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PATRIMONIUL IMOBIL AL INSTITUTULUI DE STAT
DE MEDICINĂ DIN CHIȘINĂU(1945–1990)
Summary. The patrimony of the State Institute of Medicine in Chisinau (1945–1990). This article addresses the process of establishing and evolving the real estate of the State Institute of Medicine
in Chisinau during 1945–1991. Based on the unique historical sources, are presented the historical
context, the space, the relations with the authorities involved in the formation of the infrastructure
of the only higher education institution in the field of medicine in Soviet Moldova. Stages of major
financial and material investment in real estate were highlighted, material aspect necessary for the
scientific-didactic and clinical process, but also stages of setback.
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Patrimoniul imobil al unei instituții de învățământ superior constituie o componentă importantă în afirmarea acestea nu doar ca valoare materială directă, ci și ca posibilitate de inserţie a
unor componente extraculturale. Istoria bunurilor imobile a Universității de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, în perioada sovietică – Institutul de
Stat de Medicină din Chișinău (în continuare ISMC), este cu atât mai interesantă cu cât, însăși,
înființarea acestei instituții comportă originalitate1, temelia fiindu-i pusă la 20 octombrie 1945,
în urma transferării de la Kislovodsk (reg. Stavropol, RSFSR)2 a Institutului de Pediatrie și a Institutelor de Medicină nr. 1 și nr. 2 din Leningrad. Incipient, Institutul de la Chișinău includea o
singură facultate, cea de Medicină Generală, ca ulterior, să fie create încă cinci facultăți noi (de
Pediatrie, 1954; de Stomatologie, 1959; de Perfecţionare a Medicilor, 1962; de Medicină Preventivă, 1963; și de Farmacie, 1964). Acest fapt, evident a generat și dezvoltarea infrastructurii ISMC.
După finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial și organizarea sistemului de învățământ
superior, în RSS Moldovenească s-a pus problema asigurării studenților și cadrelor didactice cu
spațiu locativ, fiind prevăzute o serie de măsuri de formare a infrastructurii de studii, cercetare,
activitate clinică etc.
Puternic afectate de distrugerile războiului, clădirile din Chişinău erau verificate dacă nu erau
minate, fiindu-le dat apoi verdictul: Осмотрено. Мин нет (în limba română, Verificat. Mine nu
sunt). Până și în prezent, o astfel, de inscripție poate fi depistată pe clădirea de pe strada actuală
Alexandru Plămădeală, edificiu unde s-a aflat Catedra de microbiologie a ISMC. Spaţiul aflat în
1
Vezi: Ion Valer Xenofontov, Itinerarul constituirii Institutului de Stat de Medicină din Chișinău: Leningrad – Kislovodsk – Chișinău, in: „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Conferinţa ştiinţifică internaţională, Ed. a 3-a, 31 octombrie – 2 noiembrie 2019: Program şi rezumatele comunicărilor / Com.
org.: Liliana Rotaru [et al.], Chişinău, Tipogr. „Bons Offices”, 2019, p. 62-64.
2
Una dintre cele mai mari stațiuni balneoclimaterice din URSS. În perioada sovietică aici au fost ridicate peste 20 de sanatorii. Vezi: Enciclopedia Sovietică Moldovenească (în 8 volume), vol. 3, Chișinău,
Redacţia Principală a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, 1972, p. 282.
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perimetrul bd. V.I. Lenin (actualmente, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt) practic era constituit din
mormane de moloz. Strada Livezilor (actualmente, str. Alexie Mateevici), considerată zonă elitistă a Chișinăului, a rămas practic intactă. Aici se aflau imobile elegante, cu un nivel sau cu două,
ce aparținuse elitei interbelice.
Dovadă a zonei elitiste servește Turnul de Apă, edificat între 1860 și 1888, după un proiect
al lui Alexander Bernardazzi (1831–1907), arhitectul-șef al Chișinăului (1856–1878), cel care a
folosit pentru prima dată în construcția Chișinăului piatra șlefuită3. Pornind de la aceste realități,
s-a decis ca în limitele acestor cartiere să fie edificate instituții de stat, dar și să se stabilească cu
domiciliu înalții funcţionari, elita intelectuală. Drept urmare, mai multe imobile amplasate în
această zonă şi în centrul Chișinăului, au constituit primele locaţii ale Institutului Pedagogic
Moldovenesc, ISMC şi ale Universităţii de Stat din Chișinău4.
În aceste circumstanțe, au fost analizate condițiile de formare ai infrastructurii ISMC. În vara
anului 1945, o delegație a Institutului de Medicină din Kislovodsk a venit la Chișinău pentru a
se informa în privința posibilităților de organizare a noii instituții, fiind solicitate 130 de apartamente pentru cadrele didactice ale noii instituții5. În situația în care 76 la sută dintre edificiile din
Chișinău erau distruse, era dificil de identificat imobile pentru noua instituție. În lista propusă
erau mai multe clădiri, dar, până la urmă s-a renunțat la ele, neîntrunind condițiile necesare6.
