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Editorial

Acolo,  unde opera creștină 
și medicală se reunesc

Spicuiri din discursul 
dlui Ion Ababii, rector, 

în cadrul ședinţei Senatului din 17.02.2010

Relaţiile de colaborare 
dintre Republica Moldova 
și Franţa au prins rădăcini 
adânci într-o istorie de du-
rată. O parte privilegiată a 
acestora sunt relaţiile de 
prietenie și colaborare fruc-
tuoasă dintre Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţa-
nu” din Republica Moldova 
și Grupul Spitalicesc „Sfân-
tul Augusti n” din Malestro-
it, Franţa, ce au depășit deja 
un deceniu de existenţă. 

Iniţiatorii acestui rodnic 
parteneriat a fost Excelenţa 
Sa Domnul Mihai Popov, 
ambasadorul de pe atunci 
al Republicii Moldova în 
Franţa.

Tot atunci s-au format 
și frumoasele relaţii cu 
Episcopia Bisericii Roma-
no-Catolice din Republica 
Moldova, unde opera creș-
ti nă și medicală se reunesc 
împreună.

Relaţiile noastre cu 
Grupul Spitalicesc „Sfântul 
Augusti n” au demarat în 
condiţii difi cile pentru ţara 
noastră, în perioada com-
plicată de obţinere a inde-
pendenţei și suveranităţii 
republicii, asociată cu criza 
de noi valori. În acele clipe 
de grele încercări spiritul 
divin ne-a fost alături prin 
rugăciunile măicuţelor au-
gusti ne pentru binele ţării 
noastre.

Valoarea incontestabilă 
a acestui parteneriat con-
stă nu numai în suportul 
acordat Universităţii și ţării 
la formarea ti nerilor speci-
aliști , dar și în acele forme  
deosebite de comunicare   

medic-pacient, medic-lu-
crători medicali, care la Mă-
năsti rea „Sfântul Augusti n” 
sunt pătrunse de cele mai 
autenti ce valori morale, de 
sinceră compasiune și do-
rinţă de a alina suferinţele 
fi zice, dar și sufl etești  ale 
oamenilor.                                     

În cadrul parteneriatu-
lui, cu implicarea nemijlo-
cită a dlui Benoît Nautré, 
director general al Grupului 
Spitalicesc „Sfântul Augus-
ti n”, susţinut de Comuni-
tatea Augusti nelor, până în 
prezent, peste 600 de stu-
denţi, rezidenţi, doctoranzi, 
profesori, medici și persoa-
ne de conducere din dome-
niul sănătăţii au  avut ocazia 
să realizeze stagii profesio-
nale, de instruire și cerce-
tare în Malestroit sau în 
insti tuţiile partenere, ce  au 
aderat la acest parteneriat. 
Graţie acestui parteneriat și 
cu suportul AUF, studenţii 
Filierei Francofone la fi nele 
anului V benefi ciază de sta-
gii în cele mai bune condiţii 
în centre universitare spita-
licești  și centre spitalicești  
din  Franţa.

Pe parcursul anilor, 
USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” a benefi ciat și de 
donaţii de computere. În 
2002, a fost inaugurată Sala 
Yvonne Aimeé, care  a fost 
în cadrul acestei vizite re-
deschisă, fi ind echipată cu 
un lot nou de 14 computere 
performante, dotate cu car-
te video integrate pentru a 
permite studenţilor autoin-
struirea în baza programe-
lor interacti ve. Cu ocazia 
deschiderii spaţiului de in-

formare la Malina Mică în 
2005, Grupul Spitalicesc a 
donat încă un lot de 35 de 
computere performante.

În baza acestor două 
săli au fost deschise două 
puncte de acces la bazele 
de date francofone, oferite 
cu amabilitate de Agenţia 
Universitară a Francofoniei.

Cu suportul Grupului 
Spitalicesc a fost organizată 
o misiune a tuturor șefi lor 
direcţiilor judeţene de să-
nătate din RM pentru a se 
familiariza cu organizarea 
asistenţei medicale în Fran-
ţa.

La solicitarea Ministe-
rului Sănătăţii, prof. Nau-
tré a elaborat un plan de 
reorganizare a sistemului 
spitalicesc în RM, în acord 
cu standardele europene și 
specifi cul local. Acest plan 
servește astăzi în calitate 
de un important suport în 
procesul de reformare a sis-
temului sănătăţii.              

Ne bucurăm astăzi de 
suportul dlui Benoît Nau-
tré susţinut de colegii din 
Grupul Spitalicesc, în orga-
nizarea primului Centru de 
Geriatrie și Gerontologie 
din RM.                         

Cu ocazia vizitei priete-
nilor noștri din Franţa, îmi 
exprim profunda mea gra-
ti tudine pentru benefi ciile 
de care am avut parte, pen-
tru sprijinul necondiţionat, 
pentru asistenţa tehnică și 
materială sistemului de să-
nătate din republică, inclu-
siv învăţământului medical 
superior, întru armonizarea 
lor la standardele europe-
ne.

Dragi colegi, sti maţi studenţi, 

■ În perioada 17- 26 ianuarie 2010, 
domnul Ion Ababii, rector, și dna Ala Neme-
renco, medic șef IMSP Clinica Universitară 
de Asistenţă Medicală primară, au fost de-
legaţi în orașul Geneva, Republica Federală 
Elveţia pentru a parti cipa în cadrul Sesiunii 
a 126-a a Consiliului Executi v al Organizaţi-
ei Mondiale a Sănătăţii.

■ Dl Grigore Zapuhlîh, șef catedră Neu-
rochirurgie, a parti cipat în perioada 22.01-
02.02.2010 la Congresul Pan Pacifi c de Ne-
urochirurgie (Hawaii, S.U.A).

■ În perioada 18-22 ianuarie, dna Lud-
mila Stavinsckaia, asis. univ. catedra Ob-
stetrică și Ginecologie FPM, a parti cipat în 
calitate de delegat la lucrările Congresului 
Internaţional de Medicină Reproducti vă, 
care a avut loc în or. Moscova.

■ În perioada 01.02-28.02.2010 au fost 
delegaţi în România pentru stagiere:
- în or. Cluj-Napoca – dna Nadejda Cio-
banu, conf. univ.,  catedra Farmacie socială, 
și dna Cătălina Croitoru, asist. univ. catedra 
Igienă;
- în or. Timișoara – dl Gribenco Vitalie, 
asist. univ. catedra Stomatologie ortopedi-
că, Chirurgie OMF și implantologie orală, și 
dl Munteanu Andrei, asist. univ., catedra 
Morfopatologie;
- în or. Târgu Mureș – dl Berliba Sergiu, 
conf. univ. catedra Chirurgie nr.1, și dl Ga-
nenco Andrei, asist. univ. catedra Fiziologia 
omului și biofi zică; 
- în or. Craiova – dl Cojocaru Ion, lector 
catedra Fiziologia omului și biofi zică, și dna 
Dolghier Lidia, conf. univ. catedra Chirur-
gie, ortopedie și anesteziologie pediatrică;
- în or. Sibiu – dl Bodrug Nicolae, prof. 
univ. catedra Medicină internă nr.6, și dna 
Bodrug Valenti na, conf. univ. catedra Sto-
matologie terapeuti că.

■ Dna Minodora Mazur, prof. univ., ca-
tedra Boli interne nr.3, în perioada 31.01-
07.02. 2010 a fost delegată în or. Kaunas, 
Lituania, pentru studiul acti vităţii Facultăţii 
Nursing și pentru a parti cipa la atelierul de 
lucru cu privire la ajustarea programelor la 
standardele Uniunii Europene. 

■ În perioada 30.01-15.02.2010 în Min-
sk, Belarus, a fost delegat dl Șavga Nicolae, 
cercetător  ști inţifi c superior Laboratorul 
Infecţii chirurgicale la copii. Scopul vizitei 
a fost schimbul de experienţă ști inţifi co-
practi că pe tema „Tratamentul chirurgical 
al patologiilor chirurgicale”.

■ În or. Firenze, Italia, s-a desfășurat 
Congresul Internaţional de Ginecologie 
Endocrinologică, la care a parti cipat dna Zi-
naida Sârbu, conf. univ. catedra Obstetrică 
și ginecologie FPM.

■ Dna Lucia Andrieș, prof. univ., șef 
Laborator Alergologie și imunologie, în pe-
rioada 27-31 ianuarie, a fost delegată în 
orașul Moscova pentru a parti cipa la ședin-
ţa Prezidiumului Societăţii Imunologilor și 
alergologilor ţărilor CSI. 

■ În perioada 9-11 februarie, dna Ala 
Pascari-Negrescu, conf. univ. catedra Me-
dicină internă nr.1 a parti cipat la lucrările 
Workshop-ului Internaţional dedicat pro-
blemelor actuale de diagnosti c și trata-
ment al osteoporozei „Viva-Bonviva”. Lu-
crările acestui workshop au avut loc în or. 
Erevan, Armenia. 

■ Vizită de lucru în orașul Koln, Ger-
mania, la Clinica de Chirurgie și Urologie a 
efectuat dna Jana Bernic, prof. univ. cate-
dra Chirurgie, ortopedie și anesteziologie 
pediatrică. 

■ În perioada 15-18 februarie, dnii Va-
lenti n Ţurea, șef catedră Pediatrie nr.2 și 
Marc Rudi, șef catedră Pediatrie nr.1, au 
fost delegaţi în or. Moscova pentru a par-
ti cipa la Congresul al XIV-lea al medicilor 
pediatri din Federaţia Rusă. 

■ Pentru a parti cipa la Congresul al XIII-
lea al Endoscopiști lor din Federaţia Rusă, în 
perioada 13 -20 februarie, au fost delegaţi: 
- dl Anghelici Gheorghe, șef Laborator 
Hepatochirurgie, prof. univ. catedra Chirur-
gie nr.2;
- dl Crudu Oleg, cercetător ști inţifi c su-
perior Laboratorul Hepatochirurgie;
- dl Pisarenco Sergiu, cercetător ști inţi-
fi c stagiar Laboratorul Hepatochirurgie;
- dl Zaharia Andrei, doctorand, an.I, 
catedra Chirurgie nr.2

■ În perioada 15-18 februarie, dl Ivan 
Puiu, conf. univ. catedra Medicină de fami-
lie, a fost delegat în or. Moscova pentru a 
parti cipa la Congresul al XIV-lea al Pediatri-
lor din Federaţia Rusă. 

■ Dna Ala Nemerenco, medic șef IMPS 
Clinica Universitară de Asistenţă Medicală 
Primară, a fost delegată în or. Moscova la 
lucrările Forumului IV Internaţional al di-
rectorilor „Centrul Medical Contemporan” 
(17-20 februarie curent). 

Ştiri pe scurt
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Relaţiile cu Grupul Spitalicesc „Sfântul 
Augusti n” au demarat în perioada com-
plicată de obţinere a independenţei și su-
veranităţii republicii. Valoarea nestemată 
a acestui parteneriat constă nu numai în 
suportul acordat Universităţii și ţării la for-
marea ti nerilor specialiști , dar și în acele 
forme deosebite de comunicare între me-

dic și pacient, medic și lucrător 
medical, care la Mănăsti rea 
„Sfântul Augusti n” sunt pă-
trun se de cele mai autenti ce 
valori morale, de sincera com-
pasiune și dorinţa de a alina 
su fe rin ţe le fi zice, dar  și cele 
sufl etești  ale oamenilor.   

Un rol deosebit în dezvol-
tarea relaţiilor de cooperare 
și prietenie cu Grupul Spita-
licesc „Sf. Augusti n”, precum 
și în stabilirea și exti nderea 
colaborării cu universităţi și fa-
cul tăţi de profi l din Franţa, l-a 
avut Domnul Benoît Nautré, 
Director general al Grupului 
Spitalicesc „Sfântul Augusti n”, 
profesor asociat al USMF și 
al Federaţiei Insti tuţiilor Spi-
talicești  de asistenţă priva-
tă nonprofi t, coordonator al 
depar tamentului Re la ţii Inter-

na ţionale al federaţiei, profesor la Univer-
sităţile din Nant, Ren, Liej, și la Insti  tu tul 
Fran co fon de Administraţie și Gesti une din 
Sofi a.

