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Născut la 11 februarie 1944 în satul Ochiul Alb, Drochia.
Medic, domeniul de cercetare: otorinolaringologie pediatrică.
Doctor habilitat în medicină (1985), profesor universitar
(1989). Membru corespondent (1993) și membru titular (2000)
al Academiei de Științe a Moldovei.
Academicianul Ion Ababii, rectorul Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a împlinit vârsta de 75 de
ani la 11 februarie curent. Cu acest prilej, comunitatea
științifică a Academiei de Știinţe a Moldovei îl felicită
cordial și îi adresează urări de sănătate, mulți ani prosperi și realizări notabile, să-și păstreze lumina sufletului, firea optimistă și toate acele calități care îi aduc
gratitudinea și respectul oamenilor.
Graţie capacităţilor profesionale excepţionale,
consacrării și muncii asidue, Ion Ababii a reușit să
devină un savant notoriu, cunoscut atât în societate,
cât și departe de hotarele ţării drept exponent al intelectualităţii. Activitatea sa ca om de știinţă și manager
este apreciată la înalta-i valoare: la 44 de ani a devenit
șef de catedră, la 45 de ani a obţinut titlul de profesor universitar, la 46 de ani a fost desemnat prorector al USMF „Nicolae Testemițanu”, la 49 de ani a fost
ales membru corespondent al AȘM, iar la 56 de ani –
membru titular (academician).
Specialist în otorinolaringologie, este autor a 550
de lucrări științifice publicate, inclusiv 9 monografii,
5 manuale, 30 de îndrumări metodice și 33 de brevete
de invenție. A pregătit 10 doctori și 6 doctori habilitați în științe medicale. S-a afirmat, de asemenea, ca
un manager de elită, aflându-se în funcţia de ministru
al Sănătăţii (2005–2008) și în cea de rector al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (1994–2005, 2008
– prezent).
Cea mai lungă și prolifică perioadă a activității
sale acad. Ion Ababii a dedicat-o USMF „Nicolae
Testemițanu”, promovând valorile și tradițiile uni-

versitare și contribuind la dezvoltarea și modernizarea continuă a învățământului superior medical, a
științelor medicale și a sistemului național de sănătate. Totul pentru binele oamenilor și pentru prosperarea
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova – aceasta este
eterna chemare în nobila misiune pe care o exercită
Domnia Sa zi de zi.
De-a lungul anilor, a reușit să alinieze învăţământul superior medical autohton la exigenţele naționale
și internaţionale, dezvoltând continuu activităţile de
cercetare și inovare în domeniul medicinei și farmaciei, precum și activitatea clinică. Acad. Ion Ababii pledează pentru un sistem național de sănătate prosper,
elaborând și implementând noi concepte de instruire
universitară și postuniversitară continuă a specialiștilor în domeniul medicinei și farmaciei în Republica
Moldova.
Grație reputației excelente a USMF „Nicolae
Testemițanu” pe plan internațional, a crescut semnificativ interesul tinerilor din alte ţări pentru efectuarea
studiilor medicale superioare. În ultimii ani, eforturile instituției au fost concentrate în vederea acreditării naționale a programelor de studii. Ca rezultat, în
2018 au fost evaluate și acreditate programele de studii
Medicină, Stomatologie și Farmacie de către Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru următorii cinci ani, decizii aprobate, ulterior, prin hotărâre de guvern. Totodată, Facultatea de
Stomatologie a fost acreditată de către Consiliul Dentar din California, SUA, pentru următorii cinci ani,
fapt ce a permis admiterea la studii a cetățenilor americani. În anul de studii 2018 s-a obținut și autorizaAKADEMOS 1/2019| 167
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rea pentru funcționarea provizorie a programelor de
studii superioare de licență în Optometrie și Asistență
medicală generală, cu durata studiilor de 4 ani.
În conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii
2011–2020, în prezent, rectorul Ababii este preocupat de evaluarea și acreditarea internațională a ei și
a programelor de studii conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală, procesul
fiind deja în derulare. Un alt obiectiv strategic vizează crearea Spitalului Universitar, care va servi drept
bază clinică fundamentală pentru formarea viitorilor
medici.
Savant eminent, academicianul Ababii acordă o
atenție deosebită calității cercetărilor științifice și realizării acestora în cotutelă. Astfel, în anul 2015 a fost
organizată Școala doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului instituțiilor organizatoare de doctorat. Una dintre direcțiile importante constituie organizarea și desfășurarea evenimentelor științifice, cum
ar fi: congrese naționale și internaționale, conferințe și
simpozioane. Tot în susținerea cercetărilor științifice,
promovării acestora și a autorilor lor, a fost fondată
publicația universitară „Revista de științe ale sănătății
din Moldova”, de categoria B, editată în limbile română și engleză. Numai pe parcursul anilor 1995–2018,
în cadrul universității au fost susținute 802 teze, inclusiv 688 de doctorat și 114 de doctor habilitat în științe
medicale. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a aderat, în 2014, la Carta
Europeană a Cercetătorilor și la Codul de Conduită
pentru Recrutarea Cercetătorilor.

Ghidat de un sentiment profund uman, rectorul
Ion Ababii pune accentul, dintotdeauna, pe valorificarea personalității și pe responsabilizare în activitatea
fiecărui salariat. La propunerea Domniei Sale, a fost
instituit postul de profesor-consultant pentru cadrele științifico-didactice cu vârstă înaintată care mai au
un cuvânt greu de spus tinerilor medici. Un proiect
grandios, atribuit meritelor academicianului Ababii,
este Aleea savanților și medicilor iluștri, complex istoric sculptural al USMF „Nicolae Testemițanu” unde se
regăsesc busturile personalităților marcante ale medicinei și farmaciei autohtone, care au contribuit la
dezvoltarea și prosperarea universității și a sistemului
național de sănătate.
Pentru activitatea prodigioasă, academicianul Ion
Ababii s-a învrednicit de numeroase distincții, printre
care: Ordinul „Prietenia Popoarelor”, „Ordinul Republicii”, titlul onorific „Om Emerit”, Medalia de Aur „Albert Schweitzer”, distincția internațională „Socrate”,
„The Hame in Science” (Oxford), titlul doctor honoris
causa, conferit de universități de profil din România,
Ucraina, Austria și altele. Este Laureat al Premiului
Național pentru performanțe în știință (2013), iar recent a fost decorat de Președinție cu Ordinul „Bogdan
Întemeietorul”.
Aceste distincții reflectă o dată în plus valoarea remarcabilă a meritelor sale, fapt pentru care îi
adresăm cele mai sincere felicitări și exprimăm înalta considerație și prețuire pentru dedicația, profesionalismul, onestitatea, responsabilitatea și excelența,
manifestate, zilnic, în abordarea diverselor aspecte ale
activității sale complexe.
Biroul Senatului
al USMF „Nicolae Testemițanu”
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