În documentul din 2 iulie 1945 al Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM era prevăzută
crearea infrastructurii ISMC. Astfel, pentru amplasarea catedrelor teoretice se prevedea transferarea blocului de pe str. Moghilevsk (în prezent, Petru Movilă), colț cu str. Șmidt, 151 (în prezent,
Columna), clădire aflată în gestiunea Școlii sovietice de partid republicane și casa de la intersecția
străzii Kiev cu Ostrovsk (în prezent, străzile 31 August 1989 şi Alexandru Lăpuşneanu), în care
era amplasată Școala nr. 4.
Pentru organizarea catedrelor de clinică, se propunea transferarea la Institut a Spitalului nr. 1
și a Policlinicii nr. 4. Președintele Sovietului Orășenesc Chișinău,Vizitei*7, urma să vină cu propuneri pentru Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM, pentru a asigura noul Institut cu edificii.
Comisariatul pentru Silvicultură, condus de Oleinic*, urma să pregătească pentru noua instituție
100 de mese și 300 de scaune. Printr-o dispoziție a Sovietului de Miniștri din 3 septembrie 1947,
ISMC i se distribuiau materiale de construcție – 26 m3, mobilă în valoare de 20 000 ruble8.
Cazarea studenților urma să fie organizată la Școala de Miliție, care avea un spațiu adiacent
pentru găzduirea a 500 de studenți.
Spațiul locativ rezervat profesorilor urma să fie asigurat pe str. Lvovsk, 110 (în prezent, Alexei
Şciusev), unde era amplasată administrația serviciilor de construcții, în proporție de 12 apartamente; în vila de pe str. Kiev, 104 (actualmente, str. 31 August, colț cu str. Serghei Lazo), spațiu
de amplasare al Direcției de fructe și legume, trei apartamente; vila de pe str. Inzov, 13 (în prezent, Serghei Lazo), ocupată de Serviciul Hidrometeo, trei apartamente; vila de pe strada Inzov,
38, aflată anterior la gestiunea Detașamentului Aviatic. Comisariatul Norodnic în Domeniul
Construcțiilor, condus de Sculschi*, urma să restabilească casa de pe str. Meșansk, 5 (actualmente, str. Sfatul Ţării), pentru a repara șase apartamente destinate cadrelor didactice de la Institut9.
Ion Valer Xenofontov, Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent. Vol. I, Iași: Lumen, 2016, p. 170.
Aurelia Felea, Studenţi şi cadre didactice în anii 1944–1956. Câteva repere pentru reconstituirea contextului social al formării elitelor din Moldova Sovietică, in: Colloquium politicum, Anul II, nr. 1,
ianuarie–iunie 2011, p. 96.
5
Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova (infra: AOSPRM), F. 51, I. 3, D. 66, f.
19.
6
Ibidem, D. 21, f. 6-7.
7
* – marcator al lipsei de prenume sau a inițialei prenumelui în document.
8
Arhiva Națională a Republicii Moldova (infra: ANRM), F. 3186, I. 1, D. 2, ff. 34-36.
9
AOSPRM, F. 51, I. 3, D. 22, ff. 15-16.
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De menționat că, între comisariate, instanţe şi persoane influente, dar mai ales între autorităţile
militare şi civile, și instituţiile sovietice, s-au purtat adevărate bătălii pentru edificii10.
Eliberarea spațiilor preconizate pentru organizarea ISMC se efectua lent, deoarece unele instituţii, cărora le aparţineau aceste clădiri, refuzau să le părăsească (Inspecţia Comercială), edificiile se eliberau parţial, sau, în cazuri de eliberare completă, nu se reparau şi chiar fără nici o permisiune se transmiteau în posesia altor instituţii (clădirea Asigurărilor de Stat de pe str. Lenin,
145 (în prezent, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt). Comitetul Republican pentru Planificare a eliberat
bonuri pentru materialele de construcţie (vopsea, armătura electrică ş.a.), însă o mare parte a lor
nu puteau fi obţinute din motive necunoscute11.
În toamnă anului 1945 au urmat alte măsuri pentru asigurarea materială și tehnică a ISMC.
La 26 noiembrie 1945, printr-o Hotărâre a Biroului CC al PC(b)M, s-au luat un set de acțiuni,
unele cu nuanțări și detalii, pentru a ameliora situația noii instituții de învățământ superior. Comisariatul Norodnic în Domeniul Construcțiilor, condus de Sculschi, era obligat ca pe parcursul
unei luni să repare clădirile de învățământ și căminele Institutului. Până la 15 decembrie urmau
să fie reparate 12 apartamente de pe str. 28 Iunie, 17 (actualmente, str. Vlaicu Pârcălab), destinate cadrelor didactice. Suplimentar, profesorilor urma să li se repartizeze încă opt apartamente.
Studenților care nu aveau asigurată cazarea în cămine urmau să le fie distribuite apartamente
individuale, în baza unor contracte.
Până la 1 ianuarie 1946 era planificată reparația morgii, destinată Catedrei de medicină legală.
Direcţia Reţelelor Radio, coordonată de Garaş*, urma ca până la 15 decembrie 1945 să asigure cu transmisiune radio blocul de studii, căminele Institutului şi apartamentele cadrelor didactice. Direcţia de resurse energetice, administrată de Şalimov*, urma să asigure instituţia, până la 20
decembrie 1945, cu 200 t de cărbune şi 300 m³ de lemne. Totodată, se prevedea repararea, până la
15 ianuarie 1946, a instalaţiilor sanitare, pentru întreaga infrastructură a instituţiei12.
