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Nicolae TESTEMIŢANU: 
contribuţii la dezvoltarea ştiinţei 
şi practicii medicale şi farmaceutice



Bărbaţii Moldovei
    

Ce munte şi floare
Născutu-i-a oare?

Ce lapte de vrajă
Sorbit-au în faşă?
Bărbaţii Moldovei!

   Grigore Vieru



   …Ne-a fost contemporan, 
ne va fi strămoş

Partea  I



Arborele genealogic



   ACOLO, ÎN OCHIUL ALB AL RÂŞCANILOR, 

în familia lui  Andrei şi Axenia Testemiţanu, într-o 
vară cu soare, în prima zi a lunii august, a. 1927

 s-a născut Nicolae.



Cronologie: studii, activităţi:
 1934 - 1946 -  şcoala primară din satul natal, gimnaziul din s. 

Baraboi, liceul  „Ion Creangă” din Bălţi, şcoala medie nr. 1 din 
acelaşi oraş.

 În 1946 - 1951, a studiat la Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău. 

 1951 - 1954   medic-ordinator secţia Chirurgie al spitalului raional 
Râşcani, ordinator clinic  la Catedra Chirurgie Generală a ISMC.

 1954 - 1959 medic-şef al Spitalului Clinic Republican.
 1959 - 1963,  rector al ISM Chişinău.  
  1963 - 1968, ministru al Ocrotirii Sănătăţii al RSSM.  
 1968 - 1971 – doctorat la ISMC.
 1971 - 1973 -  conferenţiar, profesor universitar al catedrei 

Medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii.
 1973 - 1986 – şef al aceleiaşi catedre.
 20 septembrie 1986 - se stinge subit în urma unui atac de cord.  



Şcoala din sat



Liceul “Ion Creangă” din Bălţi



    Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău  
 



“Promoţia de aur” a ISMC, a. 1951

















Nicolae Testemiţanu etichetat “naţionalist”

 În al zecelea an de activitate al 
institutului de medicină la 84% de 
populaţie băştinaşă revin doar 53% 
de înmatriculaţi.

 Între anii 1948-1958 – ISMC a 
pregătit 1689 medici, dintre care 
numai 163 băştinaşi.

 Cota autohtonilor înmatriculaţi în 
aceiaşi perioadă oscilează între   
2,3 şi 21,9%.

 În anii 1945-1958 au fost susţinute 
68 teze de doctor în medicină, 
dintre care numai 16 autohtoni şi 8 
teze de doctor habilitat, printre 
care 1 băştinaş.

 Predarea în instituţiile de 
învăţământ medical se face în 
limba  rusă.

 Nicolae Testemiţanu – rectorul şi 
ministrul –   constată această discordanţă 
în respectarea principiului echităţii sociale 
în “politica cadrelor”, şi se strădue să o 
lichideze.

 Argumentează şi obţine o creştere 
considerabilă a numărului de studenţi 
autohtoni la ISMC dar şi şcolile de 
medicină.

 Insistă şi obţine introducerea limbii 
materne în procesul didactic.

 Se traduc şi se editează zeci  de manuale şi 
materiale didactice în limba română

 Raportul anual prezentat la Moscova 
Consiliului de Miniştri î-l face în limba 
maternă.

 În timp de numai 9 ani au fost pregătite 
178 teze de doctor în medicină, printre 
care 123 autohtoni şi 19 teze de doctor 
habilitat dintre ei 8 băştinaşi.



ATUNCI, CÂND CEI MAI MULŢI  CONSIDERAU 
IMPOSIBIL DE A FACE CEVA PENTRU POPOR, EL ŞI 
NUMAI EL A FOST PRIMUL, CARE:
 A avut îndrăzneala să aducă cadrele 

naţionale nu numai în Institutul de 
Medicină, dar şi în medicina din întreaga 
republică;

 A îndrăznit să aducă în aulele medicinii 
limba lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă;

 A avut îndrăzneala şi curajul să-şi dea copiii 
ca să facă studii în limba română;

 El şi numai el… am putea să continuăm la 
nesfârşit.



Iubitor de baştină şi neam

  “Patria începe de la 
pragul casei părinteşti” – îi 
plăcea să repete.

Era numit:
 “Un ambasador al satului 

la CHIŞINĂU”. 



Iubitor de baştină şi neam

Le spunea celor care erau recomandaţi la 
perfecţionări, doctorantură în centrele 
ştiinţifice mari:   

„Poporul are nevoie de specialişti şi noi vă 
recomandăm, cu următoarele condiţii: să nu ne 

faceţi de ruşine, să studiaţi zi şi noapte tot ce 
este mai nou şi modern în medicină. Să nu 

uitaţi că noi toţi suntem datori faţă de cei care, 
dezbrăcaţi şi cu picioarele crăpate, ne-au hrănit 
şi continuă să ne hrănească. Avem mari datorii 

faţă de popor…”. 









