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După cel de-al Doilea Război Mondial, în RSS 
Moldovenească, cercetarea în domeniul medicinei se 
desfășura în cadrul a două instituții: Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău (ISMC) și Institutul Moldo-
venesc de Epidemiologie și Microbiologie al Ministe-
rului Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești (constitu-
it la 31 iulie 1946) [1]. ulterior, au fost create Institutul 
Moldovenesc de Cercetări științifice în Tuberculoză 
(1959) [2], Institutul Moldovenesc de Cercetări știin-
țifice în domeniul Oncologiei (1960) [3; 4] și Institutul 
Moldovenesc de Cercetări științifice în domeniul Ftizi-
ologiei (1961), care au adus o contribuție substanțială 
în dezvoltarea științei medicale în Moldova.

În scopul coordonării activității științifice, s-a 
constituit Consiliul științific medical al Comisariatului 
Norodnic al Ocrotirii Sănătății din RSS Moldovenească 
în frunte cu profesorul N. I. Kornetov [5]. Din compo-

nența Consiliului științific au făcut parte 16 profesori de 
la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (foto 1).  
Cea dintâi ședință a Consiliului științific a fost convo-
cată la 2 noiembrie 1945 [6].

În primii ani postbelici, cercetările ştiinţifice 
la ISMC au fost inițiate de personalităţi consacrate 
ale știinţei și medicinei de la Institutul de Medicină 
din Kislovodsk transferat la Chișinău, printre care:  
F. Agheicenko (morfopatologie), S. Blinkin (micro-
biologie), M. Borzov (dermatovenerologie), V. Ce-
curin (otorinolaringologie), A. Furman (terapie-se-
miologie), A. Kocerghinski (obstetrică și ginecologie),  
N. Kornetov (terapie de spital),  I. Sorocean (chirurgie) 
(foto 2), N. Kuzneţov (histologie), M. ghehtman (me-
dicină socială și organizarea ocrotirii sănătăţii), F. go-
lub (chirurgie de spital), A. lvov (chirurgie generală),  
A. Molohov (psihiatrie), S. Rubașov (chirurgie de 
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facultate), l. Rozenier (boli infecţioase), B. șarapov 
(neurologie și neurochirurgie), N. Starostenko (tera-
pie de facultate), N. Harauzov (farmacologie) (foto 3),  
A. Zubkov (fiziologie) ș.a. Ei sunt considerați fonda-
tori ai unui șir de şcoli ştiinţifice medicale din perioada 
postbelică în RSSM [7]: de chirurgie, ortopedie, neu-
rologie, psihiatrie, obstetrică și ginecologie, otorino-
laringologie, boli interne, pediatrie, anatomie normală 
și patologică, biologie, sănătate publică etc. [8].

Activitatea științifică, inerentă instituțiilor de învă-
țământ superior, a fost concepută din start ca una de 
bază în ISMC. Evident, neajunsurile în îndeplinirea 
planurilor de activitate științifică au fost puse pe seama 
pregătirii precare a cadrelor științifice; nu toate catedre-
le erau implicate activ în cercetare, deși se preocupau de 
tematici esențiale pentru sănătatea publică. Profesorilor 
cu grade științifice care neglijau activitatea de cerceta-
re li se aduceau critici acerbe. Drept exemple negative, 
erau menționați profesorul Moghilev (Catedra de obs-
tetrică și ginecologie) și doctorul habilitat în medicină 
Cecurin (Catedra de otorinolaringologie) [9].

În primăvara anului 1946, la ISMC s-a desfășurat 
prima conferință științifică. Comitetul organizatoric a 
fost prezidat de directorul Ipatie Sorocean. În septem-
brie 1946, în legătură cu consemnarea unui an de la 
fondarea instituției, a mai avut loc o conferință. Ală-
turi de profesori, în viața științifică au început să fie 
implicați studenții. Cadrele didactice urmau să acorde 
consultații în vederea organizării unor cercuri științi-
fice studențești. Astfel, s-a constituit Asociația științi-
fică studențească condusă de profesorul B. I. șarapov, 
discipolul fiziologului rus Ivan Pavlov, primul laureat 
al Premiului Nobel (1904) din Imperiul rus. la pri-
ma sesiune științifică studențească, din 27 de comu-
nicări prezentate au fost scoase în evidență cele ale lui 
T. Prodan (anul II) și E. Maloman (anul I) [10]. De o 
popularitate largă se bucura Cercul știinţific studenţesc, 
organizat sub egida Catedrei de medicină socială, în 

anul fondării acesteia – 1945. În cadrul Cercului au 
activat peste 1 000 de studenţi, ulterior promotori ai 
ocrotirii sănătăţii (foto 4) [11].

Pe 31 martie 1947, Ipatie Sorocean a expediat So-
vietului de Miniștri al RSS Moldovenești Planul activi-
tăţii de cercetare știinţifică al Institutului de Medicină 
de Stat din Chișinău pentru anii 1946–1950. Docu-
mentul prevedea 15 direcții de cercetare: consecințele 
medico-sanitare ale războiului și acțiunile de lichidare 
ale acestora pe teritoriul RSS Moldovenești; trauma 
de război și restabilirea funcțională în urma leziunilor 
provocate de arme; infecțiile de tifos; sănătatea copi-
ilor; tuberculoza; sifilisul; malaria; starea de funcțio-
nare și diagnosticul organelor interne; avitaminoza și 
hipovitaminoza; neoplasmele maligne; ulcerul peptic; 
anestezia; arhitectonica țesutului conjunctiv și a struc-
turilor musculare; sistemul nervos/morfologia, fizi-
ologia și clinica; antibioticele. De semnalat faptul că 
cercetările privind consecințele sanitare ale celui de-al 
Doilea Război Mondial asupra populației se desfășu-
rau și în Institutul Moldovenesc de Epidemiologie și 
Microbiologie al Ministerului Ocrotirii Sănătății.