Spre deosebire de decizia anterioară a organelor de resort, prin cea din 2 iulie 1945, urma
să se majoreze, până la 15 decembrie 1945, asigurarea cu materiale necesare procesul didactic.
Institutul trebuia să fie înzestrat cu 160 de bănci, 100 de mese și 200 de scaune, și 40 de table
de scris. Cantitatea acestor furnituri avea să fie majorată substanțial până în primul trimestru
al anului 1946. Atunci trebuia să fie puse la dispoziție 2 000 de scaune, 700 de mese și 150 de
dulapuri. De altfel, primele lecții au decurs pe bănci nevopsite, iar studenții se încălzeau la niște
cuptoare rotunde „olandeze”.
Instituția de învățământ urma să fie asigurată cu materiale de construcție pentru reparația
blocului de studii, a căminului și apartamentelor. Pentru asigurarea procesului de învățământ era
prevăzută aprovizionarea cu 0,5 t de hârtie. Mai mult chiar, în document se prevedea asigurarea
cu vestimentație a corpului didactic al Institutului. Astfel, Comitetul Norodinc pentru Comerț
urma să pună la dispoziția Institutului, în decembrie 1945, 45 de paltoane și 45 de costume, iar
în ianuarie 1946 – 85 de paltoane și 35 de costume.
Autoritățile au luat în vizor și asigurarea studenților cu haine și încălțăminte. Astfel, Direcția
de Mărfuri Industriale, condusă de Barinov*, urma să pună la dispoziția ISMC ateliere specializate în reparație. Comisariatul Sănătăţii Publice a URSS trebuia să finanţeze instituţia cu 3 mil.
de ruble, bani necesari procesului educaţional şi ştiinţific, şi 2 mil. de ruble pentru achitarea
mobilei13.
La 1 ianuarie 1946, instituția a fost asigurată de Moscova cu utilaj în valoare de 58 000 de ruble. În trimestrului I al anului 1946 au fost obținute 20 de vagoane de mobilă, 160 de mese mari
destinate studenţilor, 300 de mese, 400 de taburete14.
10
Ruslan Şevcenco, Restabilirea sistemului de învăţământ superior în RSS Moldovenească, in: Revista
de istorie a Moldovei, nr. 3, 2008, p. 118-133.
11
Ibidem, p. 129.
12
AOSPRM, F. 51, I. 3, D. 30, ff. 155-157.
13
Ibidem, D. 29, ff. 359-362.
14
Г. Бырка, Восстановление и развитие сети высших учебных заведений в Молдавской ССР
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În vara anului 1946, fiindu-i înstrăinată ISMC clădirea unei şcoli, utilizată drept cămin,
administrația instituţiei, neavând unde să cazeze 500 de tineri, a rugat părinţii studenţilor
domiciliați în Chişinău, să primească în gazdă, temporar, câte un student fără locuinţă15.
Condițiile de trai erau precare. Unii candidaţi înscrişi la admitere în instituţie au fost instalaţi
în barăci, corturi amplasate pe str. Al. S. Puşkin16. Studenţii erau plasați în cazarme militare, fără
uşi şi geamuri, până au dat frigurile, apoi, potrivit unui martor al timpului, au „trecut cu traiul în
nişte chilii ale călugărilor seminarişti ale fostei Mitropolii a Basarabiei, care se aflau în vecinătatea actualului Palat Naţional. În aceste chilii am stat împreună cu colegii mei timp de doi ani, în
nişte condiţii mizerabile”17.
Victor Jița, înmatriculat în anul 1947, își amintește: „Trăiam patru băieţi într-o cameră, în
Căminul Eparhiei, împreună cu călugării. Eu eram bucătarul. În fiecare zi, plecam mai devreme
de la curs pentru a pregăti ceva de mâncare”18. Unii studenți de la ISMC locuiau într-un grajd de
cai: la geamuri, în loc de sticlă, era sârmă ghimpată. „Iarna dormeam îmbrăcați în paltoane, iar
dimineața scuturam căciulile și paltoanele de zăpadă”19.
Clădirile locuite de studenţi nu aveau grup sanitar, apă, curent electric, mobilă (nici măcar
paturi), în plus, acestea erau invadate masiv de ploşniţe20. După efectuarea unor măsuri de carantină, erau repartizați câte 15–30 de persoane într-o cameră, adică atâtea câte puteau să încapă
într-un spaţiu închis ce dispunea de pereţi şi de acoperiş. Deseori, două persoane erau nevoite
să împartă acelaşi pat21. În timpul ploilor se dormea sub umbrele, acoperișul efectiv fiind spart.
Reparația în cămine era realizată de studenți cu propriile forțe. O cameră servea, concomitent,
dormitor, bucătărie și baie22.
Ulterior, studenţii au fost cazaţi în căminul de pe str. Kiev, 137 (actualmente, str. 31 August
1989), dotat cu odăi uriaşe în care erau până la 40 de paturi. Ministerul Construcţiilor Civile,
reprezentat de Saulski, era obligat să încheie până la 1 aprilie 1947 construcţia celui de-al doilea
bloc al căminului ISMC de pe str. Kiev, 137, inclusiv să termine lucrările de reparaţie şi de restabilire a căminului ISMC de pe str. Al. S. Puşkin, 21 (pe teritoriul actual al Guvernului Republicii
Moldova)23.