Văzut prin ochii contemporanilor:

  “Amintirile îmi oferă puţine chipuri, 
care să posede  atâtea nobile 

trăsături de caracter: 
cuget, datorie faţă de semeni, minte 

ageră, putere colosală de muncă, 
voinţă de fier, patriotism de cea mai 

sublimă probă”.   



Văzut prin ochii contemporanilor:

“… un simplu fecior de ţăran, prin muncă 
asiduă şi talent organizatoric inepuizabil, a 

arătat de ce este în stare omul…Avea 
particularităţi cu totul neordinare – era 

inteligent, tânăr, prezentabil, foarte 
comunicabil. Te uitai la el şi aveai dorinţa să 

trăieşti, îl priveai şi voiai să fii ca dânsul, 
vedeai faptele sale şi voiai să fie aşa şi ale 
tale. Inspira încredere, vorba sa semăna 
pentru cei din preajmă o încurajare, un 

îndemn la izbândă…”



Văzut prin ochii contemporanilor:

   
 “Se dăruia tuturor fără a se vinde cuiva”.
  “Un model suprem de a-şi sluji poporul”.
   “Omul acţiunilor şi al faptelor concrete”.

   “A fost un om mărinimos, curajos, cu 
caracter. Lovit prea crud şi pe nedrept, a 

găsit în el puteri să se ridice, să facă 
pentru semenii săi mult bine”.





La prelegere

 



  

  “Fiind medic, el a 
întruchipat în sine 
înţelepciunea lui 
Hipocrate, amploarea 
intereselor lui Galenus, 
temeinicia lui Avicena, 
fermitatea lui Pirogov, 
intuiţia lui Botkin şi 
umanismul lui Cehov”.



Nicolae Testemiţanu: 
contribuţii la dezvoltarea ştiinţei 

şi practicii medicale şi 
farmaceutice

Partea  II



            Nicolae Testemiţanu - 
savant

 1954 - Începe cercetarea ştiinţifică, lucrând în 
funcţie de asistent la catedra de Chirurgie 
a ISMC. Domeniul de cercetare: 
osteosinteza intraosoasă.

 1957 - Fondează revista “Ocrotirea Sănătăţii” 
(actualmente – “Curierul medical”, fiind 
şi primul redactor-şef al revistei. 

 1958 - Susţine teza de doctor (candidat) în 
ştiinţe medicale “Cornul de berbec, ca 
materie primă nouă în osteosinteza 
intraosoasă“.

1962 P i l l ă i tii ţifi î d i l



              Concepţiile fundamentale

Temelia cercetărilor
De Testemiţano

 Asistenţa medicală ca şi caracter.
 Nivelul şi calitatea asistenţei 

medicale şi farmaceutice.
 Accesibilitatea asistenţei medicale 

şi farmaceutice.
 Integrarea şi posibilităţile 

serviciilor medico-sanitare.
 Căile de optimizare a asistenţei 

medico-sanitare.
 Lichidarea deosebirilor în nivelul 

calităţii asistenţei medicale.

      Priorităţi actuale în 
managementul sănătăţii publice.



DISERTAŢIO 

1971 –Susţine teza de        
doctor habilitat în medicină

“Argumentarea ştiinţifică a 
lichidării deosebirilor esenţiale a 

nivelelor asistenţei medicale 
populaţiei urbane şi rurale (pe 

baza materialelor RSSM).



 Decentralizarea optimă a asistenţei medicale 
specializate în mediul rural (începând cu 
anii ..70)



Echipa “ Testemiţanu” – Laureaţi ai 
Premiului de Stat, a. 1981
  

    N. Testemiţanu, 
I.Pasecinic, N. Leşanu, 

C.Prisacaru, A. Galenco, 
M. Frecăuţanu, V. Guţul, 

G. Gangan, V. Jivora, 
Z.Cobelean, M. Cretov.

    Planul amplasării 
raţionale a reţelei de 
instituţii medicale în 

mediul rural până în a. 
2010.

    Total construite: 
ambulatorii medicale – 

peste 180; 
    Puncte medicale – 

peste 400.