În anul 1948, în ISMC a mai fost inclusă o temă 
de cercetare: patologia regională, inclusiv malaria 
[12]. Deși documentul era unul de emanație politică, 
urmând să fie în congruență cu executarea celui de-al 
„patrulea cincinal stalinist”, el viza o problemă de sănă-
tate importantă a populației din anii imediat postbelici. 
Caracterul pragmatic al cercetărilor în domeniul medi-
cinei era intens promovat și în presa republicană [13].

În același an, 1948, a fost pregătit pentru editare 
primul volum al lucrărilor științifice ale Institutului, 
care însuma 25 de coli de tipar. Se remarcă lucră-
rile profesorilor S. Blinkin și A. lvov, ale conf. univ.  
N. Harauzov, consacrate problemei antibioticelor. Re-
zultatele cercetării malariei, a febris pappatassi și a al-
tor boli regionale, au fost implementate de profesorul 
Nicolae Kornetov.

Foto 1. Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, 1945/1946.



istoria ştiiNţEi

Akademos 2/2020  105

Într-o notă informativă din 17 ianuarie 1949, 
privind cercetarea unor probleme ştiinţifice medicale 
şi elaborarea lucrărilor ştiinţifice din cadrul ISMC şi al 
Institutului Moldovenesc de Epidemiologie și Micro-
biologie, semnată de M. I. Suharev, ministrul Ocro-
tirii Sănătăţii al RSS Moldovenești, conferenţiarul  
N. A. Harauzov, directorul ISMC, și N. N. Ejov, di-
rectorul Institutului Moldovenesc de Epidemiologie 
și Microbiologie, este prezentat un tablou de ansam-
blu. Astfel, din cele 16 problematici de cercetare au 
fost considerate prioritare trei: lichidarea consecin-
țelor medico-sanitare ale războiului, antibioticele și 
patologia regională, inclusiv malaria. Din cele 53 de 
teme planificate pentru anul 1948 au fost efectuate 
următoarele: lichidarea consecințelor medico-sani-
tare ale războiului – 14; patologia regională – două; 
tuberculoza și ulcerul peptic – patru; anestezia și bo-
lile nervoase – patru; antibioticele și alte subiecte de 
actualitate ale medicinei teoretice și clinice – 15.

Au fost editate patru monografii, inclusiv din do-
meniul științei militare, în baza experienței din timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. Menționăm mono-
grafia lui S. M. Rubașov și N. P. Saharin Plăgile picio-
rului prin armă de foc, distinsă în 1947 cu un premiu 

unional. Au mai fost editate două broșuri: una a profe-
sorului A. Furman, consacrate diagnozei și tratamen-
tului tuberculozei și alta a profesorului M.V. Borzov, 
referitoare la bolile venerice. 

În epoca stalinistă până și știința medicală, nemai- 
vorbind de procesul de instruire medicală (foto 5), 
ceda propagandei comuniste, o mostră în acest sens 
fiind lucrarea conferențiarului M.I. ghehtman Cinci 
ani de muncă la restabilirea sistemului de sănătate pu-
blică a RSS Moldovenești după eliberarea republicii de 
ocupanții germano-români. 

unele lucrări răspundeau la necesitățile pragma-
tice ale timpului, relevantă fiind cea semnată de pro-
fesorul N.A. Nicogosean – Studierea și caracteristica 
complexului climateric în orașul Chișinău, centrată pe 
„soluționarea unor probleme ce țineau de reconstruc-
ția capitalei RSS Moldovenești”.

Problemelor legate de consecințele războiului în 
domeniul sănătății publice li se acorda o atenție deose-
bită. Bunăoară, în contextul subiectului Tratarea invali-
zilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei și problema 
traumelor militare, asistentul universitar Chirnicenco* a 
studiat  calitatea protezelor în Moldova și a venit cu pro-
puneri de îmbunătățire a acestora. În cadrul instituției 

Foto 2. Ipatie SOROCEAN,  
primul director al ISMC 

(1945–1948).

Foto 5. Examenele de stat la ISMC, 1951.

Foto 3. Nicolae HARAuZOV,   
cel de-al doilea director al ISMC (1948–1951), 

primul director cu titlu științific.

Foto 4. Eveniment datând cu circa anul 1950.
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se studia moștenirea științifică a lui I. P. Pavlov; confe-
rențiarul Nicolae Harauzov era preocupat de studierea 
plantelor medicinale din Moldova [14] etc. 

De specificat că, potrivit Dispoziției nr. 794-p din 
17 mai 1949 a Sovietului de Miniștri al RSSM, semnată 
de Emilian Bucov, vicepreședinte al Sovietului de Mi-
niștri al RSS Moldovenești, urmă să fie creată, sub egi-
da Bazei Moldovenești de Cercetări științifice a Aș a 
uRSS, Comisia pentru Studierea Complexă a Materiei 
Prime de Plante Tehnice și Medicinale în RSS Moldo-
venească. În componența acestei Comisii, conduse de 
profesorul V. N. Andreev, dr. în biologie, urma să intre 
și un reprezentat al ISMC [15].