Cu concursul nemijlocit  al Grupului Spi-
talicesc „Sf. Augusti n” și al Fundaţiei Soros 
a fost realizat proiectul de formare a unui 

număr impunător de rezidenţi la discipline 
prioritare pentru Universitate și sistemul de 
sănătate în ansamblu. Prof. Benoît Nautré 
ţine cursuri în domeniul managementului 
spitalicesc și gesti unii strategice în cadrul 
USMF, contribuind astf el la instruirea ca-
drelor de conducere în domeniul sănătăţii.

Domnia Sa a încurajat multe persoane 
în acti vităţile de cercetare ști inţifi că. În co-
tutelă cu Universitatea din Anjé și suportul 
AUF deja a fost susţinută cu succes o teză 
de doctor în medicină în domeniul anes-
teziologiei  și reanimatologiei.                                  

Este inesti mabilă contribuţia prof. Be-
noît Nautré la elaborarea Strategiei de dez-
voltare a Universităţii, în special ce ţine de 
managementul fi nanciar. 

Pe parcursul ulti mului deceniu, evoluţia 
acti vităţilor întreprinse de Dl Benoît Nautré 
în RM este una impresionantă ca anvergu-
ră. Domnia Sa este bine cunoscut și înalt 
apreciat astăzi în toate cercurile medicale 
din ţară.

Consistent este suportul dlui Nautré, 
susţinut de colegii din Grupul Spitalicesc 
„Sf. Augusti n”, în organizarea primului Cen-
tru de Geriatrie și Gerontologie din RM. 
Acest fapt a permis implementarea din 
start a modelului geriatric european, ela bo-
ra rea principiilor de evaluare a pacientului 

geriatric, elaborarea  indicaţiilor  me to di ce 
pentru medicii specia liști  din ţara noastră.

Domnul Benoit Nautré, profesor, Direc-
tor general al Grupului Spitalicesc „Sfântul 
Augusti n” din Malestroit merită pe deplin 
ti tlul onorifi c Doctor Honoris Causa al 
USMF „Nicolae Testemiţanu” . 

În susţinerea dlui Benoît Nautré au luat 
cuvântul prof. Ion Moldovanu, șef catedră 
Neurologie, directorul Centrului Ști inţifi co-
practi c de Neurologie și Neurochirurgie; 
dle Galina Ciubuc, rezident, Natalia Blaja, 
asistent universitar, șeful Laboratorului de 
Geriatrie și gerontologie.

În numele Senatului, al tuturor celor 
prezenţi rectorul Ion Ababii i-a adus pro-
fesorului Benoît Nautré sincere felicitări cu 
prilejul conferirii ti tlului onorifi c, dorindu-i 
multă sănătate, noi realizări în acti vitatea 
profesională, fericire și prosperare Domniei 
Sale și familiei.

Domnul profesor Benoît Nautré, la rân-
dul său, a mulţumit pentru înalta aprecie-
re a acti vităţii  sale, pentru onorifi cul ti tlu 
acordat de Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, 
exprimându-și convingerea că relaţiile de 
prietenie și colaborare moldo-franceze vor 
cunoaște noi  dimen si uni. 

Traian MUSTEAŢĂ

Colaborare internaþionalã D���������  ����  �����
■ Neîncăpătoare a fost Sala Senatului, unde la 
17 februarie curent a avut loc ședinţa festivă de-
dicată conferirii titlului onorific „Doctor Honoris 
Causa” al Universităţii de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” dlui Benoît Nautré, 
Director general al Gru   pului Spi tali cesc „Sfântul 
Augustin” (Malestroit, Franţa). Aprecierile juste 

și elogiile adresate acestei personalităţi mar cante au prile-
juit momente înălţătoare de ade vă rată satisfacţie spirituală 
pentru cei prezenţi în sală: pro fe  sori, re zi de n ţi, studenţi, jur-
naliști. Lista oame ni lor de vază posesori ai înaltei distincţii 
s-a com pletat cu încă un nume de rezonanţă interna ţio n a lă. 
În așa fel s-a mai scris o filă importantă în presti gioa sa isto-
rie a instituţiei.

■ În perioada 26-27 februarie curent, 
USMF “Nicolae Testemiţanu” a avut onoa-
re de a fi  gazda delegaţiei Universităţii de 
Medicină și Farmacie  “Gr. T.  Popa” din 
Iași. 

Din delegaţia română au facut parte: Dr. 
prof. univ. Vasile Astărăstoae, rectorul Univer-
sităţii de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din 
Iași, Dr. prof.univ. Maria Stamati n, prorector 
studii postuniversitare, educaţie medicală con-
ti nuă și probleme ale rezidenţilor, Dr. conf. univ. 
Dragoș Pieptu, prorector cercetare ști inţifi că, 
doctorate, relaţii internaţionale, parteneriate 
academice, Dr. prof. univ. Norina Consuela For-
na, decan Facultatea  Medicină Dentară,  Con-
silier al Colegiului Medicilor Denti ști  din Româ-
nia, Ambasador pentru România al Asociaţiei 
Dentare Europene pentru Educaţie, Consilier 
al Societăţii Balcanice de Stomatologie. 

Scopul vizitei colegilor de la Iași a fost 
facilitarea procesului de racordare a cur-
riculei universitare și postuniversitare la 
standardele europene în vederea mobilită-
ţii de studenţi, rezidenţi și cadre didacti ce; 
stabilirea unor proiecte comune care vor fi  
depuse în competi ţii naţionale și internaţi-
onale, modalităţile de colaborare în simu-
larea în medicină, educaţie și cercetare în 
bioinginerie, realizarea tezelor de doctorat 
în cotutelă. Totodată, conducerea USMF s-a 
arătat interesată de manualele și revistele 
românești , atât de necesare pentru proce-
sul de studiu al studenţilor. 

Dna Olga Cerneţchi, prorector pentru asi-
gurarea calităţii și integrării în învăţământ, a 
menţionat că fi nalizarea strategiei pentru învă-
ţamântul medical din ţară, reforma curriculară 

pe facultăţi și armonizarea ei cu cerinţele Uni-
unii Europene este posibilă doar cu ajutorul și 
sprijinul colegilor români.

Timp de două zile s-a lucrat în dome-
niul managementului fi nanciar și s-a dis-
cutat posibilitatea aplicării pentru proiecte 
transfrontaliere prin intermediul României, 
acest lucru fi ind posibil doar prin armoni-
zarea legislaţiei fi scale și cea a investi ţiilor 
din Republica Moldova.

Dna Norina Forna, decan al Facultăţii 
Medicină Dentară din Iași,  a apreciat pro-
gresul pe care l-a înregistrat Facultatea Sto-
matologie a USMF “Nicolae Testemiţanu” 
și a asigurat conducerea acestei facultăţi că 
vor conti nua frumoasa colaborare în spiri-
tul tradiţiei și al legăturilor speciale dintre 
aceste două facultăţi. În contextul mobili-
tăţii studenţilor, decanul Facultăţii Stoma-
tologie domnul Ion Lupan  a precizat că cea 
mai potrivită formă de mobilitate ar fi  cea 
pentru o lună de zile. 

Punctul culminant al vizitei delegaţiei 
române a fost decernarea ti tlului Doctor 
Honoris Causa domnului Vasile Astărăstoae, 
personalitate înalt  apreciată în mediul aca-
demic românesc, dar și cel internaţional, un 
manager deosebit al sistemului medical, un 
enciclopedist, unul dintre cei mai buni pri-
eteni ai Basarabiei (cum l-a numit domnul 
academician Gheorghe Ghidirim), pentru 
înalta apreciere a meritelor deosebite și a 
contribuţiei substanţiale la formarea unui 
mediu academic prosper, pentru calităţile 
sale de ilustru savant.  

Rectorul Ion Ababii a ţinut să menţione-
ze că prin intermediul implicit al colegilor 
români, Universitatea de Medicină din Chi-

șinău se integrează în sistemul internaţional 
al învăţământului superior medical și farma-
ceuti c și se deschid noi perspecti ve reale de 
promovare a imaginii universităţii în diferite 
ţări ale lumii.

Domnul Vasile Astărăstoae este Director 
al Insti tutului de Medicină Legală din Iași,   
Președinte al Colegiului Medicilor din Ro-
mânia și Președinte al Colegiului Medicilor 
din Iași, Membru în Comitetul Director de 
Bioeti că (CDBI) al Consiliului Europei (Stras-
bourg), redactor-șef al Revistei Române de 
Bioeti că și Editor General al Revistei „Me-
dica“, realizatorul și moderatorul emisiunii 
“Dreptul la Sănătate ” la ProTV Iași. 

 „Pentru mine este cel mai onorant titlu 
din activitatea mea. Să nu uităm că medicina 
trebuie să fie, în primul rând, umanistă, pen-
tru că cel din faţa medicului este o persoană, 
o fiinţă. O meserie care are un nucleu mitic, 

dar și mistic în ea. Redarea dimensiunii uma-
niste a profesiei medicale este de fapt arta 
supravieţuirii acestei profesii. Medicina nu 
este nici meștesug, nici profesie, nici presta-
re de servicii medicale, medicina este o misi-
une”, a declarat rectorul Universităţii “Gr. T. 
Popa”, domnul Vasile Astărăstoae.  

Totodată, rectorul USMF “Nicolae Teste-
miţanu”, domnul Ion Ababii a ţinut să mulţu-
mească și să-și exprime profunda recunoș-
tinţă pentru suportul metodologic și logistic 
adus de peste Prut.

Oaspeţii din Iași au mulţumit pentru 
primirea călduroasă și au declarat că sunt 
deschiși pentru orice ti p de colaborare  cu 
USMF “Nicolae Testemiţanu”, deoarece sen-
ti mentele sunt cele care ne unesc, și nu do-
cumentele. 

Violeta STRATAN

M������� 
���� � �������…
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Violeta Stratan: Domnule profesor 
Maloman, ce v-a determinat să luaţi calea 
chirurgiei? A fost visul Dumneavoastră 
sau întâmplarea și-a spus cuvântul?

Eugen Maloman: A fost o întâmplare 
atunci când am fost înmatriculat la medici-
nă, în 1946, imediat după război. În 1945, 
am fost repatriat din România. Nu aveam 
dreptul să mă opun sau să refuz să înde-
plinesc acest ordin. Iniţial am vrut să merg 
la Insti tutul Pedagogic, dar nu am fost ad-
mis pentru că mi s-a spus că nu am studii 
medii fi nalizate. Tot în 1945 a fost deschisă 
și Universitatea de Medicină din Chișinău. 
La insistenţa multor prieteni am hotărât să 
aleg calea medicinei. Din start am ști ut că 
voi urma chirurgia, pentru că mi s-a părut 
un domeniu foarte interesant, dar și rezul-
tati v, pentru că imediat după operaţie poţi 
vedea și rezultatul.

V.S.: Mai mult de 30 de ani aţi fost șe-
ful catedrei Chirurgie. Ce a însemnat pen-
tru Dumneavoastră munca la catedră? 
Sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat?

E.M.: Mulţumit nu poţi fi  nicicând, me-
reu ti nzi să te autoperfecţionezi. Atunci 
când am ajuns la vârsta de 70 de ani, am 
înţeles că trebuie să cedez locul meu celor 
mai ti neri. La catedră și în clinică am mun-
cit atât cât am putut, atât cât a fost posibil. 
Chirurgia a fost viaţa mea, iar rezultatele 
modeste realizate - sati sfacţia majoră. 

V.S.: De ce a fost necesară deschiderea 
unei noi facultăţi, cea de Perfecţionare a 
Medicilor?

