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MIHAIL ŞTEFANEŢ, 

DOCTOR HABILITAT ÎN MEDICINĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,  

OM EMERIT 

LA 70 DE ANI 

 

S-a născut la 24 februarie 1943 în familia Mariei şi a lui Ion Ştefaneţ, buni gospodari din 

satul Nicoreni, raionul Drochia. Un sat frumos din stepa Bălţilor, aşezat pe trei coline pitoreşti, 

asemănându-se cu trei petale ale unei frumoase flori. 

Viitorul medic, pedagog, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină, doctor 

habilitat, profesorul universitar Mihail Ştefaneţ şi-a trăit anii copilăriei şi adolescenţei în comuna 

natală, a cunoscut pe viu viaţa plină de griji şi nevoi a ţăranului basarabean, a gustat din pâinea 

amară câştigată în sudoarea frunţii şi, posibil, toate acestea l-au şi determinat să aleagă altă cale 

în viaţă – slujirea cu jertfire de sine comunităţii umane prin alinarea durerii celor suferinzi.  

A avut mare noroc de dascăli de mare omenie şi înţelepciune, care cu o deosebită răbdare 

şi iscusinţă cucereau inima şi sufletul fiecărui elev: Ion Spânu, Leonid Garciuc, Eugen Bulgaru, 

Ion Osadeţ şi mulţi alţii care i-au insuflat marea dragoste de muncă, ceea ce l-a făcut ca în anul 

1959 sa susţină cu succes examenele de admitere şi să devină student la facultate de medicină 

generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, absolvirea căruia nu l-a despărţit de 

Alma Mater până în ziua de astăzi. 

Studiile la facultate au coincis în timp cu o perioadă de importanţă istorică majoră pentru 

destinele medicinii autohtone.  

În anii 1963-1968 Ministerul Sănătăţii din Moldova, în frunte cu inimos ilustrul savant-

manager al sănătăţii publice Nicolae Testemiţanu, realiza un mare proiect revoluţionar de 

renovare şi reorientare a strategiei asigurării populaţiei Republicii Moldova cu cadre medicale şi 

consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale în scopul implementării unor forme 

şi metode noi de organizare a asistenţei medicale populaţiei din mediul rural. Rezolvarea acestor 

probleme necesita imperativ o nouă abordare a concepţiei strategice a învăţământului universitar 

medical, un nou potenţial ştiinţifico-didactic, capabil să pună în aplicare proiectul, şi Ministrul 
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Sănătăţii, Nicolae Testemiţanu, în maniera proprie Domniei sale – autoritar şi decisiv – purcede 

la modificarea structurii corpului didactic universitar. Zeci de specialişti, selectaţi cu multă grijă 

dintre cei mai buni absolvenţi ai Alma Mater au fost delegaţi, pentru continuarea studiilor 

postuniversitare prin doctorantură, la cele mai prestigioase centre ştiinţifice, locale şi de peste 

hotare, sporind astfel în scurt timp potenţialul ştiinţifico-didactic al corpului profesoral, care 

urma să realizeze şi nobila misiune de implementare a limbii române în procesul de instruire din 

învăţământul universitar medical. În această “legiune” cu misiune specială a fost înrolat şi 

tânărul Mihail Ştefaneţ, de rând cu alţi entuziaşti din promoţiile “63, “64, “65 – astăzi ajunşi 

doctori şi doctori habilitaţi în medicină, profesori universitari, academicieni, personalităţi 

marcante ale vieţii publice din Republica Moldova. 

Insistenţa şi perseverenţa cu care studentul Mihail Ştefaneţ pe tot parcursul anilor de 

studii a descifrat secretele artei şi ştiinţei medicale i-au pus în evidenţă tenacitatea întru atingerea 

scopului trasat, spiritul de observaţie, setea de cunoştinţe, abilităţile analitice şi de evaluare 

critică a rezultatelor studiilor şi cercetărilor proprii – calităţi, care urmau să-i asigure de curând 

ascensiunea şi succesele pe tărâmul cercetării ştiinţifice şi în domeniul activităţii pedagogice.  