Prima teză de doctor în medicină la ISMC a fost 
susținută la 21 aprilie 1949 de Natalia gheorghiu 
(1914–2001) (foto 6). În teza sa, intitulată Tratamen-
tul chirurgical al bonturilor de amputare a femurului și 
gambei, Natalia gheorghiu, cu studii la Facultatea de 
Medicină a universității din București (1933–1940), a 
analizat materialele privind tratamentul ostașilor răniți 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1953 
ea a susținut la Moscova teza de doctor habilitat. În 
anii 1963–1966, 1968–1969, Natalia gheorghiu a de-
ținut funcția de vicerector al ISMC. În 1971 a devenit 
membru corespondent al Academiei de științe Medica-
le a uniunii Sovietice, unica reprezentantă din Moldo-
va. Este fondatoarea școlii de chirurgie pediatrică din 
RSSM. la 21 aprilie 1965 Nicolae Anestiadi a susținut 
prima teză de doctor habilitat în cadrul ISCM (foto 7).

Campaniile ideologice staliniste din uRSS au adus 
prejudicii enorme activității instructive și științifice a 
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. Impac-
tul negativ s-a reflectat în conținutul programelor de 
studiu, activitatea personalului didactic, calitatea pro-
cesului de predare și cercetare, în particular, și starea 
morală, în general. Acest aspect este abordat de autori 
(lidia Prisac, Ion Xenofontov) în alte lucrări.

la începutul anilor 1950, patrimoniul științific și 
clinic al catedrelor ISMC însuma cca 100 de studii. 
Totodată, se constatau anumite deficiențe în disemi-
narea rezultatelor științifice. Pe parcursul celor șapte 
ani de activitate a Institutului au fost elaborate doar 
două culegeri de materiale științifice. Potrivit unei 
scrisori din 28 mai 1952 a secretarului CC al PC(b)M. 
B. gorbani adresate lui M. A. Suslov, secretar al CC al 
PC(b) din toată uniunea, se solicita permisiunea ca 
ISMC să-și editeze lucrările științifice independent, cu 
o regularitate de două ori pe an, a câte 15 coli de tipar, 
cu un tiraj de 1 500 de exemplare. Drept argument se 
invoca faptul că „lucrările deja elaborate și de o im-
portanță vitală pentru practica medicală își așteaptă 
rândul câte doi-trei ani pentru a fi publicate, fapt ce 
împiedică implementarea noilor metode de diagnosti-
care, tratament și profilaxie” [16].

O direcție importantă de cercetare constituiau 
traumatismele lucrătorilor agricoli. În această activita-
te erau implicați angajații de la 20 de catedre, care des-
fășurau investigații în raioanele Dubăsari și Căușeni.

În 1954, principala problemă științifică identificată 
a fost cea a traumatismelor și profilaxiei acestora. În 
investigarea subiectului respectiv erau antrenate 14 
catedre. Activitatea Catedrei de fizică, chimie și biolo-
gie a fost blamată ca una ce nu ia în seamă planurile de 
activitate științifică, și anume tematica patologiei regi-
onale, în mod special – traumatismele în agricultură –,  
considerate, în contextul colectivizării, una prioritară, 
cu profunde aspecte pragmatice [17]. 

Potrivit informației furnizate la 14 martie 1955 
de Secția de știință și cultură a CC al PCM, colectivul 
ISMC era antrenat în trei tematici esențiale: valori-
ficarea moștenirii lui I. P. Pavlov; diagnostica, trata-
mentul și profilaxia; morbiditatea, traumatismele din 
domeniul agricol și în procesul de producere. Cele mai 
importante lucrări au fost considerate monografiile 

Foto 6. Natalia gHEORgHIu, autoarea primei teze  
de doctor în medicină susținute în cadrul ISMC, 

în 1949.

Foto 7. Nicolae ANESTIADI,  
autorul primei teze de doctor habilitat în medicină 

susținute în cadrul ISMC, în 1965.



istoria ştiiNţEi

Akademos 2/2020  107

profesorilor N. T. Starostenko (foto 8) (Boala Botkin, 
Noua metodă de tratament a pacienților cu ulcer), I. N. 
Kurlov (Tratamentul trahomului cu sintehomicină) și 
ale asistentului universitar C. Ţâbârnă (Tratamentul 
chirurgical al ihinococului pulmonar); cele ale Catedrei 
de boli infecțioase (Tratamentul febrei tifoide cu anti-
biotice) și ale Catedrei de anatomie patologică (Studiul 
modificărilor sistemului nervos în tuberculoza pulmo-
nară). Printre problemele depistate în organizarea 
cercetărilor științifice era semnalată slaba organizare a 
bazei experimentale. Aceste realități ale infrastructurii 
de cercetare precare au fost depistate și de o comisie 
de la Moscova. De aceea, s-au solicitat finanțări în pro-
porție de 300 000 de ruble pentru achiziții.  

În anul 1953, reprezentanții ISMC, grație 
recunoașterii profesionale, au fost incluși în componen-
ța Consiliului de coordonare a activității de cercetări ști-
ințifice, instituit sub egida Prezidiului Filialei Moldove-
nești a Aș a uRSS [24]. Iar la 2 iunie 1956 reprezentantul 
instituției (în persoana directorului, Nicolae Starosten-
ko) a fost desemnat în Consiliul de coordonare a acti-
vității științifice din republică, aflat sub egida Sovietului 
de Miniștri al RSSM. Potrivit Regulamentului, Consiliul 
de coordonare aborda și monitoriza „planurile tematice 
ale activității de cercetare ale instituțiilor de cercetare 
și ale instituțiilor de învățământ din republică”,  lua „în 
considerare propunerile instituțiilor de cercetare și ale 
instituțiilor de învățământ superior care trebuiau aplica-
te în economia națională” [18]. Componența Consiliu-
lui de coordonare, cu același reprezentant, a fost confir-
mată și în anul 1958, când au fost constituite 26 de secții.  
Secția de medicină și de ocrotire a sănătății avea opt mem-
bri: N. T. Starostenko (președinte), V. V. Cupreanov,  
M. V. Borzov, N. N. Ejov, D. Sckripnicenko, E. șleahov, 
Muntean*, Țarkov* [19]. 

