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Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie 

Fizicianul Horia Hulubei (1896-1972) 

Promotor al științei în arealul românesc de cultură a fost și fizicianul Horia Hulubei. Are o biografie 

interesantă, în Primul Război Mondial a participat la bătălia de la Mărășești în calitate de pilot militar 

(1915), unde a fost decorat cu ordinul Legiunii de Onoare, a luat licența în științe fizico-chimice (1926). Se 

dedică învățământului, devenind pe rând, preparator, apoi asistent la catedra de Chimie Fizică a 

Universității din Iași. Între anii 1927-1938, lucrează ca cercetător în Laboratorul de Chimie Fizică de la 
Sorbona (Paris), condus de Jean Perrin (1870-1942). Face o vizită lui Ernest Rutherford (1871-1937), 

descoperitorul nucleului atomic, unde face cunoștință cu „moldoveanul” Piotr L. Kapița (1894-1984), 
ilustru fizician experimentator, devenit ulterior laureat al Premiului Nobel. Mai târziu a fost reprezentantul 
României la Institutul de la Dubna, unde autorul acestor rânduri a aflat de savant, că acesta a studiat un 
element chimic nou, căruia a vrut să-i pună numele moldavium. 

În 1933, își ia doctoratul în fizică la Paris, ajungând director de cercetări la Universitatea din Paris. 

Activează  în țară, fiind, pe rând, conferențiar, profesor, la universitățile din Iași și apoi București, rector al 

Universității din București (1941-1944), unde, pe lângă intensa muncă de cercetare științifică, desfășoară o 

bogată activitate de cercetare și organizare a Institutului de Fizică al Academiei Române (1949-1965), apoi 
trece în fruntea Institutului de Fizică Atomică, astăzi Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara 

„Horia Hulubei”, îl echipează cu echipament științific modern, inclusiv cu un reactor nuclear. Are 

importante descoperiri științifice, primul în lume a obținut spectre de raze X în gaze. În acest scop, a 

construit un spectrometru special, de concepție proprie. A adus contribuții însemnate în fizica neutronilor, 

în studiul reacțiilor nucleare la energii joase, medii și înalte, în cercetarea elementelor transuraniene și 

dezintegrarea mezonilor. A format generații de specialiști în fizica atomică și nucleară, domenii de vârf ale 

secolului XX: „Una dintre satisfacțiile mele cele mai mari este că, prin înființarea Institutului de Fizică 

Atomică, s-a realizat posibilitatea de a se crește în țară cadre de fizicieni eminenți, dintre care mulți au 

lucrări deja cunoscute în lume, aducând prestigiu științei românești și asigurând schimbul de mâine în acest 

sector. Ei realizează un aport însemnat, pentru economia țării, prin lucrările lor” [Hulubei, Wikipedia]. 
Autor de manuale: Curs de chimie fizică (1940); Spectroscopia X (1948); Structura materiei (1950). 

Pentru meritele sale a primit numeroase distincții științifice atât din țară, cât și din străinătate. A fost ales 
membru corespondent (1937), apoi membru titular al Academiei Române (1946), membru a numeroase 

academii și societăți științifice de prestigiu, naționale și internaționale.  

Laureatul Premiului Nobel George Palade (1912-2008) 
Există nişte adevăruri axiomatice. O ţară se impune în lume prin ceea ce produce, dar în primul rând prin 

contribuţia ei la tezaurul ştiinţific şi cultural al omenirii. Pentru ca o ţară să prospere, trebuie să aibă o 
ştiinţă şi o cultură avansate, să dispună de suficiente „minţi luminate” (care, asemenea unei bucăţi de 
uraniu, pot fi de real folos doar după ce depăşesc o anumită „masă critică”) şi să facă largi deschideri către 

lume. În timpul totalitarismului şi al perioadei de tranziție din arealul românesc au emigrat în ţările 
avansate mulţi specialişti de înaltă calificare din diverse domenii ale ştiinţei, culturii, economiei naţionale, 
lucru ce a încetinit mult mersul nostru pe calea progresului. Că acest proces este dăunător, au înţeles şi alte 