E.M.: Cu ti mpul s-a ajuns la concluzia 
că asistenţa chirurgicală de urgenţă nu se 
acordă așa cum ar trebui, iar rezultatele 
nu sunt cele mai sati sfăcătoare. Toate re-
publicile unionale erau monitorizate de 
către conducerea de la Moscova, inclusiv 
și noi. Controalele deveneau din ce în ce 
mai dese. Comisiile venite controlau toate 
spitalele raionale, depistau multe nereguli, 
care se regăseau în indicatorii mortalităţii 
postoperatorii. Câţiva ani am fost criti caţi 
dur. Aceasta se întâmpla pe vremea minis-
trului Draganiuc. Tot pe vremea ministrului 
Draganiuc am fost numit specialist princi-
pal al Ministerului Sănătăţii și al Spitalului 
Direcţiei a IV-a, spital în care erau trataţi șe-
fi i nomenclaturii sovieti ce. Am fost nevoit 
să accept, pentru că în chirurgie există obli-
gati vitatea acordării asistenţei chirurgicale 
oricui și în orice condiţii. 

V.S.: Care au fost aspectele negati ve 
ale acti vităţii Dumneavoastră?

E.M.: ...Încă din perioada studenţiei, 
fi ind student în anul II la medicină, am fost 
persecutat de autorităţile sovieti ce. Mă 
chemau noaptea și mă interogau. Faptul 
că am învăţat într-un liceu românesc, cu 
tata refugiat din Transnistria, trezea foarte 
multe suspecţii autorităţilor. 

După ce am susţinut examenele de 
stat, am fost chemat de către comisia de 
reparti zare, iar președintele comisiei, vice-
ministrul Malâghina, m-a întrebat unde mi-
aș dori să lucrez. Eu am răspuns că îmi este 
indiferent, doar că vreau să devin chirurg. 
Mi s-a propus să fi u radiolog la Drochia. 
Bineînţeles că am refuzat. Astf el, în cele 
din urmă, am fost trimis în circumscripţia 
Puhăceni, raionul Anenii Noi, acesta fi ind 
unul dintre cele mai difi cile și îndepărtate 
sectoare, în opinia mea. 

Spitalul de la Puhăceni consta din patru 
camere mici, în care erau trataţi atât copiii, 

cât și pacienţii vârstnici. Se mai afl a acolo 
și adminsitraţia spitalului. Eu, în calitate de 
medic, doream specializare în chirurgie. 
Pe atunci ea dura doar 4 luni. Ministrul de 
atunci, Discalenco și adjunctul lui Malâghi-
na îmi refuzau această specializare, deși în 
raion se simţea o lipsă acută de specialiști  
în chirurgie. Pentru mine a intervenit și pre-
ședintele „raikom”-ului din Anenii Noi, însă 
în pofi da acestui fapt ministrul a răspuns : 
Nu avem încredere în el... Până nu a murit 
Stalin nu mi s-a permis să fac specializarea 
în chirurgie și am fost respins la încercările 
de admitere sau concurs la ordinatura clini-
că și aspirantură. 

V.S.: Să înţeleg că din cauza rădăcinilor 
Dumneavoastră și a faptului că aţi absol-
vit un liceu românesc aţi fost persecutat 
atâta ti mp...

E.M.: Probabil, pe vremea mea era 
foarte presti gios să termini un liceu militar. 
În România antebelică existau doar 8 licee 
militare. La admiterea anului 1938 au con-
curat 360 copii din toată ţara pentru 36 lo-
curi în clasa I-a. Nivelul de studii era foarte 
înalt. Liceul militar „Regele Ferdinand I” a 
fost înfi inţat aici în Chișinău în 1918. La ani-
versarea a 80-a a liceului, absolvenţii s-au 
reunit la Chișinău pentru a se revedea și 
pentru a depăna aminti ri. Să ști ţi că mai ţin 
legătura cu colegii mei de la liceu. Nu am 
fost membru de parti d. Faptul că am rea-
lizat cariera de profesor-chirurg îl datorez 
faptului, că am fost protejat de colegii de 
promoţie – Nicolae Testemiţanu, devenit  
ministru și Vasile Anesti adi, rector al Insti -
tutului de Medicină ti mp de 23 de ani. 

V.S.: Care sunt valorile pe care trebuie 
să se bazeze relaţia medic-pacient? 

E.M.: Această relaţie se bazează pe o 
tradiţie de secole. Eti ca și deontologia hi-
pocrati că îl obligă pe medic să acorde pa-
cientului necondiţionat asistenţa medicală 
necesară, care include ajutorul medical și 
sfaturile de viaţă sănătoasă. 

V.S.: Profesia de medic presupune, în 
afară de cazuri reușite de tratament, evi-
dent, și eșecuri. În practi ca Dumneavoas-
tră cum aţi ţinut piept unor asemenea 
momente nefaste?

E.M.: În această privinţă am multe de 
povesti t. De pildă, în 1982, am fost numit 
specialist principal al Ministerului Sănătă-
ţii. Nu-mi doream acest lucru, dar la insis-
tenţele ministrului Draganiuc, totuși am 
acceptat. După cum am menţionat ante-
rior situaţia în republică era una precară. 
Era necesar de a implementa urgent un 
șir de reforme. Fiind șef al catedrei în ca-
drul Facultăţii de Perfecţionare a Medici-
lor, aveam seminare cu chirurgii din raion. 
Analizam indicii mortalităţii, analizam ce 
greșeli au fost comise și care puteau fi  evi-
tate pe viitor. În afară de aceasta, la minis-
ter trebuia să analizez toate plângerile din 
domeniul chirurgical. La început, în fi ecare 
an primeam câte 40 de plângeri de acest 
ti p. De multe ori înţelegeam că trebuie să 
fi u solidar cu colegii de breaslă. Patologia 
este patologie, și de multe ori nu poţi con-
trola complicaţiile ce pot apărea. La unele 
plângeri răspundeam în scris, la altele vor-
beam personal cu peti ţionarii. Tind să cred 
că am găsit modalitatea cea mai potrivită 
de a comunica cu oamenii afl aţi în suferin-
ţă, adoptând un ton al vocii moderat și un 
comportament adecvat. În cele din urmă, 
am reușit să reduc numărul de plângeri 

de la 40 până la 2-3 pe an. În perioada în 
care am ocupat acest post administrati v în 
cadrul ministerului, indicii mortalităţii s-au 
diminuat considerabil și puteau fi  com-
paraţi cu cei din occident. Eu consider că 
acesta este principalul lucru pe care l-am 
făcut în viaţa mea, în afară de faptul că am 
fost șef de catedră foarte mulţi ani, am 
instruit mulţi specialiști  buni în domeniu 
și am consultat și operat mii de bolnavi. 
Astăzi mă bucur că rezultatele obţinute se 
mai menţin. 

V.S.: La propunerea Dumneavoastră a 
fost insti tuit rezidenţiatul în chirurgie ca 
formă principală de specializare primară… 

E.G.: Era necesar de a insti tui această for-
mă de învăţământ. În primul rând, nu puteam 
să uit acele 4 luni de specializare în chirurgie 
de care am avut eu parte la vremea mea. Ce 
înseamnă 4 luni de specializare pentru chi-
rurg? Practi c nimic. Abia înveţi să faci câteva 
operaţii și să te obișnuiești  cu atmosfera din 
sală. Sala de operaţii în spitalul raional se afl a 
alături de biroul în care se păstrau atlasurile de 
anatomie. În ti mp ce operam, mai trăgeam cu 
ochiul în acele atlasuri de chirurgie. Mai târziu 
deja s-a introdus subordinatura, apoi interna-
tura. Eu îmi dădeam seama că rezidenţiatul 
poate fi  soluţia unor probleme și poate aduce 
rezultatele mult dorite. Am adoptat modelul 
american de rezidenţiat, adică cel de 5 ani în 
chirurgia generală. Odată cu dobândirea inde-
pendenţei Republicii Moldova a fost nevoie 
de implementarea urgentă a reformelor în în-
tregul sistem de sănătate. Ministrul Sănătăţii 
de atunci, Gheorghe Ghidirim, mi-a împărtășit 
ideile și a introdus autoritar rezidenţiatul fără 
acordul Guvernului și al rectoratului. O latură 
defavorabilă a rezidenţiatului la noi în Moldo-
va este că perioada de studii este de doar 4 
ani. Ar trebui să optăm pentru cel puţin de 5 
ani. Colegii noștri din România studiază 6 ani, 
pentru a putea echivala studiile lor cu cele din 
occident. Din păcate, situaţia fi nanciară nu ne 
permite să majorăm numărul anilor de studii 
pentru rezidenţiat. O altă idee, susţinută de 
profesorul Vladimir Hoti neanu, ar fi  ca rezi-
denţii să meargă pentru un an de zile la ţară. 
Noi deja am experimentat acest lucru prin anii 
2003-2004. Atunci au mers rezidenţii în spita-
lele raionale ale ţării. Toţi au rămas mulţumiţi 
– și noi, care am fost curatorii acelor rezidenţi, 
și localnicii. 

V.S.: De-a lungul ti mpului aţi parti ci-
pat la diferite congrese, reuniuni de rang 
internaţional. Cum este văzută Republica 
Moldova peste hotarele ţării?

E.M.: Când am mers pentru prima dată 
în Statele Unite ale Americii, americanii nici 
nu ști au că există așa ţară pe glob. Trebuia 
să iau o hartă să le arăt. Nici europenii nu 
ști u bine cine suntem noi, moldovenii din 
Basarabia. Vreau să menţionez că totuși ab-
solvenţii noștri care au plecat în România și 
în Occident se bucură de respect și de suc-
ces în mediul medical de acolo. 

V.S.: Care sunt, în opinia Dumneavoas-
tră, principalele lacune ale sistemului me-
dical din Republica Moldova? 

E.M.: Avem multe carenţe, imperfec-
ţiuni. Este un adevărat imperati v pentru 
sistemul medical naţional modernizarea 
spitalelor, ceea ce ar include crearea de-
partamentelor de urgenţă pentru diagnos-
ti cul, resuscitarea și asistenţa chirurgicală 
promptă și corectă. Sistemele de asigurare 
medicală obligatorie trebuie să doteze spi-
talele de orice rang cu tehnică diagnosti că 

și chirurgicală modernă, conform necesi-
tăţilor. Pentru a avea o medicină moder-
nă sunt necesare condiţii prielnice pentru 
aceasta. Salarizarea conti nuă să fi e o pro-
blemă pentru medici. Un salariu mai mic 
decât îl au medicii în Republica Moldova 
nu-l găsești  niciunde în lume. 

V.S.: În condiţiile în care este greu să 
exiști  ca medic în Republica Moldova, 
cum este posibil de oprit exodul de ti neri 
specialiști  din ţară? 

E.M.: În condiţiile economice grele în 
care ne-am pomenit e greu să ridicăm ca-
pul. Cu toate că nivelul procesului didac-
ti c corespunde cerinţelor europene, mai 
avem de lucrat la capitolul ăsta, dar prin-
cipalul sunt condiţiile de acti vitate și sala-
rizarea decentă.

V.S.: S-a schimbat oare imaginea me-
dicului de-a lungul ti mpului? 