la 26 aprilie 1958 s-a întrunit prima ședință lăr-
gită a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia  

Nicolae Starostenko a propus să fie extinsă compo-
nență Secției de medicină. la cea de-a doua ședință 
a Consiliului de coordonare, din 20 iunie 1958, s-au 
examinat noile metode, recomandate de savanți, de 
combatere a bolilor umane în vederea măririi dura-
tei de viață și îmbunătățirii sănătății oamenilor. și de 
data aceasta Nicolae Starostenko a venit cu precizări: 
„În Secția de medicină și de ocrotire a sănătății, unele 
subiecte ale cercetării radiobiologice s-au modificat. 
Problema este definită astfel: studiul radiației ioni-
zante și efectul acesteia asupra funcțiilor organismu-
lui. ultima dată, în cadrul Secției au fost discutate trei 
probleme, iar acum s-a decis a mai adăuga o proble-
mă, cea de sănătate și igienă... Există baze de odihnă, 
resurse, probleme sanitare și de igienă a industriei de 
conserve și alimentare... Există unele comentarii… în 
privința funcțiilor biologice ale vitaminelor, care ar 
trebui să fie efectuate împreună cu ISMC…”. 

Drept urmare a acestei intervenții, s-a decis inclu-
derea ISMC în lista executorilor temei Funcțiile biolo-
gice ale vitaminelor și perfecționarea modalităților de 
utilizare a acestora. ulterior, Consiliul de coordonare 
se întrunea pentru a eficientiza aplicarea în practică 
a investigațiilor respective [20]. Nicolae Starostenko 
semnala despre declinul de subiecte în Secția de medi-
cină și ocrotire a sănătății, fapt care venea semnificativ 
în contradicție cu problematicile de cercetare extinse. 
Se constata că planul științific de activitate al ISMC era 
adecvat, fiind susținut de Consiliul de coordonare al 
Ministerului Sănătății. Subiectele de cercetare în do-
meniul medicinei erau direcționate spre Academia de 
științe. În felul acesta, se concluziona că temele științi-
fice abordate erau numeroase, însă recurente. Pe viitor, 
se propunea ca setul de subiecte să fie redus, revăzut 
și ca acestea să aibă acoperire financiară. Totodată, 
ISMC i se solicita planificarea unor teme mai generale 
și mai puțin teoretizate [21].  

Foto 8. Profesorul Nicolae STAROSTENKO, strălucit orator, la o prelegere, 1947. 
A fost cel de-al patrulea director al ISMC (1953–1959). 
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un moment esențial ce avea să marcheze viața 
științifică a Institutului a fost conferința dedicată pri-
mului deceniu de la fondarea acestuia. Au fost publi-
cate rezumatele comunicărilor științifice, s-a desfășu-
rat o expoziție a lucrărilor științifice, au fost expuse 
standuri ce reflectau realizările ISMC. Din cele 25 de 
comunicări științifice, 12 au fost prezentate de absol-
venții instituției, dovadă a consolidării potențialului 
științifico-organizatoric al ISMC. Au fost publicate 
și rezumatele lucrărilor științifice studențești [22].  
Totodată, în octombrie 1955, la Chișinău s-au convo-
cat ședințele comune ale Prezidiului Academiei de ști-
ințe Medicale din uRSS și ale Colegiului Ministerului 
Ocrotirii Sănătății din RSSM. la acest eveniment au 
participat cca 50 de savanți-medici din Moscova, Kiev 
și din alte orașe ale uniunii Sovietice, 200 de organi-
zații științifice și medici din Moldova sovietică. În pre-
să au fost publicate materiale consacrate „deceniului 
slăvit” [23]. la sesiunile științifice organizate de ISMC 
participau și medici din raioane. De exemplu, la sesiu-
nea Consiliului științific al ISMC din anul 1956 au luat 
parte 50 de medici din Soroca [24].

unele tematici de cercetare erau solicitate por-
nind de la necesitățile stringente ale societății.  
la 4 martie 1959 a fost emisă Hotărârea nr. 80 a Sovi-
etului de Miniștri al RSSM, Cu privire la intensificarea 
cercetărilor științifice în domeniul cancerului și de îm-
bunătățire a ajutorului oncologic acordat populației RSS 
Moldovenești. În document se menționa că „nivelul 
de cercetare în domeniul oncologic nu îndeplinește 
încă cerințele pentru studierea complexă a problemei 
cancerului. Identificarea cauzelor apariției bolilor on-
cologice și stabilirea mijloacelor de prevenire, a meto-
delor de diagnosticare precoce și tratamentul eficient al 
acestuia sunt sarcinile primordiale ale științei medicale 
sovietice și necesită eforturi combinate ale medicilor, 
biologilor, chimiștilor, fizicienilor și altor specialiști… 
Propaganda anticancer în rândul populației nu este 
suficient promovată”. În continuare, documentul face 
referință la Ministerul Ocrotirii Sănătății al RSS Mol-
dovenești și la ISMC, care „întreprind puține acțiuni 
pentru a identifica cauzele cancerului, diagnosticarea 
timpurie și tratamentul combinat în timp util”. Din 
această cauză, s-a decis „de a pune în responsabilitatea 
Ministerului Ocrotirii Sănătății din RSS Moldoveneas-
că (A. Diskalenko) să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
cercetării în domeniul cancerului și de a organiza con-
trolul anticancer în republică. În acest scop, se reco-
mandă: a) a organiza, pe baza catedrelor ISMC, a Insti-
tutului Moldovenesc de Epidemiologie, Microbiologie 
și Igienă și a altor instituții medicale din republică, o 
activitate amplă de cercetare în domeniul cancerului; 
b) a se depune eforturi pentru implementarea în prac-

tică a ultimelor realizări din domeniul științei medicale 
în vederea tratării cancerului” [25]. 