„Eram 25 de studenți într-o cameră. Era însă vesel, iarna ne încălzeam la o burjuică, plasată
în mijlocul camerei”24. Pentru a se încălzi, studenții „dobândeau” lemne din curtea vecină. La
cantină, alimentarea avea loc în baza cartelelor. Cantina era în aceeași clădire cu căminul. Problema hranei s-a ameliorat treptat, seara studenții preparând fie terci, fie cartofi cu ceapă prăjită
în untură de pește25.
Acest cămin studenţesc era locuit de angajaţii instituţiei şi (în baza unor aranjamente obscure) de militari. Din cele 34 de camere, doar şapte erau acordate celor 82 de studenţi26. Căminul
era în grija patriarhală a directorului ISMC, I. C. Sorocean: „Când ne trezeam dimineața, încă
(1944–1946), in: Из истории революционного движения и социалистического строительства в
Молдавии, Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963, p. 176.
15
ANRM, F. 3059, I. 1, D. 3, f. 73 v.
16
Iulian Grossu, Originea şi itinerarele unei promoţii, Chişinău: Bioritm, 2002, p. 79, 93, 98, 110, 114,
125, 136.
17
Idem, Cronica meditativă a unei promoţii, Chişinău: Medicina, 2001, pp. 35, 46, 281.
18
Victor Jița, Răsfoind amintiri, in: Medicus, nr. 1-3 (878-880), 2015, p. 3.
19
Alexandru Nacu, Amintiri cu prilejul jubileului de 60 de ani ai universității, in: Curierul Medical, nr.
2 (287), 2005, p. 34.
20
ANRM, F. 3059, I. 1, D. 13, f. 7v; D. 30, f. 86.
21
Aurelia Felea, op. cit., p. 97.
22
Iulian Grossu, Originea şi itinerarele.., p. 10.
23
ANRM, F. 2848, I. 22, D. 33, ff. 198-202.
24
Alexandru Nacu, op. cit., p. 34.
25
V. Ghețeul, Anii tinereții și ai maturității, in: Curierul Medical, nr. 5 (287), 2005, p. 41.
26
ANRM, F. 3059, I. 1, D. 57, f. 113.
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somnoroși, papașa era deja pe teritoriul căminelor de pe str. Al. S. Pușkin, 21 […], controla ca
alimentele să fie puse toate în cazane și ca studenții să-și primească porția cuvenită”27.
Având în vedere starea sanitaro-epidemiologică precară a populației, în iarna anului 1947 s-a
instituit o comisie medicală care verifica starea de sănătate a studenților în cămin. L. B. Șraiber
și N. V. Russcov examinau îmbolnăvirile de gripă, I. D. Erman – tuberculoza. În anul 1948,
I. L. Maximov, șefa Punctului medical, vaccina toți studenții din cămin contra tifosului. Au fost
luate măsuri contra paraziților28.
Starea familială condiționa și oferta pentru cămin. Prof. M. Popovici își amintește: „Prezentam niște certificate despre starea familiei: eram unul la părinți, tata era deputat și nu mi-au oferit
cămin. Nu-mi plăcea să mă plâng și nici părinților nu le-am spus despre problemele cu care mă
confruntam. Nu aveam loc unde să-mi pun valiza, hainele. Dormeam azi la un coleg, mâine la
altul, prin cămin, tot așa trei luni[…] îmi era cam greu și nici posibilități să înveți nu erau, nu
aveam unde să-mi păstrez o bucată de pâine […]. Decanul […] mi-a găsit cămin, dar am nimerit
cu anul cinci. La început mi-au găsit un loc, l-au eliminat pe un student din Institut și mi-au dat
un cămin unde trăiau lectorii. Era lângă un stadion, pe str. Ion Creangă, erau două căsuțe cu
două etaje, trăiau lectorii, dar erau și vreo două odăi cu studenți […]. În următorul an, am adus
iarăși certificat, după statutul pe care îl aveam nu mi se cuvenea cămin, se considera că trăiam
bine, adică material eram bine asigurat. Dar s-a dus toată grupa și au zis: Ori la toți le dați cămin,
ori nimănui! Să-mi dea neapărat cămin. Atunci am simțit solidaritatea colegilor […]. Băieții mai
mari m-au luat cu ei, erau șapte într-o cameră, și am mai locuit în căminul de pe str. Kiev un an
de zile; după aceea, ne-au selectat pe patru, cei mai buni băieți din grupă, și am stat împreună,
până la sfârșit, în același cămin”29.
Profesorul universitar Gh. Baciu își amintește că în 1957 a fost cazat cu șapte colegi într-o
cameră30. Nadejda Brînzan, absolventă cu mențiune, în anul 1972, a ISMC, menționează: „Doi
ani (la cursul III și VI) am avut cămin și am împărțit patul cu Zina Cabac, iar Ana Chiosea – cu
Ana Sârghi. În odaia de cinci paturi locuiam șapte persoane, căci nu aveam posibilități materiale
de a închiria spațiu locativ”31. În anul 1968, doar 60 la sută din studenții ISMC erau asigurați cu
cămine32.
