologie sunt mai
importante. O altă cauză ar ﬁ că
orele destinate ﬁziologiei în curri-

cula generală pentru stomatologie,
nu permite studiul mai aprofundat
al întrebărilor, dar ne descurcăm.
Sunt şi studenţi foarte buni. Avem şi
note de 10 în primele zile.
Speciﬁcul sesiunii din acest
an este că studenţii scriu mai bine
testele. Acest fapt este îmbucurător
pentru noi, la teste de obicei aveau
probleme. Eu sunt pentru susţinerea examenelor în scris, deoarece
e mai obiectiv. Studentul are timp
să-şi desfăşoare gândul. Foarte rar
sunt contestări atunci când este în
scris. Când discutăm despre oral,
cred că factorul subiectiv poate juca
mai mare rol în evaluarea studentului. Eu sunt la catedră din 1972, am
trecut prin mai multe etape, ba era
oral, ba era în scris. Prin anii 19701980 era ca un fel de testare, dar nu
se făcea la nivel de test editor, pro-

Sesiunea din acest an este cam
grea, foarte puţin timp de pregătire,
material vast, multe cărţi, nu reuşeşti
să-ţi aminteşti tot materialul. Poate
nici noi nu am fost bine organizaţi,
nu am cunoscut bine întrebările
care vor ﬁ la examen şi ne-am pregătit în dependenţă de cum am considerat noi că va ﬁ. În linii generale,
parcă a trecut bine. Faptul că s-a
exclus partea orală este un minus
pentru că oral ai posibilitatea de a te
exprima, de a explica anumite momente. Chiar dacă nu cunoşti foarte
bine o întrebare, prin direcţionarea
profesorului poţi ajunge la răspunsul corect, pe când ceea ce ai scris,
scris rămâne şi nu mai poţi clariﬁca.
Subiectivitatea de la oral este doar
în favoarea studenţilor buni.
Carpov Ecaterina,
Facultatea Stomatologie,
anul II
În comparaţie cu anul II, acum
sesiunea mi-a părut mai uşoară.
Am avut doar două obiecte mai diﬁcile, şi nu trei ca în iarna trecută.
Eu sunt pentru susţinerea examenelor oral pentru că timpul de scris
răspunsurile desfăşurate nu a fost
atât de mult. De exemplu, la Fiziopatologie am avut trei întrebări
într-o oră, 20 de minute la o întrebare, nu s-a reuşit totul de scris.
Materialul este foarte mult. Să ﬁ
fost oral, puteai expune materialul
mult mai repede. La fel s-a întâmplat şi la Morfopatologie, unde am
avut 40 de minute la 4 întrebări, în
10 minute la o întrebare poţi spune
foarte puţin. În rest e bine, notele
de la primele examene sunt bune.
Am învăţat pe parcursul semestrului, noi ne-am pregătit foarte mult
la totalizări. Plus la toate am avut
obiecte de specialitate la care nu
ai cum să nu înveţi.
Sofroni Carolina,
Facultatea Stomatologie,
anul III
Examenul la Fiziologie a fost
foarte greu, atât partea practică
cât şi cea teoretică. Ne-a da bătăi
de cap volumul mare de informaţie care trebuie să-l pregătim. Sesiunea din iarnă pentru anul II în
general ar trebui să ﬁe mai simplă,
pentru că sunt obiecte foarte serioase şi complicate. De obicei studenţii nu prea reuşesc din prima.
Nu contează chiar atât de mult modul în care se organizează examinarea. La fel cum poţi să discuţi cu
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tău. Nu e bine că au exclus oralul,
el arată cunoştinţele adevărate. În
scris ştiţi cum e... cu „ﬁţuici” şi nu e
la fel de obiectiv.
Zaharia Nedelcov,
Facultatea Stomatologie,
anul II
Examenul la Boli infecţioase a
decurs destul de bine. Unica problemă este că studenţii nu prea înţeleg
cum să scrie. Noi am încercat să le
explicăm, dar ei scriu ca o compunere. Daca o să mergem mai departe
pe susţinerea examenelor în scris,
ei singuri trebuie să înţeleagă ce
este esenţial, să se înveţe să scrie
schematic, nu este literatură artistiă.
Ar ﬁ bine ca conducerea Universităţii
să le explice situaţia cu telefoanele
mobile. Noi nu putem umbla printre
rânduri să veriﬁcăm care stă cu telefonul în ureche şi care nu. Mie îmi
pare rău de studenţii care au învăţat
şi scriu cinstit şi altul copie. Poate ar
