
NOTĂ 

de argumentare privind înaintarea candidaturii academicianului 

Nicolae Testemițanu de a fi desemnat ”Omul anului 2017” 

 

 La 1 august 2017 se împlinesc 90 de ani de la naşterea Marelui savant, medic şi pedagog, 

profesor și academician, Laureat al Premiului de Stat Nicolae Testemițanu. 

 Aportul dlui adus la altarul învățămîntului, științei medicale și ocrotirii sănătății a contribuit din 

plin la cristalizarea concepțiilor pe care se sprijină astăzi medicina contemporană și va rîmîne în istorie 

ca una din cele mai luminoase pagini ale culturii noastre naționale. 

 Vîltoarea istorie, din anii finisării studiilor și pînă la decesul subit, a cerut de la acest cărturar 

eforturi supraomenești pentru creația la nivel de concept a valorilor nemuritoare pe care ni le-a lăsat în 

moștenire pentru totdeauna. Capacitățile excepționale i-au permis în toate ipostazele de activitate să se 

manifeste din plin creativ și fructuos. 

 Făcînd o sinteză a activităților sale constatăm că argumentînd conceptul de pregătire continuă a 

cadrelor de medici și farmaciști Nicolae testemițanu pune bazele strategiei de pregătire a cadrelor 

deschizînd toate facultățile în cadrul institutului de medicină, inclusiv și ce-a de perfecționare a 

cadrelor medicale. Acest fapt relevă o inițiativă de mare responsabilitate civică și va rămîne în istoria 

medicinii ca cotitură de anvergură al învățămîntului medical și Sistemului de sănătate în asigurarea 

poporului cu cadre profesioniste și asistență medicală de înaltă calitate. 

 Ca savant Nicolae Testemițanu a elaborat un concept de organizare a asistenței medicale la 

nivel rural, care asigura populația la locul de trai cu asistență medicală specializată. Acest concept a 

fost real implementaat în practica ocrotirii sănătății și a funcționat ritmic și echilibrat, iar realizarea 

dlui a fost înalt apreciată nu numai în republică, dar și în plan unional și internațional. Valoroase în 

analele istoriei vor rămîne și meritele lui Nicolae Testemițanu în pregătirea cadrelor științifice și 

didactice naționale, în fondarea școlilor științifice și Centrelor științifico-practice de ramură. 

 Ca organizator al ocrotirii sănătății, putem afirma, că Nicolae Testemițanu în funcția de 

ministru a consolidat baza tehnico-materială a instituțiilor medicale aplicînd în practică cele mai 

moderne forme și metode de activitate. 

Dlui a fost nu numai un mare organizator al învățămîntului medical, dar și talentat pedagog 

care deseori repeta, că studenții trebuie considerați ca colaboratori ai noștri mai tineri, ai unor magiștri 

mai experimentați cu toții deopotrivă în drepturi egali. 

Noi ne mîndrim, că Universitatea de Medicină și Farmacie poartă numele celui mai destoinic 

fiu al poporului – Nicolae Testemițanu. Chipul și faptele acestui înflăcărat patriot al neamului ne 

obligă să fim demni de a completa și înzestra tezaurul lăsat moștenire nouă – generațiilor de azi și 

celor de mîine. 

Astăzi, ilustrul medic-savant, patriot și ctitor al Sistemului de sănătate a devenit un simbol al 

medicinii naționale și va rămîine pentru eternitate ca unul dintre cei mai talentați și iubiți fii ai 

poporului, personalitate notorie și irepetabilă a intelectualității înzestrat cu capacități excepționale de 

muncă, gîndire, onestitate și dragoste față de popor și glia strămoșilor. 

În acest context, conducerea republicii înalt a apreciat și apreciază meritele academicianului 

Nicolae Testemițanu în dezvoltarea învățămîntului medical și a Sistemului de sănătate, xconsfințite 

prin mai multe acte legislative și executive de stat. În personalitatea dunmealui, comunitatea 

academico-medicală din republică a avut și are un garant de stabilitate, continuitate și de înaltă 

responsabilitate în asigurarea poporului cu cadre profesionale și asistență medicală de înaltă calitate 

aliniate la cerințele și standardele educaționale și asistenței medicale internaționale. 

Reieșind din cele expuse și în legătură cu jubileul de 90 ani de la naștere, Asociația 

specialiștilor în domeniul Medicinii Sociale și catedra vine cu propunerea către Senatul Universității 

pentru înaintarea profesorului universitar, academicianului Nicolae Testemițanu la desemnarea ”Omul 

anului 2017” 