În condițiile unei penurii de forță de muncă, blocurile de studii, clădirile pentru studenţi şi
profesori au fost (re)construite cu ajutorul studenţilor şi al prizonierilor germani de război33. Cei
mai norocoşi erau cazaţi în căminul nou, din faţa blocului central al instituţiei. Aici erau cazați
mai puţini studenţi în cameră. În cămin au fost sărbătorite şi nunţi studenţeşti. În linii mari, viaţa
în cămin era una agitată. Unii studiau, alţii spălau rufe, alţii găteau mâncare la primus34.
În pofida acestui fapt, condiţiile de trai ale tineretului studios nu erau considerate precare, dar
mediu de formare a caracterelor. Prof. univ. Aurel Danilov relata, într-un interviu: „Eram cinci
studenți, am locuit în aceeași odaie la cămin, după care am muncit cot la cot. Din cei cinci, patru
au devenit profesori universitari și unul conferențiar”35. Veteranul instituției de învățământ conIulian Grossu, Originea şi itinerarele.., p. 450.
Наталия В. Кердиваренко, Alma mater – первое десятилетие, in: Curierul Medical, nr. 2 (287),
2005, p. 16.
29
Interviu realizat de Ion Valer Xenofontov cu acad. Mihail Popovici la 4 ianuarie 2018.
30
Gheorghe Baciu, O viață de zbucium, Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, p. 91.
31
Nadejda Brînzan, La cumpăna dintre milenii, Chișinău: Pontos, 2018, p. 23.
32
E. Negru, Gh. Negru, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română
și campaniile propagandistice ale PCM împotriva României (1965–1989). Studiu și documente, vol. 1,
1965–1975, Chișinău: Centrul Editorial Poligrafic USM, 2013, doc. 43, p. 194.
33
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chidea: „Deși au fost timpuri grele, au fost totuși frumoase. Ori de câte ori îmi amintesc, parcă
am un ghimpe în inimă. Universitatea a crescut odată cu noi”36.
Viața din căminele studențești era și una „conspirativă”. „În anul cinci de studii a fost dat în
exploatare un bloc nou al căminului nostru, de pe str. Kiev, 137. Tocmai acela, unde astăzi este
Centrul Universitar Medical, reconstruit cu ajutorul americanilor. Și noi, bălțenii, am hotărât să
trăim într-o cameră: Șura Nacu, Vasea Negrescu și Tolea Secrieru, la care s-a alăturat și Vasea
Anestiadi. Am amenajat camera noastră foarte frumos: cu covorașe pe jos, cu tablouri pe pereți,
ba și un aparat de radio am cumpărat. Și uneori, pe ascuns, noaptea, ascultam BBC. Lui Vasea
Anestiadi, care are în venele lui sânge grecesc, îi plăcea să asculte muzică greacă și mereu includea
postul Solonic. Ne-a făcut și pe noi să iubim muzica grecească”37.
Drumul spre Institut era parcurs cu ajutorul „tramvaiului hodorogit, cu vagoane vechi, care
circulau de la Gara feroviară la Institut […] și producea un zgomot asurzitor între desele opriri la
fiecare cartier”. De multe ori, însă, se renunța la mijlocul acesta de transport şi se mergea pe jos,
iar la instituție se ajungea „nu cu mult, mai târziu, decât cu tramvaiul”.
Clădirile Institutului se considerau amplasate la marginea orașului Chișinău38.
În perioada sesiunilor, studenţilor li se permitea să se pregătească de examene, între orele
6:00/8:00 și 22:00/24:00, la catedre, iar profesorii erau obligaţi să-i supravegheze39.
Problema spațiului locativ era una recurentă și pentru cadrele didactice. În 1948, de spaţiu
locativ dispuneau doar şefii de catedre care venise la Chişinău pentru a fonda instituția. O parte
din profesori erau mulțumiți că au fost cazați în apartamente cu două camere, cu asigurarea unor
condiții minime de trai. „Podeaua era acoperită cu pardoseală strălucitoare, sobele erau acoperite cu faianță albă, cu cornișe aurite. În camera mare era un adevărat șemineu. Sub ferestre, de
pe firele tensionate atârnau struguri de chihlimbar. Tata i-a cumpărat și i-a păstrat astfel până la
sosirea noastră. În colț era o cană de ceramică cu vin roșu moldovenesc. Nu exista mobilier. Era
doar un pat alb de spital și pe scăunel era un fierbător electric din nichel, pentru instrumente. În
el, tata a încălzit supă pentru noi. Am înțeles de ce am luat cu noi toate cele necesare. Tot ce am
reușit să încărcăm și să luăm cu noi, au fost, ulterior, de un real folos. După un timp, a venit un
dulgher și a construit rafturi pentru cărți până la tavan. Tata a fixat mai multe bucăți de plăci,
pregătite pentru viitoarele îngrădiri, și a reușit să improvizeze o masă la care s-a adunat întreaga
familie”40.