trebui să bruieze semnalul telefonic
mai ales în aulele mari. Eu nu sunt
poliţist să mă uit prin buzunare sau
ORL-ist să mă uit în urechile lor. Sunt
nişte chestii de conduită, unde studenţii trebuie să ﬁe egali. Daca nu ar
ﬁ telefoanele mobile, sa ﬁe toţi egali,
e mai bună varianta cu examinarea
în scris. În orice moment, atunci
când este nemulţumit, are dovada
la ceea ce a scris. Oral, ştiţi cum e,
el considera ca a răspuns bine, eu
consi der că nu a răspuns la toate
întrebările. Eu nu am dovadă că el
nu a desfăşurat toate întrebările. Şeful de grupă stă alături, dar acesta
nu este întotdeauna competent.
Chiar şi la examenul în scris,
dacă un student nu a înţeles întrebarea, nu am refuzat pe nimeni,
întotdeauna ne-am apropiat şi am
explicat ce trebuie să desfăşoare. E
problemă în altceva, dacă el nu cunoaşte la oral, noi încercăm să-i mai
punem o întrebare suplimentară,
aici nu pot să fac acest lucru. Studentului puternic îi este indiferent,
ﬁe susţine oral, ﬁe în scris, el oricum
cunoaşte întrebările.
Mai multe nuanţe cu examenul
în scris este la studenţii străini, e
mai complicat pentru ei. Răspunsul la o întrebare trebuie să ﬁe bine
structurizat. Ei au informaţia, dar nu
ştiu cum să o sintetizeze. Avantajul
testului e ca din start ai variante de
răspuns, daca ai o gândire logica, ai
să ajungi la răspunsul corect. Puţini
studenţi prelucrează testele în timpul semestrului, poate este necesar
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fecţioase la maturi şi boli infecţioase
la copii. Sesiunea anul acesta a fost
mai deosebită, totul a fost în scris,
nu am avut oral nimic. Pentru mine
această schimbare nu e bună, deoarece atunci când răspunzi oral, profesorul poate să-ţi mai dea o întrebare,
dar în scris e puţin timp. Câte jumătate de oră o întrebare, şi întrebările
sunt foarte vaste: etiologie, patogenie, tablou clinic, tratament..... am şi
un scris caraghios, greu descifrabil.
De exemplu anul trecut la noi în grupă nimeni nu a rămas restanţier la
Psihiatrie, anul acesta sunt doi care
au picat examenul.
Gîrjău Rodica,
Facultatea Medicină,
anul VI
Examenul de astăzi a fost puţin
greluţ, în special teoria. Timp a fost
suﬁcient, am reuşit să scriem totul.
Faptul că acum susţinem examenele doar în scris este un lucru negativ. Este mai uşor oral, acolo şi
profesorul iţi mai dă un indiciu, la
scris este limitat. La oral poţi altfel
să te manifeşti. De exemplu, eu astăzi am terminat o întrebare şi apoi
mi-am mai adus aminte ceva, dar
nu am mai avut loc unde să adaug
pentru că începusem a răspunde la
următoarea întrebare.
Galina,
Facultatea Medicină,
anul VI
Sesiunea din acest semestru a
fost mai uşoară decât altele, doar
la Boli infecţioase a fost mai diﬁcil.
Am avut doar trei zile pentru pregătire, material foarte mult de studiat.
Chiar dacă eu susţineam mai bine
examenele oral, cred că e mai bine
că au fost excluse. Este mai puţin
stres. Când scrii nu mai schimbi nimic. Pentru viitor cred că ar ﬁ bine
să se mai reducă un pic numărul de
teste sau să ﬁe examenul doar oral,
doar în scris sau doar teste. Este
imposibil să studiezi şi conspectele
şi testele. Chiar la Boli infecţioase, o
disciplina destul de diﬁcila, am avut
vre-o 5-6 cărţi de studiat şi testele
le-am trecut superﬁcial. Dacă noi
am aderat la tratatul de la Bologna
şi am încercat să facem cum e în
Europa, iar acolo din câte ştiu sunt
doar teste, atunci să facem doar
teste şi nu să aderăm la tratat cu iz
moldovenesc.
Moscalenco Daniel,
Facultatea Medicină,
anul VI

Studenþii off-line
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Câştigătorii
Cupei TVC Club
Bună dispoziţie, atmosferă
incendiară, râsete concomitente a 600 de persoane, aşa
poate ﬁ descrisă seara de 10
decembrie 2009 din incinta
clubului de noapte Faraon, la
derularea primei ediţii a Cupei
TVC Club.