Executarea planurilor de cercetare științifică era 
mereu monitorizată de autoritățile centrale. Astfel, la 
21 iunie 1960, A. Diskalenko, ministrul Ocrotirii Să-
nătății al RSSM, informa conducerea supremă de par-
tid despre activitatea de cercetare la ISMC. Se consta-
tau atât realizări, cât și deficiențe. Pentru anul 1959, 
bunăoară, au fost planificate 158 de teme, însă exe-
cutate doar 133. În afara temelor prevăzute executării 
au fost elaborate altele 89. Pentru anul 1960 au fost 
planificate 164 de teme. Din perspectiva dată, „aceste 
cifre demonstrează că Institutul nu s-a dezis de diver-
sitatea de teme, că unele subiecte sunt elaborate indi-
vidual de unii angajați, că lipsesc forțe centralizate și 
complexe, acestea fiind dispersate la diferite catedre 
ale instituției. În ISMC nu se realizează astfel de teme 
de cercetare, importante pentru RSS Moldoveneas-
că, cum ar fi tratamentul și profilaxia tuberculozei, a 
bolilor oncologice, a glandei tiroide, este slab abor-
dată problematica agrementului ș.a., iar termenul de 
realizare a acestor teme este depășit. În planurile de 
activitate științifică mai figurau teme ce nu țineau de 
actualitatea sistemului de ocrotire a sănătății publice 
în Moldova”.

Administrației ISMC i s-a obiectat că manifestă 
o atitudine neglijentă față de problemele implemen-
tării în practică a principalelor realizări științifice, 
precizându-se că aceasta trebuie să fie preocuparea 
Ministerului Ocrotirii Sănătății al RSSM. Totodată, se 
constata faptul că nu toate lucrările erau înregistrate 
la Comitetul din Domeniul Invențiilor. Ministerul 
Ocrotirii Sănătății și Consiliul științific al Ministerului 
analizau toate lacunele și propuneau Institutului 
să revadă planul de cercetare științifică, să excludă 
subiectele lipsite de actualitate și să limiteze termenul 
de executare a temelor, precum și să implice în 
activitatea științifică angajați de la diferite catedre. 
Administrației Institutului i se sugera să intensifice 
controlul asupra desfășurării activității științifice 
la catedre, să cuantifice lucrările executate și să le 
înregistreze, în mod obligatoriu, la Comitetul din 
Domeniul Invențiilor [26].

A fost anunțată o direcție auxiliară de cerceta-
re – cea de istorie a științei și tehnicii. Pe 16 martie 
1960, prin Dispoziția nr. 32 a Prezidiului Filialei Mol-
dovenești a Aș a uRSS, Cu privire la constituirea sub 
egida Filialei Biroului Grupului Moldovenesc a Aso-
ciației Naționale Sovietice a Istoricilor din Domeniul 
Tehnicii și Științelor Naturale, s-a decis de a-l include 
în componența celor șapte membri ai grupului și pe  
M. I. ghehtman, șeful Catedrei de ocrotire a sănătății 
a ISMC.
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În anul 1961, ISMC avea în agendă 143 de teme de 
cercetare. Pentru comparație, universitatea de Stat din 
Chișinău avea 266 de teme, Institutul Moldovenesc 
de Cercetări științifice în domeniul școlilor – 145 de 
teme. Autoritățile considerau drept exces de zel un nu-
măr atât de mare de teme, de aceea recomandau sinte-
tizarea și excluderea „subiectelor lipsite de actualitate 
științifică” [27].

O etapă nouă în sistematizarea cunoștințelor știin-
țifice a început odată cu fondarea unei structuri specia-
lizate în domeniul cercetărilor din medicină. În 1962 a 
fost deschis Laboratorul Central de Cercetări Științifice 
(lCCș) (foto 9), care avea drept obiectiv perfecționa-
rea și optimizarea științelor medicale și ale medicinei 
practice, pregătirea continuă și sistematică a cadrelor 
de înaltă calificare profesională. Potrivit statutului său, 
laboratorul asigura coordonarea metodică și con-
sultațiile pentru angajații catedrelor și doctoranzi în 
desfășurarea cercetărilor științifice. Primul șef de labo-
rator, aflat în această funcție pe parcursul a 27 de ani,  
a fost A. Crâlov, doctor în medicină, Om emerit al 
școlii de învățământ superior. Inițial, în laborator 
activau șapte cercetători științifici. După construc-
ția unui bloc nou, numărul angajaților s-a majorat 
până la cca 70 de oameni. În 1995, colectivul lCCș 
era constituit din 143 de persoane, inclusiv 95 de cer-
cetători științifici. Structura lCCș includea un șir 
de subdiviziuni. laboratorul științific a fost utilat cu 
microscoape electronice moderne (EBM-100), cu un 
aparat disc-electrofarez (Marea Britanie), un analiza-
tor de electrofocalizare lKB (Suedia), computere etc. 
Între 1983 și 1994, în cadrul lCCș au fost desfășurate 
cercetări științifice în domeniul patologiei ficatului, 
fiziologiei și patologiei sistemului cardiovascular, al-
coolismului și narcomaniei, influenței factorilor eco-
logici în provocarea maladiilor organelor sistemului 
digestiv etc.

Despre amploarea științifică a ISMC vorbește 
volumul de publicații științifice. În anii 1945–1967 nu-
mărul publicațiilor științifice a fost de peste 9 000 de 
titluri, inclusiv 500 în limba română. În 1958 a fost pu-
blicat, în limba română, primul studiu monografic din 
domeniul obstretical-ginecologic [28]. În 1961, anga-
jații Institutului au publicat 3 500 de lucrări științifice. 
În 1966 cercetătorii științifici și medicii-practicieni au 
publicat 850 de articole [29]. De specificat faptul că 
adesea se etala apartenența de partid a profesorilor cu 
rezultate științifice notorii.