E.M.: Ati tudinea oamenilor faţă de me-
dic este una criti că, cred eu. Medicina dintot-
deauna a fost un domeniu presti gios și vreau 
să vă spun că medicii niciodată nu au fost 
oameni săraci. Toţi dascălii mei au fost per-
sonalităţi respectate. În Rusia ţaristă, înainte 
de revoluţie existau acei medici care lucrau 
la ţară – medicii de zemstvă. Unii dintre ei au 
devenit între ti mp scriitori, cum ar fi : Gleb 
Uspenski, Anton Cehov, Mihail Bulgakov. Eu, 
fi ind medic de sector, îi invidiam pe acești  
oameni, care în condiţiile Rusiei ţariste dis-
puneau de spitale, existente și astăzi, de lo-
cuinţe – case personale și transport comod. 
Spitalul din Bulboaca, în care am lucrat trei 
ani, era un mic spital de zemstvă, construit 
pentru 25 de paturi. Sovieti cii au înghesuit în 
același spaţiu 100 de paturi. Casa medicului 
au transformat-o în maternitate, iar casa fel-
cerului în secţie de internare. Conductele de 
apă și canalizare, baia și toaletele n-au rezis-
tat. Sala de operaţie și dependenţele au fost 
improvizate în condiţi improprii. Noi, medicii 
anilor ’50 îi invidiam pe predecesorii noștri 
din ti mpurile de zemstvă. S-a schimbat și 
ati tudinea populaţiei faţă de medic, care nu 
mai era intelectualul respectat și ascultat din 
trecut. 

Totuși medicii anilor ’50-60 au lichidat 
consecinţele medicale și sociale ale războ-
iului – ti fosul eczantemati c și abdominal, 
malaria, sifi lisul, tuberculoza, iar în anii ’70 
au ridicat nivelul asistenţei medicale po-
pulaţiei la un nivel cvasi-european, funcţi-
onând în condiţii de viaţă și salarizare mai 
mult decât modeste.

V.S.: Dacă ar fi  s-o luaţi de la început, 
aţi emigra?

E.M.: Cred că da...Nu aș emigra pentru 
un nivel de viaţă mai înalt, ci pentru a avea 
condiţii pentru cercetare ști inţifi că, pentru 
că în condiţiile noastre actuale este aproa-
pe imposibil să faci acest lucru.

V.S.: Ce aţi dori colegilor Dumneavoas-
tră și ti nerilor medici? 

E.M.: Le-aș dori să fi e medici moderni, 
să respecte eti ca și deontologia hipocr ati -
că, să acti veze în condiţii normale de via-
ţă și de salarizare decentă. Să nu uite că 
importanţa socială a asistenţei medicale 
este de a ajuta omul în suferinţă. De altf el, 
principiul de a fi  patriot constă în munca 
pe care o depui pentru poporul tău. În 
măsura posibilităţilor mele cred că mi-am 
făcut datoria. 

Violeta STRATAN,
specialist Relaţii publice

■ Domnul Eugen Maloman este unul 
dintre cei mai iluştri chirurgi, pe care i-a 
cunoscut Moldova vreodată. Face parte din 
generaţia de aur a chirurgilor moldoveni. O 
personalitate puternică, cu un profund simţ 
al realităţii, un savant erudit, un om cu care 
soarta nu a fost cea mai blândă.

Rămas doar în grija mamei, când abia 
împlinea 11 ani, reuşeşte să primească o 
educaţie dintre cele mai selecte. Între anii 
1934-1945 este elev la Şcoala Primară de 
Băieţi nr.2, urmează Liceul Militar “Regele 
Ferdinand I” din Chişinău, transferat în 1943 
la Craiova. În 1946, este înmatriculat la Fac-
ultatea Medicină generală a Insti tutului de 
Medicină din Chişinău. Își începe cariera ca 

medic de circumscripţie la Puhăceni, iar pes-
te trei ani devine medic-șef și chirurg al raio-
nului Bulboaca. În 1962, susţine teza de doc-
tor în medicină, apoi cea de doctor habilitat. 
În perioada acti vităţii sale, profesorul Eugen 
Maloman a organizat două catedre și clinici 
de chirurgie – pentru studenţii facultăţilor 
de Sanitărie și Stomatologie (1967) și pentru 
chirurgi în cadrul Facultăţii de perfecţionare 
(1982). În 1982, i se conferă ti tlul de profe-
sor universitar, devenind totodată specialist 
principal în domeniul chirurgiei al Ministeru-
lui Sănătăţii din Republica Moldova.

Numele profesorului Eugen Maloman 
este adesea asociat cu acti vitatea şti inţifi că 
din domeniul chirurgiei. Dumnealui a pub-

licat circa 200 de lucrări şti inţifi ce, inclusiv 
monografi i şi elaborări metodice. Drept 
răsplată pentru contribuţia adusă sistemu-
lui medical din Republica Moldova, îi este 
conferit ti tlul de Om Emerit în şti inţă, a fost 
decorat cu Ordinul “Gloria Muncii”. Este 
membru al Consiliului Asociaţiei Chirurgilor 
din Moldova, membru al Societăţii Române 
de Chirurgie şi al Academiei de Şti inţe din 
New York. 

Cum poţi rămâne drept în faţa 
provocărilor vieţii, cum poţi aprecia 
medicul chirurg la adevărata sa valoare şi 
ce înseamnă să profesezi meseria cu dăruire 
de sine şi demnitate, afl aţi chiar de la dom-
nul profesor Maloman. 
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Eugen Maloman – o istorie desprinsă din rana timpului
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■ GRIGORE VIERU... Atât cât l-am avut 
în preajmă, l-am venerat, i-am savurat bu-
nătatea și talentul, fără a ne crede datori 
să-i întoarcem ceva, fără a sesiza că la un 
moment poate dispărea.

Ne-a rămas opera sa, dimpreună cu 
Doina, cu Mioriţa...

Dar pentru noi, cei de azi, ne-a rămas și 
chipul său, conturat adânc pe reti nă și conști -
inţă. Parcă-i vedem aievea sfi iciunea și sim-
plitatea ce-l împodobeau ca o manti e de aur.

Grigore Vieru este Omul de Litere și 
Luptătorul, care a reușit să exprime total 
durerea și bucuria trăitorilor de pe acest 
meridian al neamului nostru. Prin aceasta 
e Mare!

...Relaţiile sale cu medicii au fost de-
osebite, deoarece în maratonul scurtei 
vieţi trăite pe Terra i-a fost dat mereu să 
aibă probleme de sănătate, a suferit și pă-
ti mit fi zic, afl ându-se încă din adolescenţă 
și ti nereţe sub auspiciile și suportul moral 
al oamenilor în halate albe. Eram student 
medicinist, când l-am văzut pentru prima 
dată într-un salon de la etajul doi al Spita-
lului Clinic Republican, amplasat atunci în 
centrul urbei, pe str. Toma Ciorbă. Se afl a 
sub îngrijirea medicului internist Petru 
Testemiţanu și cineva din grupul nostru de 
practi canţi șopti : „Iată-l, acesta e Grigore 
Vieru!” L-am salutat și el s-a bucurat, fă-
când o schiţă de zâmbet cald și cuprinzător. 
Am încăput cu toţii în acel zâmbet sfi os și 
dureros, de aceea ne-a rămas pecetluit în 
memorie. Medicul a făcut scurte caracte-
risti ci ale maladiei, noi însă îl ascultam, dar 
cu ochii îl sorbeam pe poet. Versurile sale 
împluseră cu lumină pe-atunci grădiniţele, 
școlile – era cunoscut.

Dincolo de acest moment ocazional, 
Domnia sa în conti nuare a însemnat extrem 
de mult pentru cultura naţională și pentru 
medicină. A întreţinut încă pe-atunci relaţii 
luminoase cu profesorul Nicolae Testemi-
ţanu, al cărui nume îl poartă astăzi Univer-
sitatea, cu viceprim-ministrul Anatol Coro-
bceanu, alţi făclieri ai stoicismului și luptei 

Ion ABABII, 
rectorul USMF „N. Testemiţanu”,
profesor universitar,  
academician al AȘM

Nafura  bunătăţii  Poetului 
ajunge pentru fi ecare... 

Poetul. Un donator de sânge la spitalul cuvintelor. 
Poetul este unica fi inţă care își poartă inima în afară de sine.

                     Lucian Blaga

dârze pentru  adevăr și dreptate, fi ind la 
curent cu marele lor sacrifi ciu. Ce n-am 
spune, ce n-am crede, dar anume prin jert-
fa acestora, precum și a multor altora ca ei, 
am ajuns unde suntem, putem liber respira 
oxigenul democraţiei. 

Exemplul vieţii unor asemenea înain-
tași a fost și rămâne educati v.

Anume atunci, în fi erberea acelor eve-
nimente ale anilor ’60 ai secolului trecut, 
Grigore Vieru scrie poemul „Bărbaţii Mol-
dovei”, dedicaţie medicului Nicolae Teste-
miţanu. Firește, ca orice om, profesorul  se 
mândrea cu așa ceva. Potentaţii zilei, însă, 
la acea răfuială cu dumnealui, desti tuindu-l 
din toate funcţiile obștești ,  i-au adus drept 
„probă” de învinuire până și acest vers ne-

vinovat. Recitesc de pe piscul zilei de astăzi 
poemul și nu pot descifra – unde e vina?! 
Ei, dar atunci nimeni nu întreba, nici că 
cerceta, pur și simplu, în mod arbitrar se 
decreta vina!

Multe s-au perindat și mai multe s-au 
spălat, dar poezia a rămas, căci asta e via-
ţa!

Am impresia că printre medici se sim-
ţea în apele sale, avea ceva ce-l atrăgea 
spre ei. Ca să nu mai vorbesc de prietenia 
mare și frumoasă ce l-a legat de profesorii 
Eugen Popușoi, Gheorghe Ghidirim, Petru 
Galeţchi, Pavel Gusac, Constanti n Andriu-
ţă, Nicolae Eșanu, Viorel Prisacari, Vadim 
Hoti neanu, atâţia alţii. Academicianului 
Gh. Ghidirim i-a dedicat prin ani două mi-
nunate poeme. 

Dorea mereu să se întâlnească cu stu-
denţii, uneori chiar în cadrul căminelor, 
purtând cu ei discuţii sincere și pline de 
curiozitatea atracţiei spre cultură. „ Cobor 
la Medicină ca într-o grădină cu fl ori, unde 
cântă păsări în zori, unde sufl ul-mi obosit 
devine imediat altul, întremat și îmbătat 
de curat cu vorba neaoșă și aleasă!” a 
rosti t odată în cadrul unui cenaclu literar. 
Simţea, cu toţi porii sufl etului, că acest 
material uman neprihănit, studenţimea, 
consti tuie viitorul ţării și dorea să o vadă 
militantă, cu urechea aplecată la grijile și 
durerile poporului.

Ţin să accentuez aici că ati tudinea 
noastră faţă de studenţi coincide total-
mente cu a poetului,  studentul fi ind me-
reu în prim-planul preocupărilor noastre 
coti diene. Facem totul pentru a-i sprijini, 
a-i ajuta în munca lor serioasă și grea de 
acumulare a cunoști nţelor moderne, de-
prinderilor practi ce necesare la realizarea 
misiunii de medic. În cazurile cele mai 

complicate și întortocheate îi orientăm pe 
cei responsabili de instruire și educaţie să 
se conducă de principiul:  „Dacă nu-i poţi 
ajuta, măcar nu-i încurca!” Căci ce e mai 
scump ca libertatea?! Crește o lume nouă, 
pe care trebuie să o înţelegem...

Un rol aparte dumnealui l-a avut în cre-
area Teatrului studenţesc al USMF, căruia 
astăzi îi zicem  Teatrul „Grigore V  ieru”. Se 
bucura ca un copil, când vedea că formaţiu-
nea tot urcă în măiestrie pe linia ascenden-
ţei, când regizorul Vitalie Tapeș îi povestea 
detaliat despre acele succese obţinute în 
arta teatrală și poeti că de tânărul colecti v 
de actori amatori.