Abraş Marcel şi a prietenilor ﬁdeli ai clubului TVC-iştilor Vitalie
Iacubiţchii, Iulian Triboi şi Ţugui
Elena.

Reprezentanţii juriului, în
componenţa Ministrului Tineretului, dl Cebanu Ion, compozitorului
Oleg Baraliuc şi dublului campion
al Ligii KVN din Moldova, Roma
Guţu, au ţinut să aprecieze la
justa lor valoare eroii serii, prin
acordarea unor note obiective
tuturor participanţilor.
Echipele s-au prezentat la
un înalt nivel şi au atins problemele actuale ale societăţii

moldoveneşti. Fiecare echipă s-a
evidenţiat prin umorul său caracteristic: unii au dansat şi au făcut
declaraţii de dragoste, alţii au

O competiţie pe cinste a umorului ne-au oferit 4 dintre cele mai
puternice echipe de TVC din Republica Moldova: echipa “Amicii”
de la UTM, echipa “BooM” de la
ASEM, echipa “Energizer” reprezentând la fel UTM-ul şi echipa “Zebra” de la USMF. Aceste
echipe, ﬁind campioane si vicecampioane în cadrul campionatelor interne a Universităţilor pe
care le reprezintă, au decis să-şi
măsoare umorul şi experienţa,
împărtăşindu-le
cu
publicul
însetat de glume şi zâmbete.
Desfăşurarea evenimentului
dat a fost propus şi organizat de
către Asociaţia “TVC Club” din
Republica Moldova cu susţinerea
sponsorilor “Night Club Faraon”
şi compania de telefonie mobilă
“Moldcell”, a preşedintelui de
onoare al “TVC Club” domnului

satirizat problemele actuale din
domeniul politic şi a gripei pandemice. Echipa “Zebra”, care a
reprezentat Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu”, a demonstrat un
nivel cult al umorului, prezentând
o variantă originală a vestitului
concurs „De la 5 la 10”. Sceneta
a făcut ravagii şi cu siguranţă va
rămâne în memoria publicului
spectator pe mult timp înainte.
În urma celor 4 probe: Prezentarea, Biathlon, Sonorizare
şi Tema pentru acasă, cei mai
buni s-au dovedit cei de la echipa
“Zebra”, care au fost declaraţi

câştigătorii ediţiei I a Cupei TVC
Club.
Astfel, cu toate că acest gen
de concurs face abia primii paşi la
noi în ţară, putem aﬁrma cu certitudine că aceştia sunt siguri şi cu
mare elan.
Competiţia din acest an a
demonstrat încă o dată că bagajul cultural autohton este destul
de bogat pentru a putea crea
glume de calitate şi dispoziţie
de sărbătoare. Aceste echipe
de TVC ramân a ﬁ modele pentru cei care le vor urma calea.
Şi acesta e doar inceputul…
Coceanji Irina,
Facultatea Medicină
anul IV

Sport

Universitatea de Medicină - Vicecampioană Naţională
Timp de trei zile Şcoala Sportivă
specializată de şah nr. 7 din capitală a
găzduit competiţiile la jocul de dame
din programul Universiadei Naţionale,
ediţia 2009–2010, rezervată cadrelor
didactice şi angajaţilor instituţiilor de
învăţământ superior din republică. Şiau dat concursul echipele: Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Academia de Studii Economice din Moldova
(ASEM), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” (USMF), Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport (USEFS), Universitatea de Stat din Moldova (USM),
Universitatea de Stat din Bălţi (USB),
Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion
Creangă” (UPS), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), Academia Ministerului Afacerilor Interne
,,Ştefan cel Mare” (AMAI), Academia
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP).
A jucat ﬁecare echipă în nouă runde cu
25 minute timp de gândire pentru ﬁecare
jucător. Pentru câştig s-a dat un punct, remiză – jumătate de punct, şi zero puncte
– pentru înfrângere. Întrucât întrecerea
a fost una de echipă, foarte mult a contat
sprijinul reciproc, concentrarea maximă,
susţinerea colegilor pe întreaga durată a
acesteia. Şi trebuie să subliniem că lupta a
fost deosebit de strânsă din prima şi până