cercuri ale societății decât cele ştiinţifice. Drept mărturie serveşte Conferinţa Internaţională „România şi 
românii în ştiinţa contemporană”, care şi-a desfăşurat lucrările în perioada 24–27 mai 1994 la Sinaia. La 
Conferinţă au participat în jur de o mie de cercetători ştiinţifici din Ţară şi din peste 30 de ţări ale lumii: 
SUA, Canada, Germania, Marea Britanie, Italia, Austria, Rusia, Ucraina, Grecia, Australia…[Holban 
1994]. Conferinţa a fost prezidată de profesorul George Palade, laureat al Premiului Nobel. La deschidere 
preşedintele Conferinţei s-a adresat auditoriului în română, engleză şi franceză. Comunicarea plenară a 
profesorului Palade era întitulată „Contribuţii româneşti la cercetarea biomedicală internaţională”.  
Referitor la dezvoltarea acestui domeniu în continuare în România, savantul a spus: „Coşmarul a luat 
sfârşit. România se freacă la ochi şi încearcă să-şi regăsească drumul în noul climat. Poate este momentul  
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să ne amintim versurile unui poet din Moldova (Alexie Mateevici – n.n.): „Hai măi frate, hai măi frate,/ 
Zorile s-aprind, / Hai să căutăm dreptate, /Voie şi pământ”. Numai că în cazul cercetării biomedicale, ar 
trebui să înlocuim cuvântul „pământ” cu laboratoare şi condiţii de muncă decente”. Autorul acestor rânduri 
a avut fericita ocazie să participe la această conferinţă şi chiar să realizeze un interviu cu distinsul savant 
[Holban 1994, 2016]. 

În luarea de cuvânt, marele savant a găsit de cuviinţă să-şi amintească cu cuvinte de bine de predecesorii 

şi contemporanii săi care au contribuit la dezvoltarea domeniului respectiv. Într-o altă mărturisire vorbește 

despre ceea ce a luat de la dascălii săi – ceea „ce a crezut că i se potrivește”. Profesorilor de la Liceul 
„Alexandru Hasdeu” din Buzău, „oameni de calitate”, le datora dragostea pentru profesia aleasă şi 
înclinarea spre cultură, istorie, muzică; de la profesorul din Bucureşti Francis Rainer a luat „dorinţa de a 
integra ştiinţa în umanistică”, „de a avea o formaţie intelectuală largă”, lucru care l-a făcut să studieze în 
profunzime citologia, biologia, chimia, evoluţia speciilor; de la profesorul francez Andre` Boivin, care 

lucra atunci la Bucureşti, înțelegerea că „fără cercetările în biochimie, fenomenul numit viaţă nu poate fi 

înţeles”, adică îndemnul să „coboare la nivelul molecular”; de la profesorul Grigore Popa de la Iași a 
înţeles că a fi om de ştiinţă în sensul modern al cuvântului, înseamnă să fii experimentator; de la profesorul 

Albert Claude (1898-1983) (belgianul cu care a împărțit Premiul Nobel) a deprins ambiţia de a „demonta” 
celula şi a izola prin centrifugare diferite componente ale acesteia şi prin metode biochimice a le face „să 
spună” „ce hram poartă ele”, adică din ce substanţe sunt alcătuite şi ce funcţii îndeplinesc ele în celulă. 
Uimitor lucru, laureatul Premiului Nobel îşi identifica pomii la umbra cărora a poposit. Secretul devenirii 
profesorului Palade de „strămoş veritabil” se datorează faptului că a fost totdeauna un „bun strănepot”. „Ne 
bucurăm din toată inima că cel mai celebru dintre oamenii de ştiinţă români, un mare savant şi o mare, o 
uriaşă conştiinţă se află printre noi: profesorul George Emil Palade” (Augustin Buzura). „George Palade, 
încărcat de glorie, nu-şi uită obârşia, nu uită de cei de acasă, nu se ruşinează de noi, înţepeniţii” (Marin 
Sorescu). Este cu dreptate să ne adăpostim la umbra acestui pom viguros al ştiinţei contemporane, ne 

aparține. 
Dragostea de muncă, intelectuală şi fizică George Palade o moşteneşte din familie, fapt care la ajutat mai 

târziu să devină în domeniul pe care l-a profesat, biomedicina, atât un teoretician de forţă, care a generat 
idei, a emis ipoteze, a făcut generalizări, a intuit lucruri noi, cât şi un inventator ingenios, care a propus un 
şir de tehnici noi de experimentare. În 1929 îşi ia bacalaureatul „cu 10 pe linie” (Liceul „Alexandru 