La finele studiilor universitare, în 1965, studentul anului VI M. Ştefaneţ este selectat şi 

delegat în subordinatură la catedra Anatomia omului, condusă la acel moment de profesorul B.Z. 

Perlin, în scopul instruirii speciale pentru o eventuală activitate ştiinţifico-didactică. 

Din 1965, activând în funcţie de asistent, lector superior (din 1974), conferenţiar 

universitar (din 1984), manifestând perseverenţă şi spirit analitic de cercetător ştiinţific, D-l 

Mihail Ştefaneţ, îndrumat de profesorul B.Z. Perlin, realizează o amplă investigaţie morfologică 

macro-microscopică, care finalizează cu teza de doctor în medicină “Inervaţia periostului oaselor 

centurii scapulare”, susţinută cu succes în anul 1972. O lucrare mai mult experimentală, unde pe 

un număr mare de animale de laborator s-a studiat influenţa sarcinii fizice dozate, a hiper- şi 

hipochineziei asupra sistemului nervos periferic. 

Începând cu a. 1987 şi până în prezent, profesorul Mihail Ştefaneţ deţine postul de şef 

catedră Anatomia omului, în 1998 susţine teza “Morfologia complexului funiculo-testicular la 

om”, obţine titlul de dr. habilitat în medicină şi, în 2001, ţinând cont de ţinuta-i academică 

exemplară, calităţile de cercetător ştiinţific riguros şi abilităţile manageriale, Consiliul Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare din R. Moldova îi conferă gradul de profesor universitar.  

Prof. Mihail Ştefaneţ a publicat peste 230 de lucrări ştiinţifice, manualul de Anatomia 

Omului în 3 volume şi 4 monografii, deţine patru Brevete de invenţie şi mai multe Certificate de 

inovator. Toate lucrările Domniei sale sunt marcate de profunzimea cercetării, de un concept 

metodologic clar, adecvat scopului trasat şi de analiza critică a rezultatelor investigaţiilor.  

Opera ştiinţifică a D-lui profesor Mihail Ştefaneţ, inclusiv ciclul de lucrări “Morfologia 

sistemului limfatic şi imunitar al complexului funiculo-testicular la om”, a fost distinsă cu 

Diploma Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. 

Utilizând metoda macromicroscopică de colorare a pieselor anatomice totale, Dumnealui 

în premieră a descris şi a argumentat o formaţiune activă, bogat vascularizată şi inervată – 

macromicrosegmentul limfatic, noţiune apreciată la diverse foruri ştiinţifice internaţionale.  

Discipol şi promotor fidel al ideilor şi principiilor renumiţilor savanţi – fondatori ai 

catedrei de anatomie – prof. A.P. Lavrentiev, acad. V.V. Kuprianov, prof. B.Z. Perlin, Dl Mihail 

Ştefaneţ pledează cu ardoare în favoarea utilizării în continuare a studiului macro-microscopic în 

investigaţiile morfologice, depune mari eforturi pentru completarea, reorganizarea şi 

modernizarea Muzeului didactico-ştiinţific al catedrei, care este vizitat de numeroase delegaţii de 

peste hotare. La iniţiativa lui este fondat muzeul Anatomia copilului, sunt reproiectate unele săli 

de disecţie, se traduce în limba română manualul de Anatomia Omului în două volume, sub 

redacţia academicianului AŞM din F. Rusă M.R. Sapin. 

Reieşind din sintagma, că fiecare om este o galactică, şi că medicina practică nu cere 

morfologia omului “tipic-standard”, ci structura individului concret, o deosebită atenţie în 

procesul didactic şi ştiinţific se acordă anatomiei variabilităţii individuale. În acest aspect 
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colaboratorii catedrei şi studenţii ce activează în cadrul cercului ştiinţific au publicat numeroase 

lucrări ştiinţifice în culegeri de lucrări din ţară şi peste hotare care au fost înalt apreciate.  

În programele de studii, în premieră, Dl M. Ştefaneţ implementează studierea 

particularităţilor morfofuncţionale ale diferitor organe şi sisteme de organe, care au loc în 

perioadele critice ale ontogenezei postnatale, cunoaşterea cărora ne-ar permite să contribuim 

activ la prevenirea apariţiei diferitor maladii.  

