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Cu profundă îndurerare, IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă că în ziua de 1 

iunie 2014, la vîrsta de 82 de ani, ne-a părăsit, plecînd către o luminoasă veşnicie, dl 

TIMOFEI MOŞNEAGA, medic-şef de onoare al SCR, Cavaler al Ordinului Republicii. 

S-a născut la 6 martie 1932, în satul Corjova, raionul Dubăsari, unde îşi face 

studiile primare, cele secundare urmîndu-le la Dubăsari. Între anii 1947-1950, studiază la 

Şcoala de felceri şi moaşe din or. Bender. Ghidat de vocaţie, merge la Institutul de Stat de 

Medicină din Chişinău, urmînd şi studiile la aspirantură, în anul 1959. În anul 1960, 

fiind îndrumat de către ilustrul profesor Nicolae Testemiţanu, acceptă funcţia de medic-

şef al Spitalului Clinic Republican, unde activează mai mult de patru decenii şi contribuie 

decisiv la dezvoltarea acestei instituţii. Dl Timofei Moşneaga a reuşit să organizeze în 

cadrul SCR centre înalt specializate, necesare pentru diagnosticul maladiilor în medicina 

internă şi în chirurgie. Pentru prima dată, în republică, sunt organizate secţiile de 

chirurgie cardiacă, chirurgie toracică, urologie, endocrinologie, serviciul de 

anesteziologie. Se implementează tehnologii moderne de diagnostic al maladiilor 

gastrointestinale, al ficatului, rinichilor şi se creează Laboratorul de diagnostic cu 

radioizotopi, Centrul de dializă, unicale pentru ţara noastră. De menţionat că în anul 

1982, i se decernează titlul de Laureat al Premiului de Stat a RSSM în domeniul 

arhitecturii, pentru implicarea substanţială în proiectarea noului edificiu al Spitalului 

Clinic Republican. 

 A ştiut să îmbine într-un mod inedit postul de conducere cu activitatea pedagogică 

şi cercetarea ştiinţifică. Între anii 1994-1997, îndeplineşte funcţia de Ministru al Sănătăţii 

al RM, prezentîndu-se ca un model de înaltă cultură medicală, îmbinînd profesionalismul 

desăvîrşit cu omenia. Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii, dlui Timofei 

Moşneaga i se conferă titlul onorific de Medic Emerit al RSSM (1966), Medic al 

Poporului din URSS (1979), este numit Cavaler al Ordinului Republicii (1997) ş.m.a., iar 

din anul 2003 – Medic-şef de onoare al IMSP Spitalul Clinic Republican. 

Regretăm enorm plecarea sa dintre noi, care este o grea pierdere pentru întreaga 

comunitate medicală. În această zi întunecată, sîntem cu gîndul şi sufletul alături de 

familia îndurerată, dar şi de toţi cei care au avut privilegiul să-l cunoască şi să-l 

aprecieze ca pe un medic de excepţie şi om luminos.   

Să-l ţină Domnul Bun în raiul Lui şi să-l odihnească în pace! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


