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Se pare că viitorul academician Mihail Popovici, 
și-a ascultat inima atunci când a decis dintre toate 
opțiunile care i-au ieșit în cale să aleagă Facultatea 
de Medicină Generală (1965) şi ulterior să facă doc-
torantura (1970) la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. A activat în funcție de asistent și con-
ferențiar la catedra de biochimie (1968–1977), șef al 
Laboratorului de cercetări în domeniul cardiologiei, 
șef al Sectorului de cardiologie clinico-experimenta-
lă (1977–1983). Susține teza  de doctor în medicină 
(1970), teza de doctor habilitat în medicină (1986) și 
obține titlul științific de profesor universitar (1990). 
În perioada 1990–1994 a fost deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Inde-
pendență, atribuțiile publice executându-le în paralel 
cu activitatea practică și de cercetare. Este ales mem-
bru corespondent (1993) și membru titular (2007) al 
Academiei de Științe a Moldovei. 

Din 1984 până în 1988 deține funcția de director 
al Institutului de Cercetări Științifice în Cardiologie, 
din 1988 până în 1997 – director general al Institu-
tului de Cercetări în Medicina Preventivă şi Clinică, 
instituție formată prin comasarea a patru instituții de 
cercetare – Institutul de Cardiologie, Institutul de Fti-
ziologie, Institutul de Oncologie și Institutul de Igienă 
și Epidemiologie, din 1997 până în 2014 – director al 
Institutului de Cardiologie, iar din 2014 până în pre-
zent – vicedirector pentru activitate științifică al Insti-
tutului de Cardiologie. 

În 1984, academicianul Mihail Popovici, de co-
mun cu academicianul Vasile Anestiadi, fondează 
Institutul de Cardiologie, care începând cu anii ’80 ai 
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sec. XX este implicat în crearea, dezvoltarea şi buna 
funcționare a serviciului de combatere a bolilor car-
diovasculare din Republica Moldova. A participat ac-
tiv la consolidarea continuă a Institutului de Cardiolo-
gie ca centru de referință al Serviciului Cardiologic, ce 
asigură asistență de calitate accesibilă tuturor bolnavi-
lor cardiologici din țară. Ghidat de academicianul Mi-
hail Popovici, actualmente Serviciul Cardiologic este 
un important centru de cercetări și un așezământ cu 
servicii clinice moderne specializate în domeniu. 

Academicianul Mihail Popovici a contribuit la 
dezvoltarea cardiologiei experimentale, în special la 
studiul fundamental al afecțiunilor miocardului (etio-
patogenia, diagnosticul şi tratamentul miocarditelor şi 
cardiomiopatiilor dilatative şi toxice) care vizează o se-
rie de probleme dificile şi prioritare ale cardiologiei. În 
cadrul studiului complex clinico-fundamental s-a obți-
nut un vast material probatoriu, unele cercetări inedite 
fiind apreciate ca rezultate de importanță internațio-
nală. Cercetările respective s-au realizat în colaborare 
cu Institutul Max-Plank din Bad-Nauheim (Germa-
nia) prin suportul metodologic al profesorului Sava 
Costin, fiind utilizate tehnici sofisticate de decantare a  
inerențelor structurale celulare și moleculare. 

Academicianul Mihail Popovici a fost primul ma-
nager și analist care a întreprins măsuri concrete pen-
tru a pune accentul pe medicina preventivă, în paralel 
cu fortificarea medicinei curative.  

Un proiect de mare însemnătate, gestionat cu 
scrupulozitate și profund angajament de către acade-
micianul Mihail Popovici, este consacrat unei prob- 
leme stringente în cardiologia intervențională de la 
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începutul mileniului III – mecanismele apariției și 
predictorii restenozei intra-stent și evoluția complica-
țiilor cardiovasculare majore. 

Pe parcursul activității, academicianul Mihail Po-
povici a dat dovadă de veritabile calităţi științifice și 
manageriale, manifestându-se ca un bun savant, orga-
nizator şi conducător. Rodul muncii sale, a activităţii 
ştiinţifice și organizatorice prodigioase transpare în 
multitudinea de lucrări ştiinţifice şi articole publicate 
în cele mai cunoscute reviste de medicină. Semnează 
peste 600 de lucrări științifice, inclusiv 20 de monog- 
rafii, compendii şi ghiduri practice. Este autor a 17 
brevete de invenție, a obținut 19 medalii de aur, ar-
gint și bronz la diverse expoziții și saloane europene 
și mondiale de inventică, cercetare și tehnologii noi.

Este președinte al Consiliului științific specializat 
pentru conferirea gradelor științifice de doctor şi doc-
tor habilitat la specialitatea „cardiologie şi reumato-
logie”. A pregătit 15 doctori şi 11 doctori habilitați în 
medicină.

Academicianul Mihail Popovici este membru al 
societăților științifice de cardiologie din România, 
Rusia, Turcia, membru al colegiilor de redacție ale re-
vistelor «Кардиология», «Кардиология стран СНГ» 
(Rusia), «Украинский кардиологический журнал», 

„Buletinul A.Ș.M. Ştiinţe medicale”, „Curierul Medi-
cal” (Moldova), membru al Comisiei Europene pen-
tru Probleme de Dezvoltare a Științei Medicale, expert 
al Organizației Mondiale a Sănătăţii în probleme de 
elaborare a strategiei europene de combatere a bolilor 
cronice necontagioase.

Activitatea prodigioasă a academicianului Mihail 
Popovici a fost apreciată cu înalte distincții de stat şi 
titluri onorifice: laureat al Premiului de Stat al Repu-
blicii Moldova pentru știință, tehnică şi producere 
(1994), Medalia „Meritul  Civic” (1996), „Ordinul  Re-
publicii”  (2002),  este Cavaler  (2005),  Ofițer (2006) şi  
Comandor  (2007)  al  Ordinului  „Merite  de  inventi-
on” al Regatului Belgia.

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Sec-
ția Științe ale Vieții se alătură tuturor urărilor aduse 
cu ocazia jubileului de 80 de ani al academicianului 
Mihail Popovici. Mulți ani înainte, bucurii şi așteptări 
împlinite alături de cei dragi inimii!

Acad. Ion TIGHINEANU
Acad. Eva GUDUMAC
Dr. Leonid CHIȘLARU

Dr. hab. Ina PALII