Și încă ceva: în pregăti rile pe care le-am 
avut acum patru ani către aniversarea a 
60-a a Universităţii apăruse spontan ideea 
că ar fi  bine să avem un Imn al Medicinei. 
Idee bună, a prins imediat foc, am organi-
zat un juriu special pentru a audia și confi r-
ma opera. Am și prins a aduna texte, a po-
trivi muzică la ele. Dar toate plăceau, erau 
admise până la un punct, ceva simţeam că 
nu ajunge. Într-o zi, împreună cu acade-
micianul Gheorghe Ghidirim, decidem să 
apelăm la ajutorul lui Grigore Vieru. L-am 
găsit ușor la Spitalul Cancelariei de Stat și 
tot atât de ușor am convenit ca dumnealui 
să scrie cuvintele, muzica (la propunerea 
sa) rămase să o compună un alt mare ar-
ti st, Gheorghe Mustea. Ce credeţi: a doua 
zi dimineaţa a venit la Universitate cu po-
ezia scrisă! A citi t-o și am rămas încântaţi 
de acea forţă interioară a mesajului poeti c 
transmis medicilor și nemedicilor. Peste 
câteva zile, compozitorul ne comunică că 
a fi nalizat lucrarea; am adunat membrii 
Senatului și ne-am dus cu toţii în Dealul 
Schinoasei, la Compania Radio TV, unde 
ne aștepta poetul, fi ind toate aranjamen-
tele orchestrei făcute. Am ascultat cu luare 
aminte. Și versurile, și muzica ne-au răsco-
lit profund simţirea, gândurile. Simţeam 
neliniștea din sufl etul său. La fi nele audie-
rii i-am felicitat pe Poet și Compozitor, ne-
am închinat și în faţa Muzicanţilor: Imnul 
pe care-l așteptam – acesta era!

Orice nouă audiere a Imnului  e pen-
tru mine acea nafură a credinţei de bine, 
exprimată limpede și înălţător în formă 
opti mistă de acești  oameni scumpi inimii 
mele...   

Ion STICI, publicist

Buna dimineaţa, maestre! Parcă mai 
ieri a fost acea facultate, acel Pedagogic 
„ Ion Creangă”, unde ne adunaserăm din 
patru zări la carte. Eraţi la anul patru, 
când noi, boboceii, pășisem pragul Tem-
plului. Aveaţi deja cucerită o faimă scrii-
toricească, apăruse Alarma, prima Dvs. 
carte, dar publicaţi sârguincios versuri 
pentru copii în Foaia Literară de la etajul 
trei, afi șată chiar la intrare în acel coridor 
lung cât o zi de post. Ne adunam ciucure, 
la recreaţii sau chiar așa, găsind ocazia, 
lângă acea Foaie și citeam total cei doi 
metri  de versuri și proză, delectându-ne 
și bucurându-ne de izbânzile literare ale 
colegilor. Să vedeţi, pe atunci chiar că se 
citea! Cine scria? Păi, studenţii, absol-
venţii de ieri - Spiridon Vangheli, Domnia 
voastră - Grigore Vieru, Pavel Boţu (mi-a 
primit admiterea la limbă scris), Victor 
Teleucă,  Andrei Strâmbeanu, Gicu Vodă, 
Serafi m Saca, Mihail Ion Cibotaru, Ghe-
orghe Malai, Nicu Tataru etc. Ulti mii doi 
s-au pierdut oarecum, au preferat ano-
nimatul, dar ceilalţi au tras(trag) cu mult 
zel la carul literaturii. Noi râdeam de cei 
de la Universitate, acolo crescuse doar 
doi-trei literaţi, pe când la „ Ion Crean-
gă” foșnea o duzină întreagă. Ulterior, 
după un ti mp au dominat în acea Foa-
ie alţi colegi - Anatol Ciocanu, Dumitru 
Matcovschi, Gheorghe Blanaru, Andrei 
Băleanu, Ion Diordiev, Nicolae Băieșu, 
Alexandru Alici și tot așa, până și-a „oprit 
respiraţia”. Foaia Literară a dispărut, căci 
cineva căutase și, cică, găsise purici în ea. 
Era moda citi tului printre rânduri. 

Alteori, unii autori își citeau versuri-
le direct în coridor, în preajma ediţiei de 
care vorbeam.  /Nu te bate cu nuiaua, /
Ci te sperie cu steaua/...reclama odată 
Teleucă. Era un mare act de curaj pen-
tru acele ti mpuri tulbure. Moti vul stelei 
cazone l-am găsit mai târziu și în unele 
poeme ale dumitale. /Cu javra veniseră 
/ Cu javra urmăritoare : /Cu spurcata lor 

stea. /Încă ne mai dor mușcăturile/ Celor 
cinci colţi sângeroși./ Am regăsit aceste 
cuvinte/ Dovadă că am fost,/ Că am nădăj-
duit / - scriaţi în zorii deschiderilor demo-
crati ce care se anunţau. Vai, mușcăturile 
celea le mai simţim, din păcate, și astăzi.   

De altf el, lângă acea Foaie ne-am și 
cunoscut acum 54 de ani. M-am lăudat 
că am acasă, la Vărati c, două volume cu 
sonetele lui Mihai Codreanu (găsite în po-
dul casei unui unchi al meu) și m-aţi rugat 
să le aduc, să vi le împrumut spre citi re, 
căci auzirăţi multe bune despre autor. Le-
am adus, poate de aici și s-a înfi ripat acea 
senină și aducătoare de bine relaţie ome-
nească ce ne leagă. Am făcut pedagogie, 
am făcut gazetărie mulţi ani și cu căldură 
sufl etească, cu mândrie urmăream avan-
sarea corabiei vieruiene în apele înspu-
mate ale oceanului literar. Mă bucuram 
de orice metaforă proaspătă, de orice 
gând coborâtor și răscolitor în adâncurile 
fenomenelor și a vieţii, de orice viers din 
cântec, aforism ţâșnite din furtunile inimii 
și gândirii Dvs.

Buna dimineaţa, maestre! Acea carte, 
Trei ezi,  hărţuită până la refuz din partea 
autorităţilor (li se năzărise în Curcubeu 
freamătul Tricolorului românesc) e păstra-
tă ca o relicvă în familia noastră. Aţi scris 
un autograf pentru părinţi  și „viitorii dum-
nealor  eduţi,” dar au citi t și răsciti t cartea, 
să vedeţi, acolo, la New-York (SUA), „eduţii 
eduţilor” noștri. Prin aceasta și este, cred, 
valoarea inesti mabilă a scrisului dumitale, 

căci el servește drept ștafetă de moralita-
te pentru multe generaţii de copii români! 
Nepoţii mei s-au născut în America, dar 
sunt români – le ajuţi și dumneata să fi e! 

 Bucuria mea e că odată cu publica-
rea volumului Numele tău (1968), apoi în 
multe alte ediţii, aţi cuprins cu generozi-
tate în aria harului arti sti c și toate conti n-
gentele de maturi. Mă văd dator să recu-
nosc, cu toată sinceritatea, că am primit 
la momentul respecti v  luminișul ideilor 
democrati ce,  fi ind benefi c educat și mult 
infl uenţat de creaţia vieruiană. Mai ales, 
după pătrunderea, la dimensiunea întregii 
românimi, a poeziilor patrioti ce, devenite 
în interpretarea celor doi marti ri, Doina și 
Ion Aldea Teodorovici, adevărate șlagăre. 
Mai ales după lupta constantă și crânce-
nă dusă de dumneata în apărarea Limbii 
Române, Mamei-Patrie, Crinilor Lati ni ai 
scrisului nostru. Cum să nu-i dai dreptate 
redutabilului Alex Ștefănescu, care a găsit 
că în construcţia literelor române nimeni 
n-a cuprins portretul mamei mai plenar și 
mai cu har, DECÂT Grigore Vieru?! Alura de 
tribun, cu toate consecinţele și suferinţele  
grele ce vi le-a adus, va transformat într-
un adevărat erou al neamului românesc. 
O cinste grandioasă, dar și o răspundere 
pe măsură vă apasă umerii. 

Buna dimineaţa, maestre!  Mulţu-
mesc că odinioară aţi scris prefaţa la volu-
mul „Ochiul Alb – cartea satului”,  la care 
lucrasem mai bine de doi ani.  Am abuzat 
de bunătatea Dvs., am contat pe colabora-

re, căci la mijloc era baști na lui Nicolae Tes-
temiţanu, unul dintre gorniști i deșteptării 
naţionale, căruia  i-aţi închinat în 1967 un 
poem. Ști u că niște oale s-au spart atunci și 
de capul autorului, dar și al eroului, minis-
trul Testemiţanu fu scos (moti ve s-au gă-
sit) din funcţie. Într-un alt volum „Nicolae 
Testemiţanu – viguros stejar al neamului”, 
scriam, mă citez pentru prima dată în via-
ţă: ”Dacă încercăm să unim prin linii drep-
te patru puncte de pe ambele maluri ale 
Prutului, afl ate astăzi aproape învecinate 
pe harta Republicii Moldova și cea a  ilor 
fi guri ale neamului, e spaţiul ferti l al spiri-
tualităţii românești , care ne reprezintă pe 
diverse meridiane...”  Din Vărati cul meu o 
oră faci până la Ipotești , dar câţi ani a tre-
buit să ne chinuim să ajungem...

Ulti mul ti mp citesc și recitesc „Rădăci-
na de foc”,  Acum și în veac”, „Taina care 
mă apără”, le am mereu prezente pe nop-
ti eră. Și stau parcă de vorbă cu dumneata, 
mai ales când rămân fascinat de o dezlega-
re surprinzătoare a gândului, când fără să 
vreau scap o lacrimă lângă acele adevăruri 
durute. Am ferma convingere că poezia 
vieruiană încă urmează a fi  citi tă și răstăl-
măcită, pentru că în ea este atâta sinceri-
tate și lumină, povaţă deșteaptă, atâta har 
și dar, primite pe grati s de la buni și stră-
buni. Mulţumescu-ţi, maestre. E o fericire, 
un dat al desti nului că vă cunosc chipul, că 
am benefi ciat de bunătatea Dvs., că am 
tot crezul, dorinţa și voinţa  să vă pătrund 
opera.

Perafrazând un alt mare poet, vreau să 
punctez:

„Cum curge vremea, ca o apă,
Nestăvilită-n lunga-i cale 
Și fi ecare ceas dezgroapă
Comoara gândurilor tale!”
Să-l citi m și reciti m pe Vieru. Acesta 

e darul cel mare, pe care posteritatea i-l 
poate oferi! Să fi m vrednici de Omul, Po-
etul, Arti stul, Militantul,  care ne-a fost și 
este contemporan!  

In Memoriam Grigore Vieru

COMOARA 
gândurilor sale
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In Memoriam Grigore Vieru

„Mi-a zguduit în străfunduri fi rea...”
■ Era pe la începutul anilor '70 ai se-

colului trecut, când noi, un grup de prieteni 
-  Ștefan Plugaru, cunoscut cadru universi-
tar medicinist,  renumitul cardio-chirurg 
Valenti n Vasiliev, Dionis Vasilache, profesor 
de sport la Medicină, Grigore Vieru, poet 
deja vesti t la acea etapă, ne odihneam cu 
familiile, cu soţiile și copiii, la tabăra de 
odihnă de la Sergheevka de pe litoralul 
Mării Negre. La fondarea acelei oaze odih-
nitoare de Soare și Mare pusese odinioară 
îndesat umărul rectorul Nicolae Testemiţa-
nu, devenit cu anii omul-legendă, marti r al 
neamului. Aveam fi ecare câte o căsuţă din 
lemn pe litoral, toată ziua discutam și pu-
neam ţara la cale – asta era. 

Poetul deja primise câteva „cucuie” din 
partea cenzurii totalitariste: publicase în 
revista Nistru poemul Bărbaţii Moldovei cu 
o dedicaţie pentru „naţionalistul” Nicolae 
Testemiţanu, întregul ti par fi ind oprit, de-
dicaţia fi ind scoasă; se aninase până și de 
Abecedarul școlar, ieșit atunci de sub ti par, 
căutându-se „purici” prin el; la un denunţ, 
după doar câteva zile de la apariţie, i-a fost 
retras din librării volumul de versuri pentru 
copii Trei iezi – se aninase de poezia Cur-
cubeul în care găsiseră „ascuns” Tricolorul 
Românesc. Deci, teme de discuţie aveam 
berechet; așa și nu pricepeam noi, medicii, 
de ce toată arti leria ideologiei comuniste îl 
ţinea în vizor pe acest copil nevinovat și ta-
lentat. Domnia sa așa și a rămas în memo-
ria multora – un om ca pâinea caldă. Apă-
ruse o duzină de volume pentru copii, apoi 
cartea sa pentru maturi Numele tău, cu o 
prefaţă de Ion Druţă. Aici talentul vieruian 
răbufnise vulcanic, deci, la ce oare era atât 
de nedreptăţit?!