Dezbaterile științifice au constituit o platformă 
de comunicare și de probare a unor teorii și concep-
ții. uneori apăreau divergențe, care se transformau în 
discuții incendiare. În anul 1964, bunăoară, la Con-
gresul Fiziologilor desfășurat la Erevan, profesorul  
A. Zubkov (foto 10), șeful Catedrei de fiziologie a 
ISMC, prezenta rezultatele studiului interrelațiilor 
substanței reticulare a creierului cu glandele endo-
crine și cu conduita. Pe lângă datele experimentale, a 
fost expusă și o concepție nouă, care era în contradic-
ție cu cea a acad. Piotr Anohin (1898–1974), somita-
te în domeniu, prezent și el la for. unii colegi îl averti-
zau pe A. Zubkov să nu atace concepția lui P. Anohin, 
ca să nu provoace confruntări cu discipolii acestuia.  
A. Zubkov a replicat însă „că adevărul științific trebuie să 
fie spus, chiar dacă consecințele se vor răsfrânge negativ 
asupra relațiilor cu școala respectivă” [30], iar comunica-
rea sa a suscitat un interes major în sala arhiplină. Au ur-
mat dezbateri la care a participat și acad. P. Anohin, care 
a adus învinuiri de esență cognitivă, afirmând că profe-
sorul A. Zubkov nu-i cunoaște opera și nici pe cea a lui  
I. V. Secenov. la rândul său, A. Zubkov a argumen-
tat că este un bun cunoscător al lucrărilor savantului  
P. Anohin și a ținut să amintească publicului că a tra-
dus și a redactat în limba engleză lucrările lui Secenov 
[31]. În opinia lui, anume fiziologul P. Anohin nu-i la 

Foto 9. Edificiul laboratorului Central de Cercetări științifice al ISMC, 1967.
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curent cu rezultatele profesorului A. Zubkov, care poa-
te oferi o explicație științifică, cum se face că poetul 
Johann Wolfgang goethe s-a îndrăgostit la senectu-
te și a creat o operă nemuritoare la acea vârstă și cum 
se face că fiziologi renumiți (făcând aluzie la acad.  
P. Anohin – n. a.) participă la evenimentul științific înso-
țiți de doctorande tinere, iar alții sunt chiar ginecomani. 
Aceste afirmații provocaseră aplauze furtunoase, în urma 
cărora P. Anohin, împreună cu doctorul în medicină Atta 
Muratova, una dintre cele mai frumoase femei savante, 
au ieșit din sală. Totuși, în urma acestei situații, nu s-a 
ajuns la răzbunări personale. Mai mult chiar, V. Sudakov, 
discipolul acad. P. Anohin, a activat mulți ani la Catedra 
de fiziologie a ISMC, al cărui șef era A. Zubkov.

Corpul didactico-științific participa activ la eve-
nimente științifice. În 1965, ISMC a fost gazda Con-
gresului al IV-lea unional al Anatomo-patologilor, 
consacrat în special problemelor de patologie cardio-
vasculară. la Congresul Mondial al Psihiatrilor, profe-
sorul A. N. Molohov a susținut o comunicare despre 
cercetările în domeniul schizofreniei [32]. În 1969 s-a 
desfășurat cea de-a XXV-a sesiune ordinară de comu-
nicări științifice. Profesorul gheorghe Paladi a fost 
organizatorul a trei simpozioane unionale care s-au 
desfășurat la Chișinău, Moscova și Samarkand (1976–
1978). la cel de-al XXXI-lea Congres al Chirurgilor 
din uRSS, organizat la 17–19 septembrie 1986, la Taș-
kent, au participat și reprezentanți ai ISMC.

Toți profesorii își onorau norma științifico-di-
dactică, potrivit unui plan, și participau la seminare-
le științifico-practice din republică  [33]. Profesorul 
Constantin Matcovschi (foto 11) a fost primul decan 
al Facultăţii de Farmacie (1964–1966), până la numi-
rea lui în postul de prorector pe probleme didactice. 
ulterior, C. Matcovschi a mers în or. Vientiane, laos, 
unde a susţinut cursul de farmacologie în limba fran-

ceză și a fondat Catedra de farmacologie a Institutului 
de Medicină din Vientiane.

la începutul anilor 1970, în cadrul ISMC au fost 
elaborate metode noi de studiere a formelor precoce 
de ateroscleroză a arterelor (microscopia electroni-
că și analiza histochimică); s-au studiat modificările 
hormonale și metabolismul protidic în șocuri; au fost 
investigate modificările din diferite organe interne și 
hipotonii; rezultatele de perspectivă și tratamentul 
infarctului miocardic; s-au cercetat bolile cu focare 
naturale de infecție; patologia organelor aparatului 
digestiv; s-au obținut preparate din peritoneu; au fost 
propuși conservanți noi pentru transplanți etc. [34].

În anul 1971, prof. univ. Nicolae Testemițanu 
iniția cercetări științifice referitoare la perfecționarea 
asistenței medicale acordate populației din mediul 
rural, pornind de la premisa statistică: unui ţăran îi 
reveneau 5,3 vizite pe an la medic, iar unui orăşean – 
13,5 vizite. Drept urmare a acestei investigații, au fost 
fundamentate teoretic formele optime de organizare a 
asistenței medicale în condiții de policlinică (ambula-
toriu), spitalicești și de urgență, în sate. Perfecționarea 
asistenței medicale specializate, amplasarea instituți-
ilor sanitare și determinarea capacității lor se baza pe 
rezultatele științifice ale lui N. Testemițanu și ale dis-
cipolilor săi. Contribuții substanțiale în domeniul me-
dicinei sociale și al managementului medical au adus  
V. Cant, I. Prisăcaru, E. Popușoi, D. Tintiuc, C. Ețco,  
M. Raevschi, I. Oncean, V. gherman, I. grossu ș.a. [35].