la ultima rundă. Protagoniştii, au fost de
valoare: mulţi dintre ei maeştri, candidaţi în
maeştri sau sportivi de categoria I. La tabla
de joc se întâlnesc de ani de zile în aşa
competiţii, cunosc bine pregătirea ﬁecăruia, unii sunt prieteni, buni sportivi, dar şi

populare şi romanţe de suﬂet, interpretate
de distinşii domni Alexei Sofroni, Valeriu
Racu; vorbe de duh şi bancuri spirituale
spuse de Ion Şanţevoi, Petru Tomiţa, aceeaşi Valeriu Racu şi Alexei Sofroni.
Disputa a fost aprigă. Doar în ultima

erau urmate imediat de UPS de 17,5 puncte, USB – 16 puncte, USEFS – 14 puncte.
Ultima rundă a fost decisivă pentru stabilirea ierarhiei ﬁnale. USM a câştigat lejer
cu 4–0 de la AMAI şi cu un total de 25 de
puncte a devenit campioană. USMF a dispus cu 2,5 – 1,5 la ASEM şi a reuşit cu
23,5 puncte, să îşi asigure locul al doilea.
Poziţia a treia premiantă a revenit, 22 de
puncte, echipei UTM care a surclasat cu
3–1 formaţia AMTAP.
Culorile sportive ale USMF ,,Nicolae
Testemiţanu” au fost apărate de Ion Şanţevoi, Vasile Oineagră, Alexei Sofroni şi
Nadejda Ţurcan.
Echipele USM şi USMF au parcurs întreaga distanţă fără a suferi înfrângere, meciul direct dintre ele încheindu-se cu 2–2.
Întrecerile s-au desfăşurat la un nivel
organizatoric înalt, merit al colegiilor de arbitri: Valeriu Racu, arbitru principal şi Iosif
Funk, secretar general.

cu aplecare spre cântec, obiceiuri şi tradiţii
naţionale, fapt de care ne-am convins o
dată în plus la actuala ediţie. În acest sens
au răsunat vechi urături şi colinde, melodii
Tel.: 237653, 205175.

rundă au putut ﬁ desemnate premiantele.
În etapa anterioară două formaţii – USM
şi USMF – totalizau câte 21 de puncte,
UASM şi ASEM aveau câte 19 puncte. Ele
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La ceremonia de premiere Veaceslav
Mârzac, secretarul general al Federaţiei
Sportului Universitar, i-a felicitat călduros pe
premianţi, pe toţi participanţii la competiţie.
Echipa campioană a fost distinsă cu trofeul
onoriﬁc Cupa Universiadei, diplome de gradul I, medalii şi cadouri de preţ. Formaţiile
clasate pe locurile II şi III s-au învrednicit de
diplome şi medalii de gradele respective.
Sincere felicitări, urări de bine şi evoluţii reuşite în viitoarele competiţii!
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În memoriam

UN ULTIM OMAGIU
Comunitatea academică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
,,Nicolae Testemiţanu” este profund
îndurerată de trecerea în neﬁinţă a profesorului universitar, catedra Chirurgie
OMF, stomatologie ortopedică şi implantologie orală, distins pedagog, om
ilustru şi redutabil profesionist.
Regretatul prof. Arsenie Guţan s-a născut la 13 martie 1927 în satul Pelivan, judeţul Orhei.
În 1956 a absolvit cu menţiune Facultatea Stomatologie a Institutului de
Medicină din or. Irkutsk, Rusia şi revine
la baştină unde activează ca medic stomatolog în satul Isacova, raionul Orhei
până în 1960.
În 1960-1961 îşi continue studiile prin
secundariat clinic la Institutul de Medicină
nr.1”J.P.Plehanov” din Sankt-Peterburg
în cadrul catedrei Chirurgie oro-maxilofacială şi stomatologie.