Hasdeu” din Buzău) și se înscrie la Medicină, la Bucureşti. Din cei „mulţi chemaţi” înscrişi la facultate, 
graţie reuşitei foarte bune la învăţătură, rămâne printre cei „puţini aleşi”. După absolvire, lucrează un timp 
ca medic, la spital: „Spitalul a fost o şcoală a acţiunii, învăţai să iei decizii, să-ţi asumi responsabilităţi”. O 
dată a participat la tratarea lui Tudor Arghezi, care se afla într-o stare critică. În timpul războiului a lucrat 
în calitate de medic în Armata Română. Deşi era un medic bun, la un moment dat se hotărăşte să-şi 
consacre viaţa cercetărilor fundamentale: „Mă tulbura ideea că există o diferenţă, aproape o prăpastie, între 
ce ştiam ca medic şi speranţele pe care bolnavii şi le puneau în mine”. Adevărata lui chemare era 
„incursiunea în necunoscut”: „Mă interesa să pătrund în profunzimea fenomenelor biologice. Să lucrez 
acolo unde bântuie îndoielile, unde se naşte ştiinţa”.  

După război, în România se instalează „epoca de delir inchiziţional” a biologiei „creatoare” sovietice. 
Biologia ca ştiinţă se distrugea cu insistenţă. Încurajat de profesorul Grigore Popa, ia decizia să plece să 
lucreze într-un laborator din străinătate. În 1946 ajunge să lucreze într-un laborator de biologie în Institutul 
Rockefeller din New York. Atunci acolo începea studierea sistematică, fundamentală a celulei vii cu 
ajutorul microscopului electronic, cercetări în care George Palade se avântă cu mult elan: „Eram tânăr, 
dornic să lucrez cât mai aproape de creasta valului în cercetarea biologică”; „ m-am aflat la locul potrivit, 
în momentul potrivit”;  „am fost de fapt unul dintre „obstetricienii” care au ajutat la naşterea acestui copil 
hiperactiv, care în scurt timp după naştere a devenit biologia celulară şi moleculară”. A lucrat acolo până în 
1973, pe urmă s-a transferă la Universitatea din New Haven, mai apoi - la Universitatea din La Jolla. 
Fiind unul din pionierii utilizării microscopiei electronice şi a tehnicii centrifugării diferenţiate în 
cercetarea structurii celulei şi a funcţiilor părţilor ei componente, precum şi un adept al studierii 
multidisciplinare a acestora de către biologi, medici, chimişti, fizicieni, George Palade devine treptat unul 
din principalii arhitecţi ai lumii subcelulare. A pus fundamentul unei noi ştiinţe la hotarul dintre biologie şi 
medicină – biologia celulară şi moleculară. „Fixatorul Palade”, tetraoxidul de osmiu, propus şi utilizat de 
savant în cercetările sale, a avut un mare răsunet în lumea ştiinţei şi a jucat rolul unei chei fermecate cu 
ajutorul căreia s-a pătruns în multe din cămările tăinuite ale celulei vii. Primele structuri subcelulare 
studiate au fost mitocondriile şi reticolul endoplasmic. Cercetările efectuate de neobositul om de ştiinţă  
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Palade au stabilit că mitocondriile îndeplinesc rolul de „baterii ale vieţii” – de „centrale biochimice” 
ale celulei, care generează peste 95% din energia rezultată la nivel celular din combustia alimentară cu 
participarea oxigenului ca principal carburant. Iar elementul de bază al reticulului endoplasmic este un soi 
de „pungă de membrane”, numită de autor „cisternă”. Părea că se face tot mai multă lumină în lumea 
celulei, dar… se tânguia savantul: „O descoperire luminează un aspect, dar te şi bagă într-un infern de 
întrebări care-şi cer terorizant răspunsul” [Iftimovici 1993, p. 122]; Cel care caută adevărul ştiinţific şi 
moral nu are odihnă, făcând o descoperire el se vede tentat să meargă mai departe [Poincare 1983, p. 156]. 
A fost declanşată o serie întreagă de cercetări care au avut ca temă transportul, stocarea şi secreţia de 
proteine în celulă… S-a clarificat că sinteza de proteine are loc la nivelul reticulului endoplasmic. În 1959 
cercetătorul descoperă ribosomii, aşa-numiţii „corpusculi Palade”, „identifică şi precizează rolul lor 
metabolic şi fiziologic”. Este mare aportul omului de ştiinţă român la „descoperirea cordului ca organ 
endocrin”. A descoperit aşa-zisa „pompă de calciu”, un organit, numit reticul sarcoplastic, care joacă un rol 
important în metabolismul calciului din celulă. Ultrastructura şi biosinteza membranelor celulare şi 
subcelulare, reciclarea lor – alte preocupări serioase ale savantului – au aruncat multă lumină asupra 
fenomenului de  transfer de informaţii la nivel intracelular, dar au şi generat o mulţime de alte întrebări…, 
„l-au făcut să poarte o cămaşă a lui Nesus, ţesută din nelinişti, îndoieli, nemulţumiri faţă de unele rezultate 
obţinute”. A fost membru al colegiilor de redacţie a cel puţin 5 reviste din cele mai prestigioase din lume, 
„doctor honoris causa” a cel puţin 12 universităţi din lume, deţinător a peste 12 premii şi distincţii şi cu 
toate acestea găsea că reuşita se află în altă parte: „Semnul deplinei reuşite în ştiinţă nu e să-ţi apară numele 
alături de descoperirea pe care ai făcut-o, ci să încetezi de a mai fi citat. Să constaţi că descoperirea ta a 
devenit atât de comună, atât de „a tuturor”, încât nu mai ai nevoie să fii citat. Abia atunci orgoliul de a-ţi 
zări numele în tratate de prestigiu cedează locul sentimentului benefic al împlinirii unei vocaţii”. „Viaţa 
este un dar al naturii primit de la părinţi, şi trebuie să faci ceva cu ea – ca s-o meriţi. Şi dacă laşi ceva după 
tine – ai îmbogăţit cunoştinţele, ai sporit bunăstarea comunităţii omeneşti, ai dus la prosperarea ei, 
înseamnă că ţi-ai îndeplinit misiunea… şi pe urmă poţi să mori liniştit, înainte de a degrada fizic şi mintal”; 
„Omul, după socoteala mea, zicea savantul, este o fiinţă care are foarte puţine elemente de apărare fizică. N
-are coarne, n-are copite, n-are colţi… Are în schimb minte. Şi cu ea a izbutit să stăpânească lumea, dar şi 
să clădească o civilizaţie cu o ştiinţă dezvoltată, cu opere unice…, cu imaginaţie şi de lungă durată”. De 