Unii angajați locuiau însă în condiţii precare: în bordei, împreună cu familia, având copil
mic41, în cămine insalubre amenajate rudimentar, în incinta instituţiei42. Șapte cadre didactice,
inclusiv doi şefi de catedre, trăiau în ISMC; o asistentă a locuit pe parcursul a doi ani, cu un
copil sugar, în spațiul garderobei43. Situația nu s-a schimbat nici în 1953, deoarece doi profesori,
trei docenţi (conferențiari) şi doi asistenţi continuau să locuiască în birourile instituțiilor44. Deşi
autoritățile veneau cu oferte generoase pentru profesori, în realitate acestea nu erau realizate45, pe
motiv că nu erau „mijloace disponibile”46.
Ibidem.
Diomid Gherman, Așa a fost să fie.., Chișinău: Tipografia AȘM, 2008, p. 31.
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рождения проф. В. П. Чекурина и 100-летию начала Первой Мировой войны): сборник
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Ibidem, D. 135, f. 81.
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Ibidem, D. 3, f. 23.
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Ibidem, D. 30, f. 47.
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În 1968, se constată din nou că se utilizau căminele studențești pe post de spațiu locativ și
pentru membrii corpului profesoral-didactic al ISMC, pentru angajații institutelor de cercetări
științifice și ai angajaților Ministerului Ocrotirii Sănătății al RSSM. Se mai constata că, acest fapt
afecta studenții, dar, în același timp, acțiunea putea fi „explicată prin lipsa de spațiu locativ destinat acestei categorii de specialiști”47. La ședința din 16 octombrie 1970 a Colegiul Ministerului
Ocrotirii Sănătății, se decidea: „Când se va da în exploatare primul cămin ce se construiește
acum, directorul ISMC să elibereze locurile din căminul Școlii de Medicină ocupate de salariații
Institutului”48.
În anul 1947, în gestiunea ISMC a fost inclusă o suprafață de 150 m2 necesară activității Catedrei de microbiologie. Acest spațiu a fost transferat de la Institutul Moldovenesc de Epidemiologie și Microbiologie al Ministerului Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești, în baza fostelor
laboratoare republicane în domeniul sanitar-bacteriologic. Transferul a suscitat nemulțumiri la
nivel de administrație a acestei instituții, de aceea, în anul 1952, au fost făcute mai multe demersuri pentru a-și restitui terenul49.
În fața Institutului era amplasat monumentul lui Iosif V. Stalin, iar în curte se aflau cele ale lui
Ivan Vl. Miciurin și Mihail V. Lomonosov50.
Prin optica studenților de la ISMC se evidențiază un moment istoric ce ține de deconspirarea
terorii și înlăturarea simbolurilor staliniste. Această turnură a fost generată de consecințele faimosului discurs a lui Nikita S. Hrușciov din 25 februarie 1956, la Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al URSS. Atunci, noul lider sovietic condamna cultul personalității lui I. V. Stalin și
parțial ideologia stalinistă. Drept urmare, a început, treptat, înlăturarea monumentelor lui I. V.
Stalin în tot spațiul sovietic.
La sfârșitul lunii octombrie 1957, un grup de studenți de la ISMC a fost convocat în grabă în
una din sălile de la parterul bibliotecii. Aici li s-a comunicat că,potrivit unor directive „de sus”,
urmau să demonteze statuia lui Stalin, aflată în scuarul din fața blocului principal al instituției.
Echipați cu câteva baroase și răngi, au ajuns la monument prin geamul bibliotecii și l-au demontat. Potrivit conf. univ. Valeriu Covaliu de la Catedra de anatomie a omului, participant la evenimente rememora: „postamentul, la rândul său, a fost distrus piatră cu piatră, până a rămas din
el o grămadă de bolovani… A doua zi, pe locul fostului monument erau sădite floricele, la fel ca
și în scuarul de la intrarea în Grădina Publică din preajma cinematografului Patria, unde fusese
o statuie și mai impunătoare a lui Iosif Djugașvili (Stalin). În tot Chișinăul nu mai rămăsese nici
urmă de Stalin”51.
„Războiul monumentelor” a continuat și în cazul ansamblului Monumentul Karl Marx și Friedrich Engels, realizat de sculptorul Lazăr Dubinovschi, amplasat în fața clădirii, în formă de carte,
a CC al PCM (în prezent, Parlamentul Republicii Moldova). Aici studenții mai „uitau” câte o
sticlă goală de șampanie52.
Aspectul general al blocului central al ISMC, unde activa administrația instituției, a rămas intact până la sfârșitul anilor 1950. Restaurarea construcțiilor avariate în urma celui de de-al Doilea
Război Mondial a fost realizată cu sprijinul studenților de la Medicină. În anii 1956–1962 au fost
edificate două clădiri cu patru nivele, flancând construcția veche. Arhitectul noilor construcții a
fost profesorul Valentin Voițehovschi (1909–1977)53.
Elena Negru, Gheorghe Negru, op. cit., doc. 43, p. 194.
Ibidem, doc. 95, p. 395.