În domeniul obstetricii și ginecologiei s-au remar-
cat M. Moghiliov, l. Cocerghinschi, gh. Paladi, E. gla-
dun, M. Moșneaga, iar în domeniul pediatriei – V. Stari-
covschi, M. Curlatov, V. Erencov,  P. Cenușa, V. Halitov, 
g. Rusu. Drept reprezentanți de frunte ai chirurgiei  
infantile  s-au afirmat Natalia gheorghiu, Eva gudumac,  
V. Belousov, P. Moroz, A. Draganiuc ș.a. Profesorul  

Foto 11. Constantin MATCOVSCHI, prorector pentru 
activitatea didactică al ISMC (1966–1968), eliberat din 
funcție pentru că pleda, alături de Nicolae Testemiţanu, 
pentru includerea limbii române în procesul de studii.

Foto 10. Anatolie ZuBKOV, profesor universitar, 
organizator al unor seminare semiclandestine la care  

contesta pseudo-teoria lui T. lâsenko – exponent oficial  
al geneticii sovietice.
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M. Borzov a organizat serviciul dermatomicozelor [38].
Primul președinte al Societăţii Știinţifice de Is-

torie a Medicinei a fost doctorul în medicină Mihail 
ghehtman (1901–1973), fondatorul și primul șef al 
Catedrei de organizare a ocrotirii sănătăţi, fost adjunct 
al comisarului norodnic al Ocrotirii Sănătăţii al 
RSSM, medic sanitar principal al RSSM [36]. Pe lângă  
M. ghetman, lucrări valoroase în domeniul istori-
ei medicinei au elaborat savanţii E. Popușoi [37],  
l. Spinei, N. Ejov, gh. Baciu, I. grossu. 

Activitatea științifico-didactică a angajaților ISMF 
a fost recunoscută prin conferirea de titluri onorifice. 
În primele trei decenii de activitate, 42 de savanţi ai 
ISMC s-au învrednicit de titlul onorific „Om Emerit 
în știinţă” (titlu instituit la 14 martie 1941), alţii opt –  
de „lucrător Emerit al Învățământului public” (titlu 
instituit la 12 octombrie 1972). Între anii 1985–1994 
peste 30 de persoane au fost distinse cu titluri onorifi-
ce, cu medalii și ordine de stat [39].

Performanțele științifice ale corpului științifico-di-
dactic au fost apreciate prin acordarea prestigioaselor 
premii de stat. În Tabelul de evaluare al performanțe-
lor științifice acordarea Premiului de Stat al RSSM se 
evalua cu 1 000 de puncte [40]. De-a lungul timpu-
lui, laureați ai Premiului de Stat în domeniul științei 
și Tehnicii au devenit profesorii V. Anestiadi, I. Zota, 
S. Rusu (1977), pentru ciclul de elaborări științifice în 
domeniul morfologiei funcționale, histoenzimologiei și 
ultrastructurii sistemului cardiovascular. T. Moșneaga a 
obținut Premiul de Stat pentru proiectul de construcție 
a Spitalului Clinic Republican (1981). În 1983, echipa 
de autori formată din N. Testemițanu, V. guțu, Z. Co-
bâlean, N. leșanu, I. Pasecinic și M. Frecăuțanu a fost 
premiată pentru ciclul de lucrări Argumentarea științi-

fică multilaterală cu aplicare în practica ocrotirii sănă-
tății a unor forme noi de organizare a asistenței de am-
bulatoriu specializate pentru locuitorii rurali (foto 12).
Cercetătorii științifici l. Cobâleanschi, V. Niguleanu și  
l. lâsâi – pentru cercetări ale șocului traumatic;  
V. Dubcenco – pentru cercetări în domeniul inter-
ferenței medicamentelor cu oxigenarea hiperbarică 
(1986) [41]. În 1994, autorii M. Popovici, A. grosu,  
E. Vataman, V. Botnari, A. Izvoreanu au fost desemnați 
drept laureați ai Premiului de Stat în domeniul știinţei, 
Tehnicii și Producţiei, pentru ciclul de lucrări științifice 
Studierea epidemiologiei și patogeniei afecțiunilor cardio-
vasculare, elaborarea metodelor de diagnostic, tratament 
și profilaxie și perfecționarea formelor organizatorice de 
asistență cardiologică a populației [42].     

Activitatea științifică era una planificată, însă au 
existat și situații în care membrii catedrelor depășeau 
planul individual de cercetare. De exemplu, în 1986, la 
Catedra de stomatologie terapeutică, din cele 10 pu-
blicații, opt au fost executate în afara planului, la fel 
și în anul 1987, din cele trei publicații, două au fost 
neplanificate [43].   

Planul de realizare a cercetărilor științifice se schi-
ţa pe o perioadă de cinci ani și era ajustat la decizi-
ile politice. Astfel, pentru anii 1986–1990, Catedra 
de stomatologie terapeutică urma să-și ajusteze acti-
vitatea de cercetare în vederea îmbunătățirii calității 
serviciilor stomatologice, în conformitate cu deciziile 
Congresului XXVII al PC al uRSS. Activitatea științi-
fică era una ancorată în realitățile practice ale societă-
ții, drept indicator de performanță fiind considerată 
executarea directivelor organelor de stat și de partid, 
prezentarea unor recomandări științifico-practice și 
implementarea rezultatelor științifice [44].