Din anul 1962 activează în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, unde parcurge calea de la asistent universitar la profesor universitar, şef catedră şi decan al Facultăţii
Stomatologie.
În 1965 susţine teza de doctor în ştiinţe
medicale cu tema: ”Osteosinteza mandibulei prin construcţii heterogene”, iar în 1982
– cea de doctor habilitat cu tema „Aspecte
actuale ale problemei despicăturilor labiomaxilo-palatine congenitale”.
Sub conducerea prof. Arsenie Guţan au
fost pregătite şi cu succes susţinute 7 teze
de doctor şi 3 teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale.
Este autorul a peste 150 lucrări publicate, inclusiv 3 monograﬁi, un manual, 2 invenţii, 23 inovaţii, deţine titlul de „Inventator al
URSS”, Om Emerit al Republicii Moldova,
membru de onoare al Academiei Europene
de Implantologie dentară.
Pe parcursul a mai mult de patru dece-

nii de activitate, prof. A. Guţan a exercitat
diverse funcţii obşteşti în cadrul Universităţii – a condus Comisia Metodică, Comisia de Concurs a Facultăţii, a fost membru
al Consiliului Ştiinţiﬁc al Universităţii şi Facultăţii, concomitent şi membru al Comisiei de problemă al Ministerului Sănătăţii,
specialist principal al Ministerului Sănătăţii
în domeniul stomatologiei pediatrice.
În ultimii ani şi-a concentrat activitatea
în perfecţionarea instruirii rezidenţilor, a
pregătirii cadrelor ştiinţiﬁco-didactice atât la
Facultate, cât şi în afara ei, în calitate de referent şi recenzent pentru tezele de doctor
şi doctor habilitat.
Arsenie Guţan a plecat în veşnicie, lăsându-ne amintirea unor fapte frumoase şi
înălţătoare, pe care o vom păstra pentru
totdeauna.
Sincere condoleanţe şi toată compasiunea noastră familiei adânc îndurerate.

Când mă gândesc// cât de mult//
îl iubise// izvoarele//
Şi codrii,// şi doinele//
ce au fost al cunoaşte//
Îmi vine să cred// că poieţii mari// îşi
aleg popoarele//
În mijlocul cărora au a se naşte.
(Eminescu) Nicolae Dabija

creature //Nici ruşine n-au să ieie în
smintitele lor guri // Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară, //
Îndrăznesc ca să rostească pân' şi
numele tău... ţară!
Eminescu
asociază
istoria
naţională cu sentimentul dragostei
de patrie, de neam: Ce-ţi doresc eu
ţie, dulce Românie, // Ţara mea de
glorii, ţara mea de dor?//Braţele nervoase, arma de tărie, // La trecutuţi mare, mare viitor!// Fiarbă vinu-n
cupe, spumege pocalul,// Daca ﬁii-

bancii şi irozii... //Voi sunteţi urmaşii
Romei? Nişte răi şi nişte fameni! // I-e
ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
// Şi această ciumă-n lume şi aceste

ţi mândri aste le nutresc; // Căci
rămâne stânca, deşi moare valul,//
Dulce Românie, asta ţi-o doresc… (Ceţi doresc eu ţie, dulce Românie)

http:// coins.ro/blog/tag/eminescu

strălucea // Privii atât de des; // O
lume toată-nţelegea // Tu nu m-ai înteles. (Pe lângă plopii fără soţ).
Istoria este văzută de marele poet
în mai multe ipostaze. De la “panorama deşertăciunilor” în Momento
more până la o meditaţie profundă
în Scrisoarea III. Eminescu aduce
istoria la zi; cât de actual este mesajul poeziei care arde în conştiinţa
naţională românească: De-aşa vremi
se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii;
// Veacul nostru ni-l umplură saltim-
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Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Mihai Eminescu :
“M-or troieni cu drag aduceri aminte…”

