
1973  Vicepreşedinte al Secţiei specia-
liştilor în domeniul medicinei so-
ciale şi managementului.

1974
1986

 Preşedinte al Comisiei de colabo-
rare a ISMC cu organele şi institu-
ţiile ocrotirii sănătăţii RSSM. Pre-
şedinte al Comisiei de atestare la 
specialitatea Medicină socială şi 
organizarea ocrotirii sănătăţii a 
Ministerului Sănătăţii al RSSM.

1980
1982

 Preşedinte al Societăţii ştiinţifice 
a specialiştilor în domeniul me-
dicinei sociale şi organizatorilor 
ocrotirii sănătăţii. Preşedinte al 
comisiilor republicane şi institu-
ţionale de problemă în domeniul 
Medicină socială, organizarea şi 
dirijarea ocrotirii sănătăţii. 

1980
1986

 Specialist principal extern al Mi-
nisterului Ocrotirii Sănătăţii al 
RSSM privind planificarea, eco-
nomia şi dirijarea ocrotirii sănă-
tăţii.

1982
1986

 Preşedinte al Secţiei economia 
ocrotirii sănătăţii a Societăţii şti-
inţifice a economiştilor din RSSM. 
Fondatorul şi primul preşedinte al 
Societăţii ştiinţifice republicane a 
specialiştilor în domeniul medici-
nei sociale şi organizatorilor ocro-
tirii sănătăţii al RSSM. Preşedinte 
al Societăţii de prietenie sovieti-
co-cehoslovacă.

1983  Laureat al Premiului de Stat al 
RSSM în domeniul ştiinţei şi teh-
nicii. Membru al Comisiei uniona-
le de problemă Medicină socială, 
organizarea şi dirijarea ocrotirii 
sănătăţii pe lângă Prezidiul AŞM a 
URSS.

1986  În data de 20 septembrie a dece-
dat subit în oraşul Chişinău.

Din anul 1990 Institutul de Stat  
de Medicină din Chişinău, devenit ulterior 

Universitatea de Stat de Medicină  
şi Farmacie din Republica Moldova, 

poartă numele lui Nicolae Testemiţanu. 2017
Anul Nicolae Testemiţanu



Nicolae Testemiţanu 
a devenit o personali-
tate atât prin contri-
buţia sa la dezvoltarea 
învăţământului, teoriei 
şi practicii medicale, 

cât şi prin aportul său la organizarea şi 
consolidarea sistemului de sănătate în 
ansamblu. A luptat pentru suveranitatea 
şi integritatea ţării, iar graţie calităţilor 
remarcabile de care a dat dovadă a ră-
mas un adevărat model pentru genera-
ţiile viitoare.

1927  S-a născut la 1 august în comuna 
Ochiul Alb, judeţul Bălţi.

1934
1946

 Îşi face studiile la Şcoala prima-
ră din Ochiul Alb, Gimnaziul din 
Baraboi, Liceul „Ion Creangă” din 
Bălţi, Şcoala medie nr. 1 din Bălţi.

1946
1951

 Îşi face studiile la Institutul de 
Stat de Medicină din Chişinău.

1951  Medic-ordinator în Secţia de chi-
rurgie a Spitalului Raional Central 
Rîşcani.

1953  Şef al Secţiei medico-sanitare a 
Ministerului Afacerilor Interne al 
RSSM.

1954
1961

 Asistent la Catedra de chirurgie 
generală a Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău.

1955
1958

 Medic-şef al Spitalului Clinic Re-
publican.

1955
1963

 Deputat în Consiliul orăşenesc de 
deputaţi ai oamenilor muncii din 
Chişinău.

1957
1959

 Fondatorul şi primul redactor res-
ponsabil al revistei „Păzirea sănă-
tăţii” a Ministerului Ocrotirii Să-
nătăţii al RSSM.

1959
1960

 Susţine teza de doctor în ştiinţe 
medicale şi este confirmat în func-
ţia de conferenţiar la Catedra de 
chirurgie generală.

1959
1963

 Rector al Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău. Preşedinte 
al Consiliului ştiinţific al ISMC.

1963
1968

 Ministru al ocrotirii sănătăţii al 
RSSM.

 Membru al Comitetului executiv al 
societăţilor „Crucea Roşie” şi „Se-
miluna Roşie” ale URSS.

1965
1968

 Şef al Catedrei de traumatologie, 
ortopedie şi chirurgie de campa-
nie a Institutului de Stat de Medi-
cină din Chişinău.

1973
1986

 Şef al Catedrei de medicină socială 
şi organizarea ocrotirii sănătăţii a 
ISMC.