aici concluzia: știinţa şi mintea - două lucruri identice. 
Fiind întrebat cui se datorează faptul că ştiinţa în SUA prosperă, calităţii mai bune a oamenilor sau 

sistemului social-politic de acolo, George Palade a spus următoarele: „În SUA , cercetătorul ştiinţific nu e 
„senator de drept”. Lui i se cere să confirme în fiecare moment că merită atenţia, prestigiul şi mai ales banii 
care se investesc în el. În SUA centrifuga competitivităţii e nemiloasă, iar în ultimii 10-15 ani, descoperirile 
se succed într-un asemenea ritm, încât ameţeşte şi un tânăr supradotat”. Adică în ştiinţă contează mult 
„centrifuga competiţiei”. La întrebarea ce l-a impresionat cel mai mult în timpul decernării Premiului 
Nobel, savantul a răspuns: „Faptul că la sărbătoarea ştiinţei participă toată Suedia, tot Stockholm-ul, de la 
elevi şi studenţi, la rege. Timp de o săptămână, premiile Nobel reprezintă evenimentul central al vieţii 
suedeze, ceremoniile larg popularizate de ziare şi radio-TV polarizând atenţia întregii naţiuni”. Prin 

urmare,  la impresionat nivelul înalt de diseminare a cunoștințelor, de scientizare a societății. 
La închiderea Conferinţei, ilustrul savant a făcut bilanţul: „Conferinţa a fost un eveniment unic, căci 

unică este istoria acestor locuri, unice au fost evenimentele care au afectat românii şi istoria lor. Pentru 
mine însemnat a fost să aflu ce au făcut românii din diasporă pentru Ţară. Românii din Ţară au aflat care 
sunt performanţele românilor din lume. Cu toţii am aflat care ne este capitalul intelectual şi care ne sunt 
motivaţiile pentru cercetare. Important e ca românii din diasporă şi cei de acasă să se mobilizeze în acelaşi 
scop. Şi atunci trebuie să ne aşteptăm la un succes”.  

