
VICTOR BĂBĂLĂU – IGIENIST,
PROMOTOR AL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Omagiu la 75 de ani

Victor Băbălău 
– igienist, cadru di-
dactic al Universității 
de Stat de Medicină și 
Farmacie Nicolae Tes-
temiţanu –, de când a 
absolvit cu mențiune 
Facultatea Igienă și 
Sanitarie, primind ca-
lificarea de medic-
igienist în 1974, acti-
vează și rămâne fidel 
Catedrei de igienă. 

S-a născut la 22 octombrie 1944 în comuna Pele-
nia, județul Bălți, localitate care a dat neamului mulți 
oameni valoroși. Și Victor Băbălău este unul dintre 
ei, ducând faima satului natal și a profesiei îndrăgite. 
Părinții, tata Alexandru și mama Vera, cu multă dragos-
te și înțelepciune i-au dat cei șapte ani de acasă.

Absolvă școala medie din satul natal în anul 
1960 și, inspirat de dorința de a-și continua studiile, 
începe cu Școala de Bază de Medicină din Chișinău. 
Soarta l-a orientat spre domeniul de sănătate pu-
blică. Astfel, este înmatriculat la secția de felceri 
sanitari, pe care o absolvă în anul 1963. Își începe ac-
tivitatea practică în calitate de felcer în satul Cubani 
(r. Râșcani) pe lângă spitalul de circumscripție, face 
armata de trei ani, apoi activează în satul natal. 

În anul 1968 susține reușit examenele la In-
stitutul de Stat de Medicină din Chișinău și în 1974 
absolvă cu succes facultatea. Concomitent, a activat 
în calitate da asistent medical în Spitalul Clinic Re-
publican. Timp de câțiva ani a fost administrator de 
cămin și decan obștesc. Deoarece s-a manifestat ca 
un student străduitor, administrația ISMC l-a încadrat 
ca lector la cursul Igiena Mediului – disciplină căreia 
i-a rămas fidel până în ziua de azi.

Fiind o persoană cu ample cunoștințe și abilități 
de gospodar, Victor Băbălău a fost numit în funcția 
de prorector în cadrul USMF Nicolae Testemițanu, în 
anii 1990–1992, perioadă în care a depus un efort 
considerabil la construcția și amenajarea blocurilor 
de studii și a campusului studențesc. Din 1992 revine 
în funcția de conferențiar la Catedra de igienă.

Pe parcursul activității, a devenit un lector iscu-
sit, a elaborat și citește un volum imens de prelegeri 
la mai multe discipline – igiena mediului, promova-
rea sănătății, ecologia umană – la Facultățile Sănătate 
Publică, Stomatologie, Medicină pentru studenți și 
rezidenți. Desfășoară lucrări practice și seminare la 
un nivel înalt, fiind un profesionist de forță. S-a im-

plicat și în citirea prelegerilor la igiena muncii. Oferă 
permanent consultații, primește examene de curs 
și de stat la absolvirea Universității, de promovare 
și absolvire a rezidențiatului, deprinderile practice, 
tezele de diplomă, de licență.

Conferențiarul Victor Băbălău este un meto-
dist de amploare și participă la pregătirea multor 
generații de medici. A pregătit și a perfecționat o 
parte din elaborările metodice pentru studenți, a 
colaborat la alcătuirea și perfecționarea programei 
de studii și celei analitice pentru studenți și rezidenți, 
a blocului de teste. A elaborat programa de studii a 
Laboratorului sanitaro-igienic, a participat la elabora-
rea conceptului, a programului analitic și a planurilor 
de studii pentru Facultatea Sănătate Publică. 

De asemenea, a participat la traducerea în lim-
ba română a manualului Igiena comunală (editat în 
1992). În colaborare cu profesorii universitari Grigore 
Friptuleac (USMF N. Testemițanu) și Lucia Alexa (Iași, 
România), în 1998 a elaborat compendiul Igiena me-
diului (lucrări practice). A participat activ la pregătirea 
lucrării Ecologie umană (lucrări practice), editate în 
2008, a manualului Promovarea sănătății și educația 
pentru sănătate (teorie și practică), 2018.

Victor Băbălău a participat la organizarea 
Catedrei de igienă și epidemiologie a Facultății 
Perfecționarea Medicilor în calitate de șef interimar 
de catedră. A obținut cunoștințe vaste la stagiile de 
practică de specialitate la Sankt Petersburg (1983), 
Moscova (1988), Târgu Mureș (1994), București 
(2001). Lucrul științific îl efectuează la temele: Pato-
logia cardiovasculară și estimarea riscului adițional, 
condiționat de conținutul de nicotină în produsele 
de tutun; Evaluarea calității aerului din încăperi și a 
influenței lui asupra sănătății etc.

Domnia Sa a publicat peste 100 de lucrări 
științifice, a făcut prezentări științifice la diverse 
conferințe din Republica Moldova și România, la con-
gresele igieniștilor, epidemiologilor și microbiologilor 
din Moldova. Este coautor la 12 regulamente igienice 
(editate între anii 1995–2010) și ghiduri practice. 

Victor Băbălău a fost membru al Consiliului 
Științific, prin cumul – vicedirector al Campusului 
Studențesc Mălina Mică, președinte al secției de vo-
tare. Este președintele comisiei de revizie a Societății 
Igieniștilor din Republica Moldova. 

Conferențiarul V. Băbălău, coleg și prieten al 
multor personalități, este și un familist exemplar cu 
doi copii, trei nepoți, cu mari speranțe de realizări 
frumoase în familie și în activitatea de toate zilele.

Mult stimate coleg! Cu ocazia frumosului jubileu 
de 75 de ani, colectivul Catedrei de igienă Vă urează 
multă sănătate, mulți ani fericiți, energie inepuiza-
bilă, succese mari și realizarea tuturor speranțelor 
personale.

Cu deosebit respect și apreciere, 
colectivul Catedrei de igienă

a USMF Nicolae Testemițanu
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