Drumurile care ne poartă zilele sunt
diferite. Unele şlefuite, altele abia croite, pline de calvar. Mihai Eminescu a
ales drumul cunoaşterii de sine, pribegind în căutare de adevăr, înfruntând
cu amară ironie parodoxul vieţii, căci
ea, viaţa, vorba poetului “nu merită să
îngenunchem în faţa ei”.
Poetul este din născare. Genialitatea se intuieşte. Titu Maiorescu a
deﬁnit personalitatea lui Eminescu,
participând astfel la construirea mitului eminescian; l-a remarcat printro inteligenţă extraordinară, ajutată
de o memorie perfectă, o mare curiozitate intelectuală, o cultură de nivel
european (în caietele lui Eminescu
sunt notiţe, comentarii, demonstrând
o cultură uluitoare a multor orizonturi de cultură; poetul îl cunoaşte pe
Kant, Platon, Schopenhaur etc.). Între
înzestrările de bază ale lui Eminescu
farmecul limbajului deţine un loc deosebit.
Poetul nu s-a luptat cu limba ci "i-a
fost de-ajuns să se aşeze în curentul
ei (al limbii) şi să-şi înalţe pânzele în
direcţia în care suﬂa duhul ei".
Opera marelui Eminescu îşi
articulează universul de cuget şi
de simţire în jurul câtorva motive
esenţiale. Natura este percepută de
poet printr-un lung exerciţiu al iubirii
de pământ natal; devine “o stare de
suﬂet” pentru dorul eminescian. Sara
pe deal constituie o veritabilă icoană
a liricii româneşti: Sara pe deal buciumul suna cu jale,//Turmele-l urc, stele
le scapară-n cale, //Apele plâng, clar
izvorând în fântâne; //Sub un salcâm,
dragă, m-astepţi tu pe mine.
Eminescu are o dragoste pribeagă,
de pasiune, o dragoste de păsări
albe care străbat eternitatea şi se
întâlnesc undeva în zbor în dreptul
unei stele. Dragostea este un vis,
o posibilitate eşuată: Vezi, rindunelele se duc,// Se scutur frunzele
de nuc,//S-aşeaza bruma peste vii De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
(De ce nu-mi vii?); Pe lângă plopii
fără soţ //Adesea am trecut;//
Mă cunosteau vecinii toţi // Tu nu
m-ai cunoscut. // La geamul tău ce
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Tema majoră care revine obsedant la toate nivelurile operei eminesciene, cea a curgerii timpului în
cuprinderea minţii umane, problema existenţialismului uman versus
veşnicia universului: La steaua carea răsărit // E-o cale-atât de lungă, //
Că mii de ani i-au trebuit // Luminii să
ne-ajungă.// Poate de mult s-a stins
în drum // În depărtări albastre, //Iar
raza ei abia acum // Luci vederii noastre. // Icoana stelei ce-a murit // Încet
pe cer se suie; // Era pe când nu s-a
zărit, // Azi o vedem, si nu e. // Tot astfel când al nostru dor // Pieri în noapteadâncă, // Lumina stinsului amor //
Ne urmăreşte încă. (La steaua).
Poemul Luceafărul este, fără
îndoială, capodopera creaţiei eminesciene, expresia desăvârşită a geniului eminescian. Hyperion, în mitul
universal este fiul cerului, tatăl soarelui şi al lumii (după Hesoid), soarele
însuşi (după Homer), zeul de legătură
între cer şi pământ, între viaţă şi
moarte. La Mihai Eminescu Hyperion, indică condiţia geniului. Sunt
semnificative ultimele rânduri: "Ce-ţi
pasă ţie, chip de lut, // Dac-oi fi eu
sau altul? // Trăind în cercul vostru
strâmt// Norocul vă petrece, // Ci eu
în lumea mea mă simt //Nemuritor şi
rece." (Luceafărul)
După finalizarea poemului, Eminescu avea să menţioneze: “Aceasta
este povestea, iar înţelesul ce i l-am
dat este că, dacă geniul nu cunoaşte
moarte şi numele lui scapă de simpla
uitare, pe de altă parte, însă pe pămînt
nu e capabil a ferici pe cineva, nici
capabil a fi fericit. El n-are moarte, dar
n-are nici noroc”. Eminescianismul a
devenit un concept care unifică literatura natională, deschizându-i calea
universalizării. Mihai Eminescu, poetul cu inima în ceruri, s-a integrat pe
deplin în cadrul genialităţii universale,
căci a susţinut autentica credinţă în
devenire prin literatură, fiind un geniu
nepereche, între naţional şi universal.
Eugenia MINCU,
dr., conf.univ.,
şef catedră Limba Română
şi terminologie medicală
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