Pentru a uita de toate, le-am propus 
amicilor mei să facem o călătorie la mine 
în sat, la Palanca, doar pentru o zi, căci nu 
o să regretăm. În inima fi ecăruia baști na 
este lumina luminilor, din sufl et doream 
să-i arăt lui Grig (așa-i spuneam atunci po-
etului). Satul și oamenii copilăriei mele. Cu 
atât mai mult, că distanţa e mică, o arun-
cătură de băţ. Așadar, după ce am anunţat 
consoartele de intenţia noastră, am urcat 
la volan și... la drum. Aveam două repere 
– fratele mai mare, Badea-i spuneam, Ion 
Ghidirim și bărbatul surorii Maria,  Vasile 
Donici, cumnatul, președintele gospodări-
ei din sat, ambii scumpi inimii mele, cărora 
urma să le facem vizite de „curtoazie”. Nici 
nu am observat când am ajuns la Badea, 
care nu ști a de sosirea noastră, dar care s-a 
bucurat nespus de oaspeţi, umblând repe-
de la beci. Nu l-am prins cu nepus în masă, 
cum se zice. Spre seară, am fost invitaţi 
într-o pădurice de lângă sat, la un frigărui, 
unde am aprins un rug, întrecându-ne la 
glume, pătăranii de viaţă. Ne afl am într-un 
spaţiu de liberă gândire, eram ti neri și plini 
de energie. Dar lângă rug și în atmosfera 
de voie bună, cum să nu apară și cântecul, 
la care Badea dintotdeauna era faimos și 
frumos.  Avea un har nepereche și Grig pe 
dată a rămas fascinat, parcă magneti zat, 
ascultându-l. Cu atât mai mult că Badea 
dispunea de un original program de cân-
tece românești , multe dintre care necu-
noscute multora, deci, și amicilor mei, in-
clusiv lui Grig. Badea făcuse premilităria la 
români, de unde însușise mai multe piese 
militare, îndeosebi marșuri de campanie, 
cu cadenţă și ritm, cu voioșie și spirit pa-
trioti c în ele. „Treceţi, batalioane române, 
Carpaţii,” „Când am plecat, Ardealule, din 
ti ne” – aduc doar acest ti tluri, toţi ne-am 
văzut fredonându-le, căci cântecele ne răs-
coleau fi rea. /Când am plecat, Ardealule, 
din ti ne/ Nu-i vina noastră, iarăși vom veni 

/N-am fost învinși și nu vom fi  nici mâine / 
Căci ceasul biruinţei a sosit! / A sosit!/

La un moment, Badea s-a oprit din cân-
tec  și ne spune: “ Păi iată, cântecele acestea 
le-am cântat în centrul Stalingradului, când 
în 1944 am fost duși acolo pentru călirea 
duhului la refacerea din ruine a orașului. Fă-
ceam zilnic, pe lângă muncile depuse,  muș-
truluială militară, tot pentru întărirea duhu-
lui, cum se credea. Băieţii noștri din Palanca, 
Tudora, Câșla, Corcmaz, Olănești  și din alte 
sate moldovenești  nu înţelegeau nici o boa-
bă rusește și cântam pe șanti er toată ziua 
cântece românești . Aveam un căpitan uzbec, 
cu ochii dăltuiţi pieziș, care se înfuria când 
vedea că militarii nu înţeleg și nu execută co-
menzile pe care le da. Pricepeam puţin rusa 
de la tata, care luptase în primul mondial. Și 
atunci l-am rugat pe ofi ţer:

Se poate să dau comanda în limba – 
noastră, căci ei nu înţeleg? 

Poft im, a zis.  – 
M-a lăsat să duc încolonaţi militarii 

la canti nă... Alinierea! Drepţi! Cu cântec 
înainte!...MARȘ! Am dat din toţi bojocii 
comanda. S-a executat ca la carte, căci 
trecuseră școala lui moș Teacă. Căpitanul 
căscase gura și așa a rămas. Noi am rupt-o 
din loc cadenţat și cu cântec – / Când am 
plecat, Ardealule, din ti ne /…” Aici Badea 
s-a oprit – avea el tacti ca şi strategia sa.

Atunci Grig a căzut în genunchi şi, cu 
braţele ridicate a rugăciune, cu o lacrimă 

rostogolită pe obraz îl implora să mai cân-
te, căci nu auzise niciunde aceste „perle 
celeste”. Cine ști e, poate se uita la Badea 
și-l vedea pe taică-său, căzut în război? 
Ori poate se contopise total cu acea mu-
zică, venită parcă din ceruri, împodobită în 
manti a Limbii Române?! În preajmă era un 
lan de păpușoi cu plante  de peste doi me-
tri. „Muzica, pâinea sunt Dumnezeul nos-
tru – ce am face fără de ele?” – se întreba 
retoric poetul.

Cântecele acelea fuseseră pe atunci in-
terzise, dar acolo, în pădurice Badea nu se 
temea, le cânta... El era curajos, obţinuse 
în lupte două ordine „Slava”, văzuse moar-
tea cu ochii în multe rânduri, de cine să-i 
fi e frică?! Păcat că nu s-a fi lmat acea întâl-
nire de vis!

Seara am dormit la sora Maria, casa 
căreia e chiar lângă balta, de unde începe 
limanul Nistrului. Iarăși Grig, când a văzut 
limanul ce duce la Cetatea Albă, cetatea lui 
Ștefan cel Mare, a rămas fascinat și cu su-
fl et îndurerat. Atâta liniște și răcoare în jur, 
atâta priveliște verde, spălată de ape, atâta 
căldură, venită din privirile și comporta-
mentul gazdei... „M-am născut la Prut și 
am văzut doar sârma ghimpată din fundul 
grădinii, n-am avut voie să pun măcar oda-
tă piciorul în apa râului meu – aici e atâ-
ta înti ndere clară, ţineţi în braţe Nistrul și 
Marea!” și-a spus în glas păsul.  L-am văzut 
iarăși  lăcrimând. 

Se pregătea o zeamă de pește. Ștefan 
Plugaru îl făcea pe  managerul și bucăta-
rul, împărţind fi ecăruia anumite sarcini 
legate de prepararea delicioasei mâncări. 
Tu taie lemne, tu scoate apa din beci, tu 
alege peștele de Nistru. Lui Grig i-a căzut 
misiunea să aducă din grădină pătrunjel. I 
s-a arătat direcţia și a plecat încolo: „Să nu 
încurci cumva pătrunjelul cu buruianul!” îi 
strigă  din urmă Plugaru. „ Am văzut și la 
mama Dochiţa pătrunjel, n-ai grijă!” a fost  
replica. Nu ști u dacă o să fi u înţeles drept, 
dar ţin să spun că Poetul era aidoma unui 
copil complet neprihănit, era modest și cu-
minte ca un înger. Nu-mi închipui cum de 
mai avea dușmani, când era atât de fi rav 
și sincer, iubitor de oameni, deschis către 
lume. Firea sa meditati vă nu-l încurca să 
fi e uneori vorbăreţ, plin de voioșie, iubea 
glumele. Dar și mai mult iubea oamenii: 
găsea pentru fi ecare un cuvânt cald, era cu 
fi ecare prieten, multora li se adresa „frate 
Ion, frate Gheorghe”.

– Păi, asta  o să facă gustul zamei! făcu 
Șt. Plugaru, când se ivi Grig cu un mănunchi 
mare de pătrunjel. 

A fost cu adevărat o zeamă memorabi-
lă, după care ne-am dus în centrul satului, 
vroiam să le demonstrez amicilor cum ara-
tă pe-nserate așezarea noastră seculară. 
Am trecut prin cimiti r și m-am închinat la 
mormântul părinţilor mei. La tata pe soclu 
stă scris: /Iar dacă nu vom fi  nici noi,/ Cine 
oare te va plânge?/ E cu puti nţă să despar-
un neam?/ Să se prefacă în apă-un sânge?/ 
Cuvintele acestea i-au răscolit sensibilita-
tea, sufl etul, l-am văzut iarăși lăcrimând. 

Trecând pe la magazin,  am observat pe 
raft uri un lot de pălării oacheșe, cu preţ fi n. 
„Ce zici, Ștefane, dacă am cumpăra fi ecare 
câte o pălărie?”  îl  întreabă Grig pe Plugaru. 
A luat foc ideea – ne-am întors la mare toţi 
cinci cu pălării noi și a doua zi pășeam ţan-
ţoș pe plajă cu ele. Eram aidoma lui Peneș-
Curcanul din Alecsandri. Și la Chișinău le-am 
purtat un ti mp, căci erau comode. Odihna a 
fi nalizat cu aceea, că Șt. Plugaru l-a învăţat 
în defi niti v pe Grig să joace pocher, chesti u-
ne  pentru care, spre surpriza noastră,  aces-
ta din urmă  manifesta interes. 

O făcea mai mult să ne placă nouă, fi -
rește!                                                                        

...Era o lege: când îi apărea o carte nouă, 
în toţi anii, poetul îmi dăruia neapărat un 
exemplar. Așa că am aproape toate cărţile 
sale cu versuri pentru maturi, pe care le-
am citi t și, pe unele, reciti t. Îmi place ver-
sul său simplu și socrati c, acele fulgerări și 
adâncimi de gânduri din aforismele sale. 
Să nu mai vorbesc de cântecele patrioti ce, 
străluminate de cuvinte geniale – ele con-
sti tuie un adevărat patrimoniu naţional. 

 Luarea de adio cu dumnealui am avut-
o undeva pe 7-8 ianuarie, eu fi ind într-o 
emisiune directă de o oră la postul de radio 
Sănătatea. Grigore Vieru a audiat emisiu-
nea și a intervenit în direct la un moment, 
propunând (pentru fratele Gheorghe, cum 
îmi spunea) să citească un colind inedit. 
Am ascultat înmărmuriţi, împreună cu re-
dactorul emisiunii Gheorghe Bârsanu, vo-
cea sa caldă. Cu un glas foarte trist a făcut 
un fel de adio, poate e ulti ma înregistrare 
radiofonică cu vocea sa. Ulterior, pe 13 ia-
nuarie, m-a solicitat la telefon, făcându-mi 
o invitaţie la un concert la Teatrul de Ope-
ră și Balet – era împreună cu Fuego. N-am 
putut să plec și lucrul acesta o să-l regret 
toată viaţa.  A doua zi, pe 14 ianuarie, au 
plecat la Cahul, călătorie din care i s-a tras 
moartea.

A plecat la Domnul, s-a lăsat deci în 
braţele eternităţii.  

Gheorghe GHIDIRIM, 
academician AȘM

ACUM UN AN ȘI O LUNĂ DE ZILE 
GRIGORE VIERU A PLECAT ÎN NEMU-
RIRE. La această treaptă a eternităţii 
sale, neamul românesc consemnează 
cel de al 75-lea an de la nașterea sa, 
moment cu rezonanţă naţională în Re-
publica Moldova și în România, cu larg 
ecou în sufl etele românilor și admirato-
rilor săi de pretuti ndeni. La această oră 
aniversară noi, citi torii, contemporanii, 

prietenii lui, ne plecăm cu pietate frun-
ţile lângă candela aminti rilor dragi și 
scumpe despre poet, îi vedem aievea 
chipu-i și-i savurăm opera plină de stră-
lucire și înţelepciune. În cele ce urmează 
ţin să dezvălui unele momente legate de 
o vizită a poetului de acum patru decenii 
la Palanca, raionul Ștefan Vodă, satul 
meu de baști nă, precum și mici dezvălu-
iri din ceasul din urmă a poetului. 
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Studenþii off-line

“CINE SALVEAZĂ O VIAŢĂ, SALVEAZĂ O LUME” – 
anume aşa poate fi  caracterizată acti vitatea Serviciului 
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD),  
care a vizitat Universitatea de Medicină şi Farmacie “Ni-
colae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 
19-21 februarie 2010.