Ca morfolog, acumulând cunoştinţe despre unele taine a acestei fiinţe cum este Omul, 

prof. M. Ştefaneţ îşi orientează activitatea spre constituirea bazei medicinii preventive. Ca 

rezultat al acestor studii a elaborat în premieră monografiile “Anatomie preventivă” (2000) şi 

“Anatomie preventivă sau substratul morfofuncţional al sănătăţii” (2005), în care autorul 

argumentează, că sănătatea şi longevitatea vieţii se află în mâinile noastre. 

Energia nestăvilită a profesorului Mihail Ştefaneţ, interesele ştiinţifice multilaterale, 

activismul civic elevat, manifestat la toate posturile titulare şi elective pe care le deţine şi le 

onorează – membru al Comitetului coordonator al Asociaţiei Internaţionale a Morfologilor, 

membru al Consiliului Ştiinţific USMF “Nicolae Testemiţanu”, membru al Senatului USMF 

“Nicolae Testemiţanu”, membru al colegiului redacţional al revistei “Arta Medica” şi “Revista 

Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie”, 

membru de Onoare a Societăţilor Anatomiştilor din România, preşedinte al consiliului ştiinţific 

specializat, preşedinte al Seminarului Ştiinţific  de profil “Morfologie”, membru al Comisiei de 

experţi etc. – i-au făcut Domniei sale o faimă pe deplin meritată în ţară şi peste hotare.  

Aportul substanţial la promovarea noilor concepţii ale strategiei şi managementului 

învăţământului universitar medical a fost apreciat după merit, prof. M. Ştefaneţ învrednicindu-se 

de titlul onorific “Om emerit al învăţământului public din Republica Moldova” conferit Domniei 

sale prin Înalt Decret Prezidenţial în anul 1991. A urmat stagii în Universităţile de Medicină din 

Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Minsk, Iaşi, Timişoara. 

În anul 2012 a organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională dedicată centenarului 

naşterii profesorului B.Z. Perlin la care au participat delegaţi de la Universităţile de Medicină din 

Rusia, România, Israel, Bulgaria, Georgia, R. Belarus, Ucraina. 

În prezent, catedra întreţine relaţii de colaborare didactico-ştiinţifică cu catedrele similare 

a Universităţilor de Medicină din mult state din CSI şi Europa (Moscova, Tveri, Minsk, Vitebsk, 

Grodno, Cernăuţi, Kiev, Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Varna, Tbilisi, Smolensk etc.). 

În cadrul catedrei activează cercul ştiinţific studenţesc de anatomie – o verigă didactică şi 

educaţională importantă în pregătirea viitorilor medici, unde se studiază variantele şi anomaliile 

de dezvoltare a organelor, vaselor sangvine şi ale nervilor etc. Aceşti tineri cercetători obţin 

experienţa necesară în studierea literaturii de specialitate, în elaborarea rapoartelor, participă 

activ la lucrările forumurilor ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. 

Prof. Mihail Ştefaneţ este o persoană plină de energie, cu o mare putere de voinţă, veşnic 

în căutare, care prin muncă singur şi-a creat destinul. 

Activitatea didactică a profesorului Mihail Ştefaneţ pe parcursul anilor este marcată de o 

ţinută academică de excepţie, care se exteriorizează, în special, prin prelegerile sale, susţinute cu 

multă pasiune şi elan tineresc în faţa noilor şi noilor generaţii de studenţi medicinişti, iar munca 

plină de abnegaţie, acurateţea şi punctualitatea, dragostea de oameni, modestia şi inteligenţa 

nativă l-au plasat în plutonul fruntaş al celor mai veneraţi şi mai stimaţi Dascăli ai Alma Mater. 

Este o eminentă personalitate cultivată şi crescută în solul bogat al medicinii autohtone, 

este un reper de demnitate profesională, omul, care prin muncă şi dragostea faţă de anatomie, 

medicină, a izbutit să-şi zidească un nume. 

La această frumoasă aniversare Vă dorim, Domnule Mihail Ştefaneţ, mulţi ani, sănătate, 

fericire, activitate creativă şi noi realizări în munca nobilă şi atât de necesară pentru oameni. 

 

Colectivul catedrei Anatomia Omului 


