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Academicianul Gheorghe Ghidirim este profesor universitar, şef de 
școală chirurgicală la Spitalul Clinic de Urgenţă Chișinău,  preşedinte al 
Sectiei Medicale al Academiei de Științe a Republicii Moldova, este unul 
din cei mai reputați chirurgi contemporani, cu preocupări didactice și 
științifice remarcabile, om de culturã, formator de școală. 

Născut pe meleaguri basarabene la Palanca, în 1939, perioadă 
de restriște, într-o familie numeroasa, ramâne de timpuriu orfan de 
mamă la varsta de 5 ani. În 1946 pașește pragul școlii din sat pe care o 
absolvă în 1953. A absolvit Colegiu de Medicină din Tighina, în 1956 cu 
prima diplomă. Licenţiat al IMF Chisinau în 1963, cu mențiune, devine 
asistent la catedra de anatomie topograficã şi chirurgie operatorie. Şi-a 
dedicat viața chirurgiei, căreia i-a rămas devotat până în prezent. A 
început ucenicia sub îndrumarea distinsului profesor Nicolae Anestiadi, 
devenindu-i mai târziu discipol. Acurateţea chirurgicală şi amănuntul 
etic care-l caracterizau pe magistru s-au transmis elevului său, care 
a dovedit stăpânire de sine, soluţii adecvate în situaţii critice, abilitate 
chirurgicală şi îndrăzneală fondată ştiinţific”.

Susține teza de doctorat, după care devine asistent universitar la 
Catedra Chirurgie a facultãtii (1966-1969). Parcurge în continuare 
ierarhia profesională şi didactică prin concursuri pentru fiecare treaptă. 
În 1969, este conferentiar al Catedrei Chirugie a Facultãtii de Pediatrie 
şi vicedecan la Facultatea Medicinã Generalã. Prin calitãtile sale 
exceptionale de organizator s-a preocupat de perfectionarea procesului 
didactic, fiind printre primi precusori ai Universitãtii de Medicinã care 
au pledat pentru trecerea la învãtãmântul în limba românã. A participat 
activ la traducerea materialelor didactice, a manualelor, fiind recunoscut 
ca promotor al Renaşterii Nationale.

În 1983 susține teza de Doctor Habilitat în Medicinã, la Moscova 
sub conducerea academicianului B. Petrovski cu tema Complicațiile 
Pancreatitei acute, lucrare care aduce contribuţii valoroase la tratamentul 
acestei afecţiuni, valabile şi astăzi.. În  1986 devine profesor universitar, 
iar în 1992 este şef catedrã Chirurgie 1 care, din 1994, la initiativa sa, 
poartã numele lui Nicolae Anestiadi. 

Universitarul Gheorghe Ghidirim s-a remarcat întotdeauna prin 
calitatea prestatiei, fie cã era vorba de cursuri, prelegeri, conferinte, 
dezbateri publice, care se transformau în evenimente ce depãşeau cadrul 
lectiei magistrale, devenind pilde de practicã medicalã şi conduitã eticã.

Dascăl priceput, apropiat de studenţi şi rezidenţi, dotat cu uşurinţa 
de a transmite experienţa acumulată, profesorul Ghe Ghidirim are 
o activitate didactică prodigioasă,  în învăţământul universitar şi 
postuniversitar. Promovarea academismului medical românesc, 
dezvoltarea şcolii medicale din Basarabia, modernizarea învăţământului 
chirurgical în vederea integrării europene, constituie preocupările 
actuale ale acad Ghe Ghidirim.

Gheorghe Ghidirim este un mare chirurg; şi-a consumat mare parte 
din viatã cu activitatea operatorie în clinicile pe care le-a condus şi pe 
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Abstract
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care le-a slujit cu credintã, considerându-le o a doua sa familie (Figure 
1). A abordat domeniilor cele mai dificile ale chirurgiei: pancreatita 
acutã, hemoragiile digestive, chirurgia biliarã şi chirurgia laparoscopicã. 
Chirurgul a fost dublat întotdeauna de medicul care a ştiut sã se apropie 
de bolnav şi sã-l îngrijeascã sa-i aline suferința. Clinica condusã de 
academician Gheorghe Ghidirim a pregãtit peste 20 secundari clinici 
şi peste 130 rezidenti. Astfel, putem vorbi de şcoala academicianului 
Ghidirim, şcoalã cu deosebite realizãri şi cu perspective mari de viitor.

A reuşit să formeze un colectiv valoros, cu o bogată activitate 
practică şi ştiinţifică, cu performanţe deosebite în chirurgia de urgenţă, 
preocupat de introducerea de tehnici şi tehnologii noi. 