Ideea de a invita această organizaţie a existat de mult 
ti mp, însă materializarea ei a fost posibilă după stabilirea 
unor contacte cu Organizaţia Studenţească de Medicină 
de Urgenţă  din România (OSMU). Negocierile au luat 
forma unei frumoase colaborări, iar în ulti mă instanţă 
am reuşit să organizăm un curs-training în domeniul Me-
dicinei de Urgenţă.

În calitate de  instructori la acest training au parti cipat 
un medic şi o asistentă superioară de la SMURD, Târgu-
Mureş, ajutaţi de trei studenţi, membri OSMU, instruiţi 
în domeniul medicinei de urgenţă. 

În pofi da faptului că trainingul a durat doar trei zile, 
studenţii au fost iniţiaţi în mai multe domenii ale acordării 
primului ajutor medical cum ar fi  BLS (suportul vital de 
bază), ALS (suportul vital avansat), trauma, conti nuând 
cu simulări practi ce pe manechini, chiar şi pe parti cipanţi. 
Uti litatea evenimentului  poate fi  apreciată prin feedba-
ck-ul poziti v al cursanţilor, precum şi prin testările care au 
fost susţinute la începutul şi sfârşitul cursului. 

La eveniment au parti cipat studenţii anilor IV,V,VI, 
care, spre deosebire de colegii din anii preclinici, nu au 
avut posibilitatea de a trece Cursul Urgenţe Medicale Pri-
mare, introdus în programul de studii în anul 2007. 

 Eugen Oleineac,  student V Facultatea Medicină:
“Parti cipând la  acest training, am avut o experienţă 

inedită privind acordarea primului ajutor medical. Aceste 
cursuri ne-au fost foarte uti le. Am rămas plăcut surprinși de 
capacitatea instructorilor de la SMURD de a combina atât 

cunoști nţele teoreti ce, cât și  deprinderile practi ce care ne 
vor fi  indispensabile pe parcursul acti vităţii de medic.

Cu o deosebită plăcere și mult respect vrem să aducem 

mulţumiri organizatorilor acestui training, care au depus un 
efort enorm întru organizarea cât mai efi cientă a acestu-
ia.”
Elena Costru,  studentă anul IV, Facultatea Medicină:

„Acordarea primului ajutor medical până la sosirea 
echipelor speciale de intervenţie, se dovedește a fi  dese-
ori primordial și esenţial pentru menţinerea vieţii acci-
dentaţilor. Iată de ce training-urile cu această temati că 
sunt nu doar uti le, dar chiar vital necesare atât pentru 
studenţii de la medicină, cât și pentru publicul larg. În 
data de 19 și 20 februarie am avut posibilitatea să parti -
cip la training-ul „Basic Life Support”, organizat de către 
SMURD din Târgu Mureș și OSMU în colaborare cu ASR. 
Remarcabil este faptul că în organizarea seminarelor s-a 
reușit îmbinarea expunerii informaţiilor teoreti ce cu ma-
nevrele practi ce într-un mod interacti v și foarte intere-
sant. Nu pot să nu menţionez faptul, că atât echipa de 
formatori de la Târgu Mureș, cât și cea de la Chișinău, 
au dat dovadă de bune calităţi organizatorice, dar s-au 
dovedit a fi  și niște persoane deosebite, deschise pentru 
o colaborare, cu siguranţă, care nu se va sfârși cu acti vi-
tatea dată”.     

Mihai Negrea, vicepreședinte OSMU:
“Eu am plecat trist din Chișinău. Deși am stat puţin, 

pot să spun că am rămas încântat de ceea ce am găsit aici 

– oameni primitori și dornici să înveţe. Sper să revin cât 
de curând în Chișinău sau să-i revăd la Târgu-Mureș”.

 Cu certi tudine, putem afi rma că acest eveniment 
găzduit de ASR și desfășurat cu susţinerea Societăţii de 
Medicină de Urgenţă și Catastrofă Română nu va fi  ulti -

mul. Planifi căm să exti ndem acti vitatea noastră în acest 
domeniu și să organizăm evenimente de acest gen atât 
ti mp cât sunt atracti ve și studenţii manifestă un interes 
sporit și o dorinţă clară de a parti cipa.       

Adrian MELNIC,
student anul III Facultatea Medicină ,

coordonatorul evenimentului, 
responsabil Direcţia Ști inţă ASR

SMURD la USMF 
„Nicolae Testemiţanu”
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Sport
■ Încă din anti chitate sănătatea a fost 
privită ca o primă condiţie a mult râvni-
tei fericiri. Toate celelalte bunuri nu valo-
rează nimic, dacă ea lipsește. De aici gri-
ja și răspunderea faţă de propriul corp.  

Sistemele pedagogice din lume din 
toate ti mpurile au vizat în egală măsură 
educaţia spirituală și pe cea fi zică. Pentru 
Platon fi lozofi a (ca esenţă a procesului 
de cunoaștere) avea pe aceeași treaptă 
gimnasti ca. Ști m bine cum la vechii greci 
și la romani alături de templele care se 
ridicau zeilor erau ,,palestrele”, sălile de 
gimnasti că. 

Cu progresul civilizaţiei s-au consti tu-
it tot mai mult sisteme de cultură fi zică, 
pentru a se putea realiza acest deziderat 
major al menţinerii și consolidării sănă-
tăţii. Ele sunt insti tuţionalizate pe toate 
treptele de învăţământ și ati ng nivele 
superioare în acti vităţile sporti ve de per-
formanţă.  

Dacă am raporta la realitatea de astăzi 
aceste gânduri, probabil, intuiţia ne-ar 
trimite și la USMF ,,Nicolae Testemiţa-
nu” chintensenţa acti vităţii căreia este 
sănătatea omului, ce,   indiscutabil, con-
sti tuie model de promovare a modului 
sănătos de viaţă. Aici sunt create condiţii 
excelente: Universitatea dispune de două 
Complexe sporti ve moderne – unul se afl ă 
la Malina Mică, unde acti vează multe ca-
tedre și sunt situate cămine studenţești , 
altul recent dat în exploatare, e în centrul 
orașului, pe strada  31 august, în imediata 
vecinătate cu Clinica Universitară de Asis-
tenţă Medicală Primară. Ambele comple-
xe dispun de săli de sport bine amenajate 
și dotate cu toate cele necesare pentru 
exerciţiu fi zic, antrenamente, competi ţii. 
Studenţii și profesorii se încadrează în 
diferite secţii sporti ve, unii fac parte din 
componenţele echipelor de volei, bas-
chet, mini-fotbal, tenis de masă, badmin-
ton, șah, joc de dame. Este îmbucurător 
că la majoritatea genurilor de sport re-
prezentanţii USMF se clasează pe locuri 
premiante. 

Cel mai proaspăt exemplu este evolu-
ţia reprezentanţilor noștri la campionatul 
republicii de volei rezervat cadrelor didac-
ti ce. Formaţia Universităţii a ocupat locul 
doi, fi ind întrecută cu greu doar de echipa 
Universităţii Agrare de Stat, ce are în com-
ponenţa sa câţiva voleibaliști  care își dau 
concursul în campionatul naţional al celor 
mai puternice formaţii. 

La startul ultemei parti de susţinuta de  
formaţiile USMF și USM au fost aliniate 
următoarele garnituri:

USMF: Vitalie Lescov, căpitan, Dorin 
Tănase, Vladimir Iacub, Ghenadie Bezu, 
Oleg Solomon, Eduard Pleșca, Corneliu 
Munteanu, Vladislav Badan, Gheorghe 
Popa.  Responsabil – Vasile Guragata

 USM: Oleg Teleșco, căpitan, Ion Bâzgu, 
Iulia Mardari, Ion Căpăţină, Vasile 
Gojan, Teodor Gârneţ, Vitalie Gavrișin.  
Responsabil – Iulia Mardari

Arbitri – Tati ana Conohov, 
Tati ana Covaliov

DEBUTUL ÎNTÂLNIRII a fost echilibrat. 
Sporti vii ambelor echipe erau atenţi, se 
străduiau să nu comită greșeli, în special 
la preluare și la serviciu, acţionau prudent, 
astf el, cum se întâmplă la momentul când 
nu e cunoscut de-a binelea adversarul. Pe 
parcurs însă echipa USMF,  fi ind mai bine 
pregăti tă la capitolul tehnică, reușește o 
serie de combinaţii ce sunt fructi fi cate 

de atacanţii Dorin Tănase, Corneliu Mun-
teanu și Oleg Solomon. Blocajul construit 
de adversari nu poate opri atacurile câș-
ti gătoare ale profesorilor de la Medicină. 
Partenerii de întrecere recurg la ti me-out 
și schimburi de jucători, dar nu reușesc să 
salveze situaţia. Diferenţa mare de scor 
(19–14) a fost acel catalizator ce a turnat 
forţe și încredere în tabăra USMF. Primul 
set se încheie cu 25–21 în favoarea cadre-
lor didacti ce de la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Teste-
miţanu”. 

Cu moralul ridicat a început echipa 
USMF actul secund, care s-a dovedit a fi  
ulti mul. Mai bine școliţi profesorii medici-
niști  ușor preiau serviciile în unele cazuri 
complicate ale celor de la USM, punând 
pe talger mingea la fi leu și atacanţilor nu 
le rămâne decât să le fructi fi ce. 

Cel mai rezultati v a fost Dorin Tăna-

se, care lovea din ambele linii, câteodată 
și din poziţii complicate. Osti lităţile sunt 
totalmente dominate de USMF. Superi-
oritatea evidentă îi impune pe adversari 
să cadă în dezgraţie, în consecinţă gre-
șesc frecvent în situaţii elementare. Poate 
doar acţiunile Iuliei Mardari, pivotul echi-
pei USM, care la multe campionate a fost 
desemnată cea mai bună ridicătoare din 
republică, deci de un nivel de clasă impe-
cabil, consolida lotul adversar, ce în unele 
momente reușea să opună rezistenţă oas-
peţilor. Astf el, sporadic, ce-i drept, se năș-
teau faze de spectacol, ce aduceau clipe 
de sati sfacţie suporterilor. Și totuși până 
la fi nele setului s-a menţinut un avantaj 
confortabil de scor. Din nou câști gă USMF 
cu 25–16. Scor general 2–0. 

 Vasile GURAGATA: Desigur, victoria 
voleibaliști lor noștri ne bucură. În ulti me-
le meciuri, putem spune, s-au distrat cu 
adversarii, fi ind net superiori în toate as-
pectele jocului. După mine, contează mult 
factorul psihologic. Este arhicunoscut că 
teama de un adversar puternic infl uen-
ţează direct prestaţia, cum s-a întâmplat 
în întâlnirea cu Universitatea Agrară. Aș 
zice că ambele formaţii au cam același 
potenţial, dar ne-a jucat festa psiholo-
gia. Vreau să cred că în viitor vom depăși 
acest impediment și vom prelua întâieta-
tea, cum o făceam altă dată. În ceea ce 
privește echipa USM, aș afi rma că lasă o 
impresie bună, fi ind printre cele mai cota-
te în campionat. Locul trei în clasament e 
cucerit după merit. 