 

Fizicianul Sergiu Rădăuțanu (1926-1998) 

Un alt mare susținător al științei a fost fondatorul principal al Universităţii Tehnice a Moldovei 
academicianul Sergiu Rădăuţanu, om inteligent, cu iniţiativă, promotor consecvent al scientificării 
sistemului educaţional, al societăţii moldoveneşti [Holban 2007, FTM]. Se trage dintr-o familie de 
intelectuali cu şcoală românească. În instituţiile superioare, în care şi-a făcut studiile de licenţă, şi în cele de 
cercetare, în care şi-a făcut studiile doctorale (Institutul Fizico - Tehnic din Sankt Petersburg), a avut parte 
de profesori oameni de ştiinţă, ai căror profesori, la rândul lor, au fost tot oameni de ştiinţă. Cu fiecare 
ocazie apărută, vorbea cu multă dragoste despre dascălii săi. Având o şcoală ştiinţifică excelentă, aprecia 
devenirea oricărui cercetător în funcţie de oamenii de ştiinţă care l-au instruit.  
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 În calitatea sa de om de ştiinţă, de șef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM şi de rector 
al Universităţii Tehnice a Moldovei, se inspira întotdeauna de la şcolile ştiinţifice aflate în plin progres. 

Organiza la Chișinău mari conferințe internaționale în domeniul fizicii semiconductorilor, unde se adunau 
la un loc mari somităţi ale ştiinţei din lumea întreagă. Avea planuri mari, dar totdeauna realiste. Ţinea mult 
la acest plai, la cultura lui şi privea cu optimism în viitor. Dorea să pregătească pentru republică cadre 

științifice de înaltă calificare, cu înalt grad de cultură şi comportament etic. A susţinut în aspiraţiile lor spre 
ştiinţă şi frumos mulţi oameni de valoare din republică. Crease în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei 
o atmosferă intelectuală, culturală şi colegială, dominată de spiritul ştiinţific, conform celor mai înalte 

rigori ale timpului. UTM mai era și o oază de liberă exprimare, lucru pentru care savantul a suferit. 
Academicianul Sergiu Rădăuţanu iubea mult tinerii setoşi de învăţătură. Când în 1967 m-am întors de 

la învăţătură de la Dubna (filiala Universităţii „M.V. Lomonosov” din Moscova de pe lângă Institutul 
Unificat de Cercetări Nucleare), având şi o lucrare ştiinţifică publicată într-o revistă de specialitate din 
Olanda, Institutul de Fizică Aplicată (IFA), care mă delegaseră la studii, nu putea să mă angajeze la lucru 
din cauza lipsei vizei de reşedinţă în Chişinău. Şeful laboratorului în care trebuia să activez, azi 
academicianul Vsevolod Moscalenco, s-a înţeles cu rectorul Sergiu Rădăuţanu să-mi dea o adeverinţă 
precum că are să-mi facă viză de reşedinţă, pe baza căreia să fiu angajat la IFA, după care IFA, la rândul ei, 
să-mi elibereze o adeverinţă că sunt angajat, în baza căreia să pot să-mi fac viză de flotant... Când am mers 
la Universitate după adeverinţă, rectorul mă aştepta, dorea să vadă „cărui hram slujesc”. După convorbirea 

avută, el nu numai că mi-a dat nenorocita ceea de adeverinţă, ci mi-a oferit și un loc în cămin pentru o 
jumătate de an, ca să pot să-mi rezolv problemele, îndemnându-mă să perseverez pe calea ştiinţei. Pentru 