Foto 12. Echipa de autori formată din N. Testemițanu (al patrulea din stânga), V. guțu, Z. Cobâlean, N. leșanu,  
I. Pasecinic și M. Frecăuțanu, laureați ai Premiului de Stat în domeniul științei și Tehnicii, 1983.



istoria ştiiNţEi

112 |Akademos 2/2020

Odată cu proclamarea Independenței de stat a 
Republicii Moldova, au fost extinse oportunitățile 
de colaborare ale instituțiilor medicale locale cu cele 
din exterior. Pe parcursul anilor 1991–1994 au fost 
organizate 44 de congrese, conferințe și simpozioane 
internaționale și naționale. În anii 1991–1995 au fost 
prezentate 71 de rapoarte la asemenea foruri. Prin 
aceste manifestări științifice s-au stabilit relații de 
colaborare cu savanți notorii din România, Austria, 
Bulgaria, SuA, germania, Olanda ș.a. O contribuție 
esențială la intensificarea colaborării dintre savan-
ții din Republica Moldova cu cei din Țările Europei, 
Asiei și SuA a adus acad. gheorghe ghidirim, în ca-
litate de ministru al Sănătății al Republicii Moldova  
(1990–1994) [45].

O performanţă deosebită constituie publicarea 
lucrărilor știinţifice în limba română, cu grafie latină. 
Corpul profesoral al instituției a onorat cu demnita-
te aceste schimbări majore de epocă. Cadrele didac-
tice, pe cont propriu, au îndeplinit un volum enorm 
de muncă, fiind elaborate și traduse sute de manuale, 
compendii, recomandări metodice, cursuri etc. [46]. 

Relevante în acest sens sunt culegerile de lucrări 
ale conferinţelor știinţifice ale Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău. Prima culegere, editată în 
1991, cuprindea 393 de lucrări în limba rusă și doar 40 
de lucrări în limba română. Or, cota cota-parte a aces-
tora constituia doar 9,2 la sută, pe când cota-parte a 
lucrărilor în limba rusă – 90,8 la sută din totalul de lu-
crări. În al doilea an de independenţă, 1992, cota-parte 
a lucrărilor în limba română publicate în materialele 
Conferinţei știinţifice anuale a crescut până la 38,9 la 
sută din totalul de 540 de lucrări, iar în anul 1993 – 
până la 60,9 la sută din totalul de 587 de lucrări. În anul 
1994, ponderea lucrărilor în limba română a constituit 
99,0 la sută din totalul de 506 lucrări, iar în 1995 –  
99,6 la sută din 518 lucrări publicate în culegere [47]. 

Trecerea la limba de stat cu grafie latină a nece-
sitat eforturi enorme pentru asigurarea procesului de 
învăţământ cu manuale și materiale didactice în limba 
română. O parte din materialele didactice au fost pro-
curate sau oferite de instituții de învățământ superior 
din România, altele au fost traduse din limbile rusă, 
engleză, franceză etc. Corpul profesoral-didactic s-a 
inclus activ în munca de asigurare informaţională a 
procesului de învăţământ, prin elaborarea manualelor 
și a materialelor didactice în limba română [48].

În 1980–1994, în practica medicală au fost 
implementate peste 900 de metode de diagnosticare, 
tratament și profilaxie, brevete de invenție; elaborate 
260 de monografii, manuale și cursuri didactice, 1 350 
de articole științifice, cca 300 de elaborări metodice 
[49].

În anii 1991–1995, 80,7 la sută din publicaţiile 
corpului științifico-didactic constituiau scurte teze 
ştiinţifice în diverse culegeri de lucrări, în majoritatea 
lor nerecenzate, iar articolele ştiinţifice constituiau 
19,3 la sută din totalul de lucrări publicate. În același 
interval de timp, erau obţinute 58 de brevete de in-
venţie, angajații instituției participând la trei expoziţii 
internaţionale de inventică și la 54 de foruri știinţifice 
internaţionale, prezentând rezultatele cercetărilor la 
diferite întruniri știinţifice în peste 20 de ţări (SuA, 
Franţa, România, germania, Spania, Italia, Olanda, 
Canada, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, grecia, Tur-
cia, Polonia, Portugalia, Israel, ungaria, Rusia, ucrai-
na, Belarus, uzbekistan) [50].

Precizăm că principalul centru științific și științi-
fico-didactic în domeniul medical și farmaceutic din 
RSS Moldovenească și-a început activitatea la 20 oc-
tombrie 1945 având o singură facultate – Medicină 
generală. ulterior, au fost fondate câteva facultăți: în 
1954 – Pediatrie; în 1959 – Stomatologie; în 1963 –  
Medicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea de 
Farmacie. În anul 1962 a fost înființată Facultatea de 
Perfecţionare a Medicilor (FPM) (în prezent, Departa-
mentul de Educație Medicală Continuă). Pentru des-
fășurarea activităţii știinţifice, în același an, a fost creat 
laboratorul Central de Cercetări știinţifice. 

Or, aceste realități au impulsionat activitatea ști-
ințifică a instituției. În 1965, ISMC a fost calificat ca 
fiind de categoria întâia, fapt ce i-a permis să se men-
țină în topul primelor patru instituții de profil (după 
Moscova, leningrad și Kiev), din cele 87 existente în 
uniunea Sovietică. Începând cu anul 1967, la instituție 
a fost introdusă internatura, care presupune perfecțio-
narea cunoștințelor absolvenților la specialitatea alea-
să, pe parcursul unui an.

În perioada 1945–1990, în cadrul instituției, acti-
vitatea științifică a fost una dinamică, complexă, axa-
tă pe problemele stringente ale societății, activitatea 
practică și cea teoretică fiind îmbinate armonios.
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