Iulia MARDARI: Sinceră să fi u, lotul 
USMF este mai uniform. S-a format un 
ansamblu mai omogen decât al nostru. Și 
încă un moment. Echipa cadrelor didac-
ti ce de la Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” 
benefi ciază de un lider pronunţat Dorin 
Tănase, care se poate situa la cârma jocu-
lui contribuind esenţial la ati ngerea unui 
deznodământ victorios. În orice caz, întot-
deauna jucăm cu sati sfacţie cu o aseme-
nea formaţie. 

Așadar, USMF încă la o probă obţine 
ti tlul de vicecampioană a republicii și 
medalia de argint. 

De remarcat și faptul că reprezentanţii 
Universităţii noastre s-au învrednicit de 
locul doi la joc de dame, locul trei la bas-
chet și de locul patru la badminton. 

Sincere felicitări și evoluţii reușite în 
viitoarele competi ţii!!!

Traian MUSTEAŢĂ, 
corespondent

Sportul – balsam al  sănătăţii
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Avem deosebita plăcere de a felicita toţi colaboratorii 
USMF “Nicolae Testemiţanu” care în luna lui faur  îşi săr-
bătoresc ziua de naştere. Vă aducem sincere urări de bine, 
sănătate, frumoase realizări pe plan personal şi profesional. 
Niciun nor  să nu vă întunece orizontul vieţii. Numai soare în 
sufl et şi  bucurii de la fi ecare zi trăită!

La mulţi ani,  dragii noştri colegi!

AA

Felicit[ri

Senatul USMF 
"Nicolae Testemiţanu"

Corespondenţi: 
Traian MUSTEAŢĂ 

Diana Pânzari
Violeta STRATAN
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Laboratorul Biochimie
Angheluş Marcel, inginer  serviciul 
Exploatare tehnică
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Babin Anton, pedagog social Direc-
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Baghici Tamara, director adjunct  
Biblioteca Ştiinţifi că Medicală
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catedra Protetică dentară şi orto-
donţie
Bajurea Nicolae, conf. univ. catedra 
Protetică dentară şi ortodonţie
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junct
Balaur Nina, zugrav secţia Con-
strucţii capitale şi reparaţii curente
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teca Ştiinţifi că Medicală
Bondari Ana, lab. superior catedra 
Biochimie şi  biochimie clinică
Borş Eleonora,  conf. univ. catedra 
Fiziopatologie şi fi ziopatologie clinică
Borta Efi mia, îngrijitor încăperi Bi-
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dra Boli infecţioase, tropicale şi pa-
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Bulgac Victor, conf. univ. catedra 
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dra Protetică dentară şi ortodonţie
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medicală
Chiriac Andrei, asist. univ. catedra 
Fiziopatologie şi fi ziopatologie clinică
Ciupercă Violeta, îngrijitori încăperi 
Centrul Estetic "Ion şi Doina"
Ciutac Ion, conf. univ. cursul En-
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Cîrstea Nicon, asist. univ. catedra 
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Cojocari Daniela, asist. univ. ca-
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Cojocaru Doriana, asist. univ. catedra 
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Cojocaru Svetlana, lab. superior 
catedra Obstetrică şi ginecologie
Condrat Violeta,  bibliotecar Biblio-
teca Ştiinţifi că Medicală
Conţu Ghenadie, conf. univ., cate-
dra Chirurgie nr.1 „N. Anestiadi” 
Cruşelniţchi Ghenadie, şef secţia 
Tehnologii informaţionale
Curchi Adrian, inginer  secţia Teh-
nologii informaţionale
Danilina Liubov, lect superior cate-
dra Biochimie şi  biochimie clinică
Danilov Aurel, prof. consult. cate-
dra Medicină internă nr.5
Demişcan Nicolae, conf. univ. cate-
dra  Fiziologia omului şi Biofi zică
Dodan Maria, îngrijitor încăperi Blo-
cul didactic  stomatologic
Dorgan Liuba, îngrijitori încăperi 
catedra Biochimie şi  biochimie cli-
nică
Dragan Boris, conf. univ. catedra  
Fiziologia omului şi Biofi zică
Dumbrăveanu Ion, conf. univ. ca-
tedra Urologie şi nefrologie chirur-
gicală
Dzero Vera, conf. univ. catedra Chi-
rurgie, ortopedie şi anesteziologie 
pediatrică
Eni Ana , asist. univ. catedra Sto-
matologie terapeutică (FPM)
Eşanu Anatolie, conf. univ. catedra 
Filosofi e şi bioetică
Frunza Lidia,  pers. de serviciu Că-
minul nr.8
Gladun Sergiu, asist. univ. catedra 
Obstetrică şi ginecologie
Golovei Haralambie, farmacist 
diriginte Centrul Farmaceutic Uni-
versitar
Gorea  Corneliu,  asist. univ.  cate-
dra Stomatologie terapeutică
Grama Radu, şef adjunct secţia Re-
laţii externe
Grodeţkaia Irina,  lab. superior 
catedra Microbiologie, virusologie şi 
imunologie
Grossu Iulian, conf. univ. catedra 
Sănătate Publică şi Management
Gureu Galina,  lab. super. catedra 
Microbiologie,  virusologie şi imuno-
logie
Hacin Dorina, economist secţia 
Achiziţii şi marketing 
Hâncu Galina, asist. univ. catedra 
Anatomia omului
Iarovoi Andrei, prof. univ. catedra 
Fiziopatologie şi  fi ziopatologie cli-
nică
Ioniţa Dimitrii, paznic Centrul şti-
inţifi c de cultivare  a plantelor me-
dicinale
Iurcu Galina, îngrijitor încăperi Că-
minul nr.13
Juc Trifon, tâmplar  Direcţia Com-

plexului studenţesc
Koroli Svetlana, laborant  Labora-
torul Chirurgia reconstrucţiei trac-
tului digestiv
Lozova Tatiana, contabil
Lozovan Vera, uşier Blocul morfo-
logic
Lupaşcu Agafi a, director Centrul 
Editorial Poligrafi c Medicina
Lupaşcu Teodor, conf. univ. catedra 
Anatomia omului
Macari Claudia, pers. de serviciu 
Căminul nr.11
Mamaliga Ion, tehnician secţia Teh-
nologii informaţionale
Manole Elena, conf. univ. catedra 
Neurologie
Mariş Natalia, operator MEC curs 
Neuropediatrie
Maşec Zinovia, persoană de servi-
ciu Căminul nr.2
Matcovschi Sergiu, conf. univ. ca-
tedra Radiologie si imagistică 
Meriacre Vera, îngrijitor încăperi 
Biblioteca Ştiinţifi că Medicală
Meşina Olimpiada, garderobier Blo-
cul didactic nr. 2
Mihailov Tamara, lab. superior  
secţia Tehnologii informaţionale
Mihailova Olga, preparator catedra 
Farmacologie şi farmacologie clinică 
Mihnevici Elena, conf. univ. cate-
dra Boli infecţioase
Minin Oleg, tâmplar  secţia Con-
strucţii capitale şi reparaţii curente
Moisei Maria, îngrijitor încăperi  
Căminul nr.17
Moraru Natalia, cofetar Cantina nr. 
2 "Malina Mica"
Morozov Ion, îngrijitori încăperi Di-
recţia Complexului studenţesc
Moscalu Iurie, conf. univ. catedra 
Medicina internă nr.4
Moşnoi Liubovi, îngrijitor încăperi 
Căminul nr.10
Nistor Tatiana, operator MEC cate-
dra Pediatrie
Oleineac Eugeniu, intendent Cămi-
nul nr.17
Opopol Nicolae, şef  catedra Igienă 
şi epidemiologie
Osminina Ludmila, lab. superior 
catedra Otorinolaringologie 
Palanciuc Ruslan, îngrijitor teren 
Muzeu
Pantea Valeriana, laborant Labora-
torul Biochimie  
Pântea Vitalie, asist. univ. catedra 
Protetică dentară şi ortodonţie
Papuşoi Maria,  şef  serviciu Biblio-
teca Ştiinţifi că Medicală
Pelina Lidia, îngrijitor încăperi Vi-
variu
Pendus Tatiana, contabil Centrul 
Editorial Poligrafi c Medicina
Petrachi Pelagheia, tencuitor sec-
ţia Construcţii capitale şi reparaţii 
curente  
Polişciuc Tamara, conf. univ. cate-
dra Tehnologia medicamentelor
Popa Svetlana, asist. univ. catedra 
Stomatologia terapeutică
Popa Vladimir, prof. univ. catedra 
Otorinolaringologie  
Popov Mihail, conf. univ. catedra 
Urologie şi nefrologie chirurgicală
Postolachi Alexandru, asist. univ.  
catedra Protetică dentară şi orto-
donţie
Prisăcaru Ion,  laborant  Laborato-
rul Infecţii intraspitaliceşti
Radzichevici  Mihail, asist. univ. 
catedra Chirurgie orală şi maxilo-
facială
Raevschi Elena, lector superior  ca-

tedra Sănătate 
Publică şi Management
Roman Olga, economist co-
ordonator secţia Economie
Roşca Elizaveta, îngrij încăp. cate-
dra Obstetrică şi ginecologie
Rotar Evghenia, persoană de servi-
ciu Căminul nr.4
Rusu Petru, conf. univ. catedra An-
esteziologie şi reanimatologie nr.2
Sajin Boris, matematician – progra-
mator secţia Tehnologii informaţio-
nale
Samotiuc Elena, asist. univ. curs 
Reabilitare medicală, medicină  fi zi-
că şi terapie manuală
Sandu Natalia, persoană de serviciu 
Căminul nr.1
Sasu Boris, conf. univ. catedra Me-
dicină internă nr.1
Sava Nicolae, hamal  secţia Con-
strucţii capitale şi reparaţii curente  
Scutari Corina, conf. univ. catedra 
Farmacologie şi farmacie clinică
Selivanova Valentina, îngrijitor în-
căperi Blocul didactic  stomatologic
Sîrghi Elena, inspector superior 
serviciul Resurse umane
Slobodeaniuc Irina, îngrijitor încă-
peri Căminul nr.11
Solomatin Alexandru, asist. univ. 
catedra Anesteziologie şi Reanimato-
logie  nr.1
Spalatu Igor, inginer -  programator  
secţia Tehnologii informaţionale
Stanila Tamara, îngrijitor încăperi 
catedra Igienă şi epidemiologie
Şcerbina Romeo, conf. univ. cate-
dra Chirurgie nr.1 „N.Anestiadi” 
Şipitco Natalia, asist. univ. catedra 
Chirurgie (FPM)
Ştefaneţ Igor, conf. univ. catedra 
Anesteziologie şi reanimatologie nr.2
Ştefaneţ Mihail, şef catedra Anato-
mia omului
Ştefârţă Eleonora, lect. superior 
catedra Limba română şi terminolo-
gie medicală
Tcaciuc  Angela, asist. univ. cate-
dra Medicina internă-semiologie
Tomacinschi Veaceslav, uşier Blo-
cul didactic nr. 6
Trifan Veronica, preparator curs 
Pediatrie semiologie şi puericultură
Turchin Radu, asist. univ.  catedra 
Anatomia topografi că şi chirurgie 
operatorie
Ţapu Parfentii, conf. univ. catedra 
Ortopedie, traumatologie şi chirurgie 
de campanie
Ţîbuleac Sava, prof. consult. cate-
dra Boli infecţioase, tropicale şi pa-
razitologie medicală
Ţurcan Oxana, asist. univ. catedra 
Sănătate Publică şi Management
Ţurcanu Adela, asist. univ. catedra 
Medicina internă nr.4
Ungureanu Silvia, şef depozit secţia 
Achiziţii şi Marketing
Ursu Dumitru, director Complexul 
sportiv
Vizitiu Ioana, contabil 
Volneanschi Victor, conf. univ. 
catedra Radiologie si imagistică
Zgîrcea Octavian, asistent univ. 
catedra Protetică dentară şi or-
todonţie
Zlepca Vasile, conf. univ. ca-
tedra Pneumoftiziologie
Zupcu Alexandrina, lab. 
super. catedra Economie, 
management şi psihope-
dagogie în medicină