mine discuția cu rectorul mi-a dat imbold de a păşi cu încredere în lumea ştiinţei. Ca mine au fost mulți pe 
care Rădăuţanu i-a sprijinit. Gestul rectorului a fost nu numai un act de rară omenie, ci şi de mare curaj 

pentru acele timpuri, care mai târziu l-a costat mult. Dat fiind faptul că mulţi dintre profesorii instituției pe 
care o conducea se trăgeau din familii de moldoveni supuse represiunilor, rectorul a fost destituit în modul 
cel mai brutal, alegându-se şi cu un atac de cord, iar circa 200 de profesori – demişi sau exmatriculaţi din 
doctorat [Holban 2007, FTM]. Cu toate acestea, spiritul de gândire independentă, de libertate rădăuţenean 
instalat atunci la UTM nu a putut fi înăbuşit, căci el înseamnă, în primul rând, ştiinţă şi educaţie la cel mai 
înalt nivel, plus o cultură pe potrivă. O stradă din  Chişinău îi poartă numele. 

 
Medicul Nicolae Testemiţanu (1927-1986) 

Unul dintre mesagerii trimişi de agenţii cosmici vierieni pe Pământ a fost Nicolae Testemițanu. Omul 

acesta devenise legendă încă în timpul vieții. În anii 1965-1966 mă specializam în domeniul fizicii nucleare 
în Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. Deseori călătoream cu avionul sau cu trenul de la 

Chișinău la Moscova și înapoi. În timpul călătoriei făceam cunoștință cu oameni care-și făceau studiile 

prin doctorat în diferite centre medicale din Moscova și alte centre, și toți fără excepție îmi vorbeau la 

modul superlativ despre Nicolae Testemițanu, pe atunci ministru al Sănătății, iar înainte de aceasta rector 

al Universității de Medicină din Chișinău. Era un om progresist, în sensul definit de el însuși într-o 

dedicație fiului său Andrei, făcută pe o carte de medicină: „Dragă Andrei! Relațiile dintre părinți și 
generația în creștere se socot progresiste, dacă copii întrec părinții în toate, ceea ce îți doresc și ție. Din 

bătrâni se știe că munca întotdeauna se răscumpără” [Ețco 2017, p.282 ]. Susținea pe toţi oamenii 

promiţători, îşi dorea din toată inima ca generația tânără pe care o îndruma să-l întreacă în toate, deși el 

însuși era tânăr, dar maturizat devreme. A avut o carieră spectaculoasă. La 26 de ani este fondatorul și 
redactorul-șef al revistei „Ocrotirea sănătății” (1953), la 28 de ani devine medic-șef al Spitalului Clinic 

Republican (1955-1958), la 31 de ani susține teza de doctor în științe medicale (1958), la 32 de ani este 

ales rector al Universității de Medicină din Chișinău (1959), la 37 de ani – ministru al Sănătății al 

republicii (1963-1966), șef al catedrei „Traumatologie, Ortopedie și Chirurgie de Campanie”, la 43 de ani 

susține teza de doctor habilitat (1970), la 46 de ani ales șef al Catedrei „Igienă Socială ăi Organizarea 

Ocrotirii Sănătății” (1973-1986). 
Povestea academicianul Gheorghe Ghidirim, că s-a întâmplat să o opereze la stomac pe sora lui 

Testemițanu. După operație, dumneaei în loc să-l întrebe cum trebuie să se comporte după operație, ce 

trebuie să mănânce..., l-a întrebat: „Doctore, dar o să pot eu mai încolo prăși?” Auzind despre acest lucru 

Testemițanu le-a spus surorilor sale rămase la țară: „Dumneavoastră aici, în sat, aveți câte o sapă cu care 

munciți, socotiți că mai este una la Chișinău, cu care prășesc eu”. Se considera un prășitor pe tărâmul  
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științei. Muncea enorm. „Omul cu adevărat muncitor e un om moral. Munca e izvorul  multor fericiri, lenea 
a multor ticăloşii”(Onisifor  Ghibu).  