                    
     Aport în dezvoltarea ştiinţei şi 

practicii farmaceutice
1964 – Contribuie la fondarea Facultăţii de Farmacie a ISMC.
1963-1968 – Fortifică sistemului farmaceutic cu cadre 
autohtone, pregătite peste hotarele republicii (Harkov, Lvov, 
Tartu, Zaporojie).
1965 – Deplasarea la Kiev, intervederea cu ministrul sănătăţii 
Ucrainei,P.L. Şupic. Negocierea pentru transferul în Moldova 
a şefului DPF din Cercasî – Vasile Procopişin.
Începând cu a. 1962 – Promovează principiul unităţii 
asistenţei medicale şi celei farmaceutice, preluat ulterior de 
către academicianul Vasile Procopişin şi discipolii lui.



  REALIZĂRI

 Monografii ştiinţifice – 15
 Articole şi teze ştiinţifice – 220
 Doctori habilitaţi în ştiinţe medicale 

pregătiţi – 4
 Doctori  în ştiinţe medicale pregătiţi – 10
 Metode noi de cercetare – cca.10
 Implementări în practică – sute





RecunoŞtinŢa 

Unui  popor

Partea  III



Nicolae Testemiţanu 
este o lacrimă a 
poporului şi un suspin 
al satului, care zace în 
fiecare suflet pe care l-a 
cucerit, în fiecare colţ 
de ţară pe unde a 
trecut, în fiecare spirit 
pe care l-a animat, în 
fiecare pagină, pe care 
a scris-o.

Alexadru Nacu, 
profesor universitar



Menţiuni

I. Institutul de medicină, 
(astăzi - Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie), unde şi-a 
făcut studiile, a fost rector, apoi 
profesor universitar,  din  a.1995 
poartă numele ilustrului savant, 
pedagog şi educator talentat, om de 
stat, organizator experimentat în 
domeniul sănătăţii publice, care a 
adus o  contribuţie deosibită la 
organizarea şi dezvoltarea 
sistemului de  sănătate din ţara 
noastră.

 



Menţiuni

      II. Cu nr.1347-III din 3 iulie 2003, a 
fost promulgată Legea (nr.268-XV din 
27 iunie 2003) cu privire la distincţiile 
de stat ale   Republicii Moldova, lege 
prin care este instituită Medalia 
„Nicolae Testemiţanu”     

 … Medalia „Nicolae Testemiţanu” se conferă pentru:
merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, 
farmaceuticii, balneologiei şi medicinii preventive; 

contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei medicale…



III. Prin hotărârea Guvernului R. Moldova

Menţiuni

„Cu privire la acordarea burselor şi altor forme de 
ajutor social studenţilor din instituţiile de învăţământ 
superior de stat cu frecvenţa la zi” nr. 586 adoptat: 
22.06.1999 pentru Studenţii Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" şi 
studenţii colegiilor de medicină se acordă Bursa 
Nominală „NICOLAE TESTEMIŢANU”.
”Monitorul Oficial” al  RM nr. 067 din 01.07.99



  
IV. Marcă poştală. 

Mărca a fost pusă în circuitul poştal prin ordinul 
Ministrului transporturilor si comunicaţiilor la 

24 august 2002. Mărcile au fost tipărite în 
Germania la tipografia BUNDESDRUCEREI 

din Berlin. Autorul machetelor - Alexei 
Colibneac.   

Menţiuni



Menţiuni

V. Liceul teoretic 
din orăşelul Drochia 

  poartă numele 
marelui savant, 

profesor 
N.Testemiţanu  



VI. În orăşelul Drochia 
spitalul raional poartă 

numele „N. Testemiţanu”.  
A fost construit în 

concordanţă cu noua 
concepţie de organizare a 

ocrotirii sănătăţii în mediul 
rural la insistenţa şi 

sprijinul  profesorului 
universitar Nicolae 

Testemiţanu. 

 

Menţiuni



VII. Practic, în majoritatea localităţilor mai mari sau mici 
există străzi, care poartă numele marelui înaintaş, Nicolae 
Testemiţanu. Doar câteva exemple de oraşe, orăşele şi sate: 

- or. Chişinău; 
- or. Bălţi; 
- or. Drochia; 
- or. Călăraşi; 
- or. Teleneşti; 
- s. Cărpineni, Hânceşti; 
- s. Ochiul Alb, Drochia; 
- ş.a. 

Menţiuni



  



 Menţiuni



    ÎN LOC DE CONCLUZIE
 
    “Ferice de acei aleşi de Dumnezeu, viaţa cărora se 
măsoară nu atât cu numărul de ani trăiţi, cât prin 
intensitatea luminii pe care o emană, aidoma unor 
stele, ce s-au aprins şi rămân a servi drept etalon de 
slujire, cărturărie, cumsecădenie şi inedit patriotism, 
provenit din esenţa sapienţială a eului”.

Radion Cucereanu
leat cu Nicolae Testemiţanu, 

profesor emerit, autor de lucrări 
artistice, manuale şcolare, publicist



Vă mulţumim !