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Mai mult de un deceniu ISMC a avut în gestiune doar clădiri de bază cu două etaje, existente
până în prezent. În curtea instituției se mai afla o construcție cu două nivele, utilizată inițial ca
sediu pentru administrație, ulterior aici s-au aflat catedrele cu profil medico-biologic (anatomie,
anatomie patologică, anatomie topografică, medicină legală, histologie, patofiziologie). Alte clădiri, cu un nivel, se aflau în interiorul curții, servind drept sedii catedrelor de chimie, farmacie,
fizică, fiziologie generală, limbi străine ș.a. În prezent, aici se află cantina studențească, Centrul
de educație estetică Ion și Doina etc.54
Inițial, majoritatea catedrelor disciplinelor teoretice își desfășurau activitatea în edificiul central și în clădirile din curtea instituției. În instituțiile medicale din Chișinău (Spitalul Clinic Republican, Spitalele orășenești nr. 2 și nr. 4, Spitalul Feroviarilor etc.) se susțineau seminarele la
disciplinele clinice. La etajul doi al Blocului Central, în patru săli existente, aveau loc cursurile
teoretice. „Spațiile mici ale localurilor pentru studii și trai nu-i deranjau esențial pe studenți, nici
pe cadrele didactice, toți erau obișnuiți cu un confort modest de trai și activitate”55.
În memoria colectivă s-a fixat imaginea lui Nicolae Testemițanu, care avea grijă personal de
întreținerea blocului principal: „În anii 1960, atunci când era rector, N. Testemițanu venea la ora
5 și ajuta doamnele care făceau focul pentru ca să le fie cald studenților, aici (în blocul principal,
n.n.) erau sobele care încălzeau instituția…”56.
Pe parcursul anilor 1959–1963, în proximitatea sediului central, au fost edificate două blocuri
cu o suprafață de 5 297 m2, unde au fost amplasate aulele A, B și catedrele teoretice: biochimie,
biologie, igienă generală, microbiologie etc. După darea în exploatare, în 1964, a unui bloc morfologic (2 345 m2), în acest spațiu s-a aflat, până în 1992, Catedra de anatomie patologică.
Construcţia noii clădiri cu trei nivele a Spitalului Clinic a fost finalizată în 1966, fiind deschise trei secţii spitaliceşti. În 1982, a fost numit oficial Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie57, structura fiind utilizată drept bază clinică pentru Catedra de traumatologie, ortopedie şi
chirurgie de campanie a ISMC58. Spaţiul a fost ajustat la necesitățile ştiinţifice, clinice şi didactice.
Astfel, în scopul asigurării condiţiilor clinico-didactice, în perimetrul amfiteatrului, a fost organizată o sală de operaţii pentru intervenţii chirurgicale aseptice, demonstrarea acestor acţiuni
fiind necesară viitorilor specialişti, fără a pune în pericol viaţa şi sănătatea pacienţilor59.
Au fost create condiții logistice favorabile și pentru activitatea Laboratorului Central de Cercetări Științifice, care în anul 1967 a fost amplasat într-o nouă clădire cu patru etaje (1281 m2),
având în dotare utilaj performant, fapt ce a permis majorarea numărului de angajați, de la șapte
la cca 70 de persoane60.
Între anii 1968 și 1971 a fost edificat noul bloc de studii, nr. 2, la Mălina Mică (2100 m2). Clădirea etajată cu patru nivele are o aulă în pantă destinată prelegerilor. Aici se află sediul Facultății
de Farmacie (825 m2).
Gheorghe Baciu, Istoricul medicinei și al învățământului medical.., p. 78.
Ibidem, p. 79.
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În anii 1960, odată cu majorarea numărului de locuri la admitere la ISMC, au apărut și
necesități de extindere a bazei tehnico-materiale, realitate ce a afectat procesul didactic61. Evident, au existat şi situații dificile, care au perturbat activitatea științifico-didactică. De exemplu,
în unele săli nu erau condiții necesare pentru demonstrarea filmelor didactice. În primăvara
anului 1972, din vina șefului de depozit, nu s-au desfășurat lecții, deoarece lipsea alcoolul etilic,
preparatele chimice etc.62.
În a doua jumătate a anilor 1960, 52 la sută din numărul total de studenți ai ISMC erau
asigurați cu spațiu în cămine63. Amintim și de construcția a 16 cămine studențești cu peste 3300
de locuri. Începând cu anul 1974, funcționează sanatoriul-preventoriu pentru 100 de locuri. Pentru asigurarea odihnei și fortificarea sănătății studenților și a cadrelor didactice, a fost creată
Tabăra Sportivă de Asanare a Sănătății, Medicul, aflată pe malul Mării Negre, la Sergheevka, RSS
Ucraineană.
O altă etapă de construcții ține de anii 1970–1978, atunci când au fost repartizate blocuri
de studii pentru catedrele de științe sociale, de limbi moderne, latină și terminologie medicală,
medicina calamităților, medicina socială și management sanitar etc. Catedra de medicină legală
a fost amplasată într-un bloc tehnologic adaptat. Blocul auditoriului din cartierul Mălina Mică
este situat pe o suprafață de 303 m2. În primul bloc de studii din complexul arhitectural (7100
m2), adaptat la cerințele stricte ale normelor sanitare și arhitecturale, se află catedrele de morfopatologie, diagnostic de laborator, fiziologie, fiziopatologie, farmacologie cu farmacologie clinică
și biochimie.