Testemiţanu a reformat cardinal învățământul medical din Moldova. A trasat o nouă strategie de 

dezvoltare a Universității de Medicină din Chișinău, a ocrotirii sănătății în republică. Accentul punându-l 

pe amploarea cercetărilor științifice, pe creșterea și instruirea personalului științific. A început-o cu 

extinderea ariei de cercetare, cu deschiderea facultăților de care Universitatea ducea lipsă, de Stomatologie 

(1959), Medicină Profilactică (1962), Perfecționarea Cadrelor (1962), Farmacie (1964), cu consolidarea 

bazei tehnico-materiale a instituțiilor de ocrotire a sănătății; implementarea formelor și metodelor 

progresiste de organizare medicale; cu punerea în practică a realizărilor științei și tehnicii în domeniile 

profilaxiei, diagnosticării și tratării bolilor. Gândul științific îl punea necondiționat intereselor practice. 

Promova ideea unității științei și practicii medicale. Crea condiții pentru ameliorarea indicilor de asigurare 

a republicii cu cadre medicale, în centrul atenţiei era şi ridicarea nivelului de asistență medicală a 

populației de la sate. Punea baza unei medicini moderne, organiza noi clinici, catedre, laboratoare, spitale, 
policlinici sau le moderniza pe cele existente, ridica blocuri de studiu, cămine, baze de odihnă… 

Activitățile sale aveau amploare istorică. Era omul care tulbura liniștea acolo unde se părea că nemișcarea 
s-a instalat pe veci. Aborda problemele sub toate aspectele lor, incluzând în activitate oameni de diferite 

profesii: medici, arhitecți, economiști, constructori, matematicieni, programatori. În susținerea ideilor sale, 

totdeauna venea cu argumente științifice, argumente mobilizatoare, nu umilitoare sau ofensatoare. Punea 

accentul pe modul prietenos, democratic de a influența lucrurile spre bine, stilul autoritar nu-i era 

caracteristic. În luarea de decizii excludea arbitrarul politic. Se străduia să influențeze mersul lucrurilor 

prin exemplul propriu, obicei menționat de feciorul său Andrei în amintirile sale: „Mai întâi curăța și 
aranja dânsul încălțămintea în modul cel mai ordonat, ca mai apoi să executăm și noi la același nivel 

procedura” [Ețco 2017, p.478]. Vorbea puțin, realiza mult. Grație duhului perseverent și combativității 
sale, a izbutit să realizeze multe din concepțiile sale.  

Progresul pentru dânsul însemna propășire prin știință și cultură. Într-o republică lipsită de 

intelectualitate, din cauza tragediei prin care a trecut poporul român din Basarabia, el și-a propus să 

deștepte interesul tinerilor pentru știință, „dorea să-și vadă neamul și țara pe magistrala civilizației 
moderne”. „În istoria fiecărui popor, zicea savantul, numaidecât vine un timp, când marile schimbări devin 

inevitabile în conștiința tuturor”. A avut mult curaj. În paralel cu limba rusă a introdus la universitate și 
studiile în română. A inițiat şi dus la bun sfârşit traducerea a zeci de manuale obligatorii pentru studenți în 

română și scrierea altora suplimentare, lucrări metodologice. Lucra pentru omul de azi, pentru omul de 

aici: „Patria este mai întâi pragul casei tale, este casa ta, satul tău, țara ta”. „Sentimentul de alipire la 
pământul pe care s-a născut, zicea Onisifor Ghibu, este cel mai firesc sentiment şi cel mai moral”. 

Introducerea manualelor în română a dus la o descătușare spirituală a moldovenilor dintre Prut și Nistru, a 

făcut ca ei să asimileze mai uşor cunoștințele în domeniu, să se apropie de știință, să trezească în ei dorul 

creației, care germina latent, în cele din urmă să devină inovativi, să cunoască fericirea creației. În timpul 

cât a activat ca rector, numărul studenților înmatriculați a crescut de 2,5 ori. Stabilind relaţii de colaborare 

cu vestiți savanți din domeniu din marile centre ştiinţifice ale URSS, Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, 

Minsk, Harkov..., el le trimitea acestora absolvenți ai instituției pentru aşi continua studiile în doctorat. Din 

an în an numărul acestora creştea, a atins şi cifra 51. Dacă în 1959, când a devenit rector, au susținut tezele 
de doctorat în domeniul medicinei doar 5 persoane, apoi în 1965 (era ministru) – 31, 1966 – 33, 1967 -37, 

1971 – 41. Pentru comparație, după ce a fost destituit din funcția de ministru au susținut tezele de doctorat: 
în 1977 – 10 persoane, 1978 – 11; 1979 – 8; plus la aceasta, manualele şi alte lucrări editate în română au 

fost nimicite [Ețco 2017, p.118 ].  