În acelaşi timp, cercetarea ştiintificã rãmâne una din preocupãrile 
de bazã a profesorului Gheorghe Ghidirim. Este recunoscut pe plan 
international pentru cercetãrile în domeniul pancreatitei acute. Activitatea 
ştiintificã s-a concretizat în peste 400 lucrãri ştiintifice comunicate şi 
publicate, 35 monografii, 2 manuale, 15 brevete de inventie.

Figure 1: Prof Gh. Ghidirim.
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Este un participant activ la numeroase congrese internationale. Sub 
conducerea sa au fost sustinute 12 teze de doctor habilitat şi 16 teze de 
doctor în medicinã. Este redactor şef al revistei “Buletinul Academiei 
de Ştiinte al Republicii Moldova (Ştiinte medicale)”, membru al 
colegiului de redactie al revistelor “Chirurgia” din Bucureşti, “Jurnal de 
Chirurgie” din Iaşi, ”Arta Medica” şi ”Curierul Medical” din Republica 
Moldova. La initiativa sa, în 1993, este creatã Sectia Medicinã a 
Academiei de Ştiinte din Republica Moldova, fiind ales membru titular 
al Academiei de Ştiinte şi preşedinte al Sectiei Medicale nou formate. În 
semn de recunoaştere a meritelor ştiintifice, în 1993, a fost ales membru 
de onoare al Academiei de Științe Medicale din România, în 1994, 
membru de onoare al Societãtii Române de Chirurgie, în 1996 membru 
de onoare al Societãtii de Chirurgie Laparoscopicã din România, iar 
din 1999 membru Societății Internaționale de Chirurgie În 1995 i se 
conferã titlul de Om Emerit al Republicii Moldova.

Ca semn al recunoaşterii calităţilor sale profesionale, ştiinţifice, 
organizatorice şi a activităţii sale deosebite a fost ales preşedintele 
Societăţii de Chirurgie din Rep Moldova, din 2003 - 2007cea mai înaltă 
distincţie profesională la care poate aspira un chirurg.

Implicarea cu responsabilitate în viata comunitãtii a constituit 
pentru academicianul Gheorghe Ghidirim 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 
intelectualã a Chişinãului, nu a ezitat sã promoveze valorile spirituale 
româneşti. 

Intelectul înnãscut, om de culturã, inteligent, erudit, a dat dovadã 
de o verticalitate demnã de urmat. În 1990 este ales Ministru Sãnãtãtii, 
functie pe care o desfãşoarã în conditiile de tranzitie a societãtii de la 
un sistem totalitar la unul democratic. La initiativa sa în anul 1991 este 
organizat congresul de fondare a Ligii Medicilor, este elaborat proiectul 

Legii Sãnãtãtii şi insistã pentru înfiintarea sistemului de asigurãri de 
sãnãtate. Pentru prima datã în tarã este implementat rezidentiatul 
ca formã nouã de pregãtire postuniversitarã a medicilor. Reforma 
asistentei medicale primare, a serviciului spitalicesc, a clinicilor 
universitare, a medicinei preventive, a sistemului stomatologic şi 
farmaceutic, au fost obiectivele de bazã în activitatea ministrului Ghe. 
Ghidirim. 

Participã activ la pregãtirea Declaratiei de Independentã a 
Republicii Moldova, adoptatã la 27 august 1992 de cãtre primul 
parlament democratic, a imnului, stemei şi a drapelului tãrii, care a 
încununat Mişcarea de Renaştere Nationalã.

În 2007 este ales preşedinte al Ligii Medicilor din Republica 
Moldova, membru al Consiliului Suprem pentru Ştiintã şi Dezvoltare 
Tehnologicã, membru al Consiliului Suprem pentru Acreditare şi 
Atestare, preşedinte al Comisiei de Atestare a Chirurgilor din Republica 
Moldova, preşedinte al Consiliului Ştiintific pentru sustinerea tezelor 
ştiintifice în Chirurgie. Activitatea sa este apreciatã prin conferirea 
în 2000, a Ordinului Gloria Muncii, în 2005 a Ordinul Republicii, 
medaliilor Dimitrie Cantemir (1999), “N. Testemitanu” (2004) şi ”60 
ani ai Academiei de Ştiinte din Republica Moldova, cetațean de onoare 
a orașului Chișinău (2014).

Conducător echilibrat şi priceput, drept în decizii, modest, 
înzestrat cu tact deosebit, profesorul Ghe Ghidirim a adunat simpatia 
şi respectul colectivelor pe care le-a coordonat.

Alături de alte mari personalități chirurgicale, profesorul Gheorghe 
Ghidirim se înscrie în galeria celor care au contribuit la progresul și 
modernizarea chirurgiei românești.

La mulți ani Domnule Academician Ghidirim!
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