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Domnul profesor Eugen MALOMAN a fost unul din cei mai reputați 
chirurgi români contemporani, cu preocupări didactice și științifice 
remarcabile, om de cultură, formator de școală din Republica Moldova.

Născut la 1 martie 1928 la Chișinău din părinții refugiați din 
Transnistria a avut parte de o educație alesă. A fost elev la școala primară 
de băieți Nr.2, apoi la Liceul Militar Regele Ferdinand I, evacuate în 
timpul celui de al II-lea război mondial la Craiova. În 1946 a fost admis 
prin concurs la Facultatea de Medicină Generală a USM din Chișinău. 
Absolvent al Institutului de Medicină în 1954, începe cariera de medic 
la Puhăceni, iar peste trei ani datorită calităților sale exceptionale de 
organizator este numit Medic șef al raionului Bulboaca. Se decide să-şi 
continue drumul spre chirurgie.

În 1962 susține teza de doctorat, sub conducerea profesorului 
Pavel Rîjov, după care devine asistent universitar la Catedra Chirurgie 
a Facultății de Stomatologie-Igienă de la Chișinău. Își continuă activitatea 
în calitate de conferențiar universitar, iar în 1967 este numit șef de catedră 
chirurgie a Facultății de Stomatologie - Igienă Sanitară. În 1980 susține teza 
de Doctor Habilitat în Medicină, cercetând o problemă dificilă a chirurgiei 
– Peritonitele; devine astfel professor universitar. În 1982 este numit în 
postul de Chirurg de Frunte a MOS, contribuind essential la îmbunătățirea 
rezultatelor asistenței medico-chirurgicale și în special a celei de urgență.

Universitarul Eugen Maloman s-a remarcat întotdeauna prin 
calitatea prestației, fie că era vorba de cursuri, prelegeri, conferințe, 
dezbateri publice, care se transformau în evenimente ce depăşeau cadrul 
lecției magistrale, devenind pilde de practică medicală şi conduită etică.

S-a preocupat de perfectionarea procesului didactic, fiind printre 
primi precusori ai Universității de Medicină care au pledat pentru 
trecerea la învățământul în limba română, participând activ la 
traducerea materialelor didactice. 

A fost un mare chirurg. Eugen Maloman şi-a confundat mare 
parte din viață cu activitatea operatorie în clinicile pe care le-a condus 
şi pe care le-a slujit cu credință. A abordat domeniile cele mai dificile 
ale chirurgiei de urgență: peritonite, pancreatite acute, hemoragiile 
digestive, dar și tratamentul patogenic a bolii ulceroase, chirurgia hepato-
bilio pancreatică. Chirurgul a fost dublat întotdeauna de medicul care 
a ştiut să se apropie de bolnav şi să-l îngrijească cu devotament. 

A creat o adevarata școală, cu mari realizări şi cu perspective de 
viitor. A coordonat pregătirea și susținerea a 46 teze de Doctor și Doctor 
Habilitat în Medicină. A promovat studiile de rezidențiat în Chirurgie.

În acelaşi timp, cercetarea ştiintifică rămâne una din preocupările 
de bază a profesorului Eugen Maloman. Activitatea ştiintifică s-a 
concretizat în peste 250 lucrări științifice, o monografie, două manuale, 
brevete de invenție și un număr impresionant de Elaborări Metodice. 
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Abstract
The article is an tribute to Eugen Maloman, Surgeon and Professor of Surgery at University of Medicine Kishinev, 

Republoc Of Moldova. Various aspects of professional life and activity as well as personal contributions in the field of 
surgery are praised.
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Rămâne în memoria colectivă excelentul tratat “Chirurgia abdominală 
de urgență” publicată in 2 ediții, ultima în 2009. 

Este un participant activ la numeroase congrese naționale și 
internationale. A fost membru al colegiului de redacùie al revistelor 
Chirurgia din Bucureşti, Jurnalul de Chirurgie din Iaşi, Arta Medica și 
Curierul Medical din Republica Moldova. 

În semn de recunoaştere a meritelor ştiintifice, Eugen MALOMAN 
a fost ales membru al Academiei de științe din New York, al Asociației 
Europene de Traumă și Chirurgie de Urgență, membru de onoare al 
Societătii de Chirurgie și al Societătii de Chirurgie Laparoscopică din 
România. Drept confirmare a vocației de cercetător a primit titlul Om 
Emerit în Știință. În 1998 i s-a conferit Ordinul Gloria Muncii. Din 2012 
este deținătorul celei mai înalte distincții a Republicii Moldova-Ordinul 
Republicii. În 2018 i s-a conferit titlul de Membru Titular al Academiei 
de Științe din Republica Moldova. 

Implicarea cu responsabilitate în viața comunității a constituit 
pentru profesorul Eugen MALOMAN o datorie de onoare, o continuare a 
mesajului spiritual a lui Nicolae Testimiteanu şi Nicolae Anestiadi. Chiar şi 
în perioadele de grea încercare pentru lumea intelectuală a Chişinăului, nu 
a ezitat să promoveze valorile spirituale româneşti. Este cunoscută poziție 
civică curajoasă, fiind omnipresent la toate evenimentele de rezonanță 
cu caracter national. Nu a vrut să moară până nu a redobândit cetățenia 
română care a venit cu greu pentru acest mare patriot, de abia în 2011.

În ședința Societății de Chirurgie “Nicolae Anestiadi”, la propunerea 
profesorului Eugen MALOMAN, a fost semnată DECLARAȚIA DE 
UNIRE CU PATRIA MAMĂ-ROMÂNIA.

Intelectual înnăscut, om de cultură, inteligent, erudit, un 
adevărat model pentru generațiile următoare, a dat dovadă de 
o verticalitate demnă de urmat, câştigând un bine meritat loc 
în rândul oamenilor de frunte ai neamului.

Pe 23 martie 2018 în Sala Senatului USMF “Nicolae Testemițanu” a 
fost sărbătorit Prof. Eugen MALOMAN la împlinirea vârstei 90 ani, ca 
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patriarch al chirurgiei din Republicq Moldova. Rectorul USMF “Nicolae 
Testemițanu”, academicianul Ion Ababii, a subliniat că profesorul Eugen 
MALOMAN reprezintă o mândrie pentru Alma Mater și un exemplu 
de exigență și profesionalism. Academicianul Gheorghe. Ghidirim, Eva 

Gudumac, Prof. Sergiu Ungureanu (discipol), Prof>Eugen Guțu au 
apreciat calitățile profesionale și umane a marelui înaintaș. La doar nici 
două luni, pe 14 mai Profesorul Eugen MALOMAN s-a stins din viață, 
lasând o caldă amintire în inima celor care l-au cunoscut.
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