Profesorul Ion Ababii la 70 de ani
La 11 februarie 2014, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu”, academicianul Ion Ababii a împlinit venerabila vârstă de 70 de ani. Cu acest
prilej, Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Institutul de Studii Enciclopedice al
AȘM, a editat lucrarea ”Academicianul Ion Ababii. Bibliografie”.
Pentru contribuția incontestabilă adusă la dezvoltarea științei, pentru capacitățile
manageriale și calitățile alese, rectorul Ion Ababii a fost distins cu Medalia ”Dimitrie Cantemir”
- cea mai înaltă distincție academică acordată de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare
Tehnologică. În acest context aniversar, profesorului Ion Ababii i-a fost conferit titlul de
Cetăţean de onoare al mun. Chişinău.
Adresele de felicitare și informația despre distincțiile obținute au fost reflectate în diverse
surse mediatice, după cum urmează:
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Profesorul Ion Ababii la 70 de ani

Denumirea canalului media: www.unimedia.info
Titlul știrii: Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 70-a a acad. Ion Ababii
Data publicării: 11.02.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a adresat un mesaj de felicitare
academicianului Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu ocazia aniversării a 70
de ani. Cu această ocazie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice al
AŞM, a editat lucrarea „Academicianul Ion Ababii. Bibliografie”, din colecţia ediţii
biobibliografice.
Link: http://unimedia.info/comunicate/mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-aniversarii-a-70-a-a-acad-ion-ababii-3359.html
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Denumirea canalului media: www.curentul.md
Titlul știrii: Academicianul Ion Ababii, decorat cu cea mai înaltă distincție academică
Data publicării: 13.02.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică i-a acordat academicianului
Ion Ababii Medalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă distincţie academică, cu prilejul
aniversării a 70 de ani.
Preşedintele AŞM, Gheorghe Duca i-a dorit omagiatului sănătate, exprimând recunoştinţă
şi înaltă preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, fiind unul dintre întemeietorii şcolii academice de
otorinolaringologie, dar şi om de stat şi excelent organizator al domeniului care l-a consacrat.
Link: http://curentul.md/social/academicianul-ion-ababii-decorat-cu-cea-mai-inalta-distinctieacademica.html
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Denumirea canalului media: www.adevarul.md
Titlul știrii: Gheorghe Ghidirim şi Ion Ababii, cetăţeni de onoare ai Capitalei
Data publicării: 30.01.2014
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Academicienii Gheorghe Ghidirim şi Ion Ababii vor obţine titlul de Cetăţean de
onoare al Chişinăului, potrivit deciziei Consiliului municipal Chișinău.
Link: http://adevarul.ro/moldova/actualitate/gheorghe-ghidirim-ion-ababii-cetateni-onoarecapitalei-1_52ea6ecfc7b855ff56ef371e/index.html

5

Profesorul Ion Ababii la 70 de ani

Denumirea canalului media: Ziarul Timpul
Titlul ştirii: O viață dedicată Alma Mater
Data publicării: 14.02.2014
Categoria: calendar (p. 22)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Rectorul USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, academicianul,
savantul și sfetnicul neobosit al multor generații de medici și farmaciști, Ion Ababii împlinește
frumoasa vârstă de 70 de ani. Cu acest prilej Senatul Universității și comunitatea universitară,
adresează sincere și cordiale felicitări domnului rector, dorindu-i multă sănătate, fericire, mari
succese în realizarea planurilor de viitor, noi împliniri, liniște și pace alături de cei dragi.
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Profesorul Ion Ababii la 70 de ani

Denumirea canalului media: Ziarul Literatura și Arta
Titlul ştirii: Academicianul Ion Ababii la venerabila vârstă de 70 de ani
Data publicării: 06.02.2014
Categoria: (p. 2)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Academicianul Gheorghe Ghidirim relatează câteva pagini din impunătoarea biografie
a lui Ion Ababii, un omagiu adus cu prilejul aniversării venerabilei vârste de 70 de ani.
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Denumirea canalului media: Ziarul Literatura și Arta
Titlul ştirii: Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 70-a a acad. Ion Ababii
Data publicării: 13.02.2014
Categoria: (p. 7)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a adresat un mesaj de felicitare
academicianului Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu ocazia aniversării a 70
de ani. Cu această ocazie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice al
AŞM, a editat lucrarea „Academicianul Ion Ababii. Bibliografie”, din colecţia ediţii
biobibliografice.
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Denumirea canalului media: Ziarul Literatura și Arta
Titlul ştirii: Paznic de far al Basarabiei renăscute
Data publicării: 13.02.2014
Categoria: (p. 7)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Cu prilejul aniversării frumoasei vârste de 70 de ani, colegul Mihail Popovici vine cu
aprecieri și cuvinte de laudă în adresa rectorului Ion Ababii.
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Denumirea canalului media: Ziarul Panorama
Titlul ştirii: Ион Абабий, академик, милосердия
Data publicării: 14.02.2014
Categoria: персона (p. 26)
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articolul reflectă biografia rectorului, profesorului și academicianului Ion Ababii, prin
prisma altor persoane, cu care a conlucrat de-a lungul timpului și pentru care reprezintă un
exemplu de demnitate și muncă asiduă. Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani,
comunitatea universitară adresează rectorului sincere urări de sănătate, pace, bucurii,
prosperitate.
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