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Vlada-Tatiana Dumbravă, este profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şefa 

Catedrei de medicină internă nr. 4 a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, o personalitate notorie care se 

înscrie în elita intelectualilor de marcă din republică. 

S-a născut pe 17 aprilie 1940, la Ploieşti, România. Descinde dintr-o familie de intelectuali 

basarabeni, fiind de baştină din Soroca. După război, familia Dumbravă se reîntoarce în Moldova, la 

Chişinău. În anul 1958, Vlada-Tatiana Dumbravă absolveşte cu medalie de aur Şcoala medie nr. 2 

din Chişinău, în acelaşi an fiind înmatriculată la Institutul de Stat de Medicină. S-a manifestat prin 

calităţi neordinare în domeniul ştiinţei, publicînd încă în anii studenţiei câteva lucrări ştiinţifice. 

Este prima studentă autoare de brevet de invenţie. În 1964, după absolvirea cu menţiune a facultăţii, 

îşi începe biografia de muncă în calitate de medic ordinator endocrinolog la Spitalul Clinic 

Republican pentru Copii. Urmează doctorantura la Catedra de terapie spitalicească a Institutului de 

Medicină din Chişinău. În anul 1970, este angajată, prin concurs, asistentă la aceeaşi catedră. După 

susţinerea tezei de doctor în medicină, îşi continuă activitatea ştiinţifică în problemele patologiei 

hepatice şi diabetului zaharat. În 1993, a susţinut teza de doctor habilitat cu tema „Bolile cronice ale 

ficatului şi diabetul zaharat (explorări clinice, de laborator şi funcţionale)”. Devine conferenţiar 

universitar, iar peste un timp - profesor universitar la Catedra de boli interne. Timp de 23 de ani 

conduce Catedra de medicină internă nr. 4 a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Totodată, deţine 

funcţiile de consultantă a Secţiei de gastroenterologie a Spitalului Clinic Republican şi de şefă a 

clinicii, care include trei secţii: gastroenterologie, hepatologie şi alergologie, fiind cea care a pus 

bazele gastroenterologiei şi hepatologiei terapeutice naţionale.  

Cu participarea nemijlocită a profesorului Vlada-Tatiana Dumbravă au fost elaborate 

standarde de diagnostic şi tratament, protocoale clinice naţionale în domeniu. Sub egida dumneaei, 

pe lângă catedră, a fost creat Laboratorul de gastroenterologie şi ecologie.  

Concomitent cu munca de clinician şi cadru didactic, desfăşoară o vastă activitate pe tărîmul 

cercetării. A publicat 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 14 monografii, are 14 brevete de invenţie, 

50 de inovaţii. Rezultatele investigaţiilor au fost prezentate şi apreciate înalt la numeroase congrese 

şi simpozioane naţionale şi internaţionale. 

În calitate de Preşedinte al Asociaţiei Medicale „Hepateg”, organizează anual conferinţe 

ştiinţifico-practice, consacrate problemelor actuale din domeniul hepatologiei şi gastroenterologiei. 

Este academician al Academiei Internaţionale de Ecologie şi de Protecţie a Vieţii din Sankt 

Petersburg. 