Pentru că a comis „abateri de la politica leninistă” în 1968 a fost destituit din funcția de ministru. Cei 

mari ai zilei s-au străduit în fel şi chip „să-i frângă coloana vertebrală”, dar puţin ce au reuşit [Ețco 2017, 

p.28]. A trecut cu demnitate prin dramele vieții, și-a adunat pe cei mai apropiați prieteni și le-a spus: „Să 

ne știm în primul rând oameni”, „lupta a fost pierdută, da războiul ba”. „Unii zic, bucuroși, că am fost dați 
la pământ... Așa e. Dar ei nu-și dau seama că au făcut din noi puntea pe care o să meargă alții...” (Vătavu 

M.) [Ețco 2017, p.118]. Într-adevăr așa și s-a întâmplat, din stejar s-a făcut punte rezistentă. Grație 

reformei făcute de Nicolae Testemițanu, şi muncii depuse pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice, a apărut o 
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întreagă pleiadă de oameni de știință notorii cu școli științifice proprii: Diomid Gherman, Gheorghe 

Ghidirim, Gheorghe Paladi, Constantin Țâbârnă, Alexandru Nacu și mulți alții, și fiecare cu discipoli de 

succes. Toate acestea au urmări benefice pentru știința medicală din Moldova şi azi. Bunăoară, numărul 

persoanelor care au susținut tezele de doctorat în perioada anilor 1993-2016 a fost de 987, dintre care 134 - 

tezele de doctor habilitat şi 853 – de doctor în științe medicale. Acum conștientizăm, că savantul a fost un 

trompetist neînfricat al independenței noastre.  

După ce a fost eliberat din funcţie, a lucrat ca șef al Catedrei Igienă Socială și Organizarea Ocrotirii 

Sănătății. Îmbină armonios activitatea științifică, pedagogică, educativă şi obștească. A creat un colectiv de 
cercetători alcătuit din medici, matematicienii, informaticienii care a optimizat cu ajutorul calculatorului 

amplasarea instituțiilor medicale pe teritoriul Moldovei. Lucru ştiinţific de pionierat, pentru care catedra sa 

a fost recunoscută și confirmată oficial în URSS ca centru științific de excelență de coordonare a 

problemelor de organizare a ocrotirii sănătății, la care ceilalți din domeniu trebuiau să se alinieze. Își iubea 

mult meseria, o numea „brățară de aur”. A publicat peste 200 de lucrări științifice în domeniul chirurgiei, 

traumatologiei, sănătății publice și managementului, a pregătit 4 doctori habilitați și 10 doctori în științe 

medicale. Catedra avea colaborări cu centre științifice medicale din lume, din Moscova, Sankt Petersburg, 

Riga, Voronej, Praga, Peci, Plovdiv... În 1982 înființează „Asociația Științifică Republicană a Specialiștilor 

din Domeniul Medicinei Sociale și Ocrotirii Sănătății din Moldova”, al cărui președinte a fost până la 

sfârşitul vieţii. În 1975 organizează „Muzeul de Istorie a Universității de Medicină”. Era pentru 

colaboratorii săi un etalon al moralității, camertonul cu care ei își verificau activitatea.  

Numele său a devenit o legendă încă din timpul vieții. Din 1990 Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie îi poartă numele. În Chișinău și alte localităţi au fost numite străzi în amintirea  sa, de asemenea, 

instituții medicale. Consătenii săi îl considerau ambasadorul lor la Chișinău. Astăzi la intrarea în comuna 

sa de baștină este o fântână, izvorul viu al vieții și simbol al izvorului cunoștințelor, o răstignire, simbol al 

crucii pe care o duce omul destoinic în viaţă, un indicator cu o inscripție de o simplitate copleșitoare, dar 

plină de recunoștință nemărginită al consătenilor și al neamului: „Ochiul Alb. Baștina lui Nicolae 

Testemițanu”.         (continuare în numărul următor) 

Nr. 12/ decembrie 2017 