Activitatea instructivă teoretică și practică era executată prin asigurarea unor utilaje, obiecte
etc. De exemplu, în 1980, activitatea Catedrei de oftalmologie era asigurată de 64 de unităţi utilitare: două butelii de metal, un cântar, un album, 22 de diapozitive, o tablă clasică, un diaproiector Этюд, două stetoscoape, 24 de scaune, două mese în laborator, 18 desene didactice, trei
microscoape, un termostat, trei halate, un casetofon Orbita, o mașină de dactilografiat Moscova,
o veioză, o draperie, un ventilator de geam, un sterilizator, un aparat foto Zenit, un aparat de
cinema etc.64
În 1990, în urma unei inventarieri, s-a constatat că la Catedra de chirurgie se află câte o unitate (un exemplar) din următoarele materiale tehnice, finanțate de la bugetul de stat: aparat foto
Zenit (achiziționat în 1981 și evaluat la 319 ruble), frigider Oka – III (achiziționat în 1970 și evaluat la 278 de ruble), acidogastromer (achiziționat în 1989 și evaluat la 737 de ruble), centrifugă
ȚLK – I (achiziționată în 1967 și evaluată la 109 ruble), electrogastrograf EGS – 4 M (achiziționat
în 1981 și evaluat la 319 ruble), mașină de dactilografiat (achiziționată în 1976 și evaluată la
250 de ruble). Dacă cel mai ieftin aparataj tehnic era considerat microcalculatorul Elektronika,
achiziționat în 1985 și evaluat la 52 de ruble, atunci cel mai scump era fotolaparascopul ASMG,
produs în SUA, achiziționat în 1981 și evaluat la 3050 de ruble65.
Exista o comisie de decontare, care nu avea dreptul să treacă aparatajul la pierderi materialele
scumpe, ci urma să-l prezinte la Uzina Medpribor, iar utilajul scos din uz urma să fie transmis la
Moldtorgcermet, o parte din materiale fiind recondiţionate66.
În privința resurselor umane care trebuiau să asigure infrastructura ISMC, au fost înregistrate
abateri de la disciplina de muncă. În special erau vizați unii șoferi care întârziau sau lipseau de la
serviciu, falsificau vitezometrul, nu erau verificate avizele de însoțire a produselor etc.67.
Elena Negru, Gheorghe Negru, op. cit., doc. 43, p. 192.
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Sub aspect financiar, constatăm etape de majorare sau de micșorare a sumelor de bani alocate pentru formarea, dezvoltarea și consolidarea bazei tehnico-materiale a ISMC. Astfel, între
anii 1945 și 1954, alocațiile financiare ale instituției s-au dublat, de la 7,86 mil. ruble la 13,61
mil ruble68. În intervalul 1945 și până în anul 1985 volumul financiar a crescut de peste 12 ori,
iar din 1986, în contextul crizei economice care a afectat întregul spațiu sovietic, aceste resurse
economice au început să scadă69.
În 1987 a fost finisată reconstrucția cantinei de pe teritoriul instituției, iar în campusul
studențesc, a fost deschis un magazin alimentar și unul cu mărfuri de uz casnic. În același an a
început edificarea în suburbia Mălina Mică a unui campus studențesc, care se extinde continuu.
La sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990 s-au făcut reparații capitale în blocurile de
studii și la catedre, a fost reparat un bloc pentru cantina Smaranda, care și astăzi deservește
studenții și angajații. A fost finalizată reparația Centrului de educație estetică Ion și Doina. S-au
îmbunătățit condițiile de agrement în satul de vacanță din Sergheevka, regiunea Odesa, și la
Casa de odihnă Codru, situată în apropiere de Mănăstirea Hâncu. A fost proiectat și construit
blocul de studii de pe strada actuală N. Testemițanu. În această perioadă au mai fost construite
două blocuri de locuit, ceea ce a permis îmbunătățirea condițiilor de trai a peste 150 de familii
ale angajaților70. În amplele proiecte de reconstrucție s-au implicat profesorii L. Cobâleanschi,
S. Senic, C. Ețcu, Gh. Ivasi, V. Goncear, V. Guțuțui, I. Călcii ș.a.
În finalul acestui studiu putem spune că instituirea în RSS Moldovenească aISMC, la 20 octombrie 1945, a generat înregistrarea și creșterea unui patrimoniu imobil specific domeniului
medical, evoluția infrastructurii ISMC înregistrând cote spectaculoase. Acest fapt, vizibil în mod
special pentru cei care, în profilul conexiunilor socio-profesionale, au constatat evoluția graduală
a imobilelor, poate oferi concluzia cea mai pertinenta în problematica abordată. Spre exemplu,
conferențiarul universitar Filip Ambros, doctor în științe medicale, consemnează: „Pe atunci nu
erau toate aceste blocuri […]. Era numai blocul central. Îmi amintesc prima prelegere, care a fost
ținută în holul Universității, pentru că nu erau așa săli cum sunt astăzi. Cunosc Universitatea de
peste 60 de ani și, acum, când intru în această instituție, mă simt ca într-un furnicar. Este meritul
celor care […] au creat toate condițiile pentru a studia o medicină eficientă”71.

О. Ю. Тарасов, Очерки истории организации науки в Советской Молдавии (1924–1961),
Кишинев: Штиинца, 1980, p. 99.
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Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, 1945/1946.

Studenții ISMC ieșind de la Catedra de microbiologie. Pe perete se poate citi inscripția: „Осмотрено,
мин нет. 25.08.1947”. Inscripția s-a păstrat până astăzi.
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