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Născut la 29 august 1951 în s. Hânceşti, 
r. Făleşti. 

Medic, domeniul de cercetare: medicina de 
urgenţă, chirurgia, medicina socială, manage-
ment. Doctor habilitat în medicină (2001), profe-
sor universitar (2011). Director general al  Cen-
trului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Urgentă (din 1991 până în prezent). 

Rolul decisiv în recuperarea şi menţinerea sănă-
tăţii bolnavilor cu stări urgente îi revine medicinei 
de urgenţă şi catastrofe, domeniu care reclamă eru-
diţie medicală vastă şi responsabilitate civică deose-
bită. În plus, conducătorul Serviciului medicinei de 
urgenţă şi catastrofe urmează să dovedească abili-
tăţi organizatorice ieşite din comun care să unească 
specialişti din diferite domenii în scopul acordării 
operative a asistenţei medicale de înaltă calitate. 
Anume cu astfel de aptitudini este înzestrat doctorul 
habilitat în medicină, profesorul universitar Gheor-
ghe Ciobanu, directorul general al Centrului Naţio-
nal Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă.

S-a născut la 29 august 1951 în comuna Hân-
ceşti, raionul Făleşti. În anul 1974 absolveşte cu 
menţiune Facultatea de Medicină Generală a Insti-
tutului de Stat de Medicină din Chişinău.

După facultate,  pe parcursul a cinci ani, Gheor-
ghe Ciobanu se consacră  medicinei rurale, deţinând 
succesiv funcţiile de medic intern urolog la Spitalul 
Clinic Republican din or. Bălţi (1974-1975), medic 
urolog la Spitalul Raional Central Făleşti (1975), 
medic-şef al Spitalului de circumscripţie din satul 
Catranâc, raionul Făleşti (1975-1978) şi de medic-
şef al Spitalului de circumscripţie din satul Glinjeni, 
raionul Făleşti (1978-1979). 

Activând ca medic practician, a ţinut să-şi apro-
fundeze cunoştinţele şi să-şi continue cariera. În 
anul 1979 susţine cu succes examenele şi este înma-
triculat la secundariatul clinic la catedra de chirur-
gie facultativă a Institutului de Medicină din oraşul 
Harcov, Ucraina, iar în 1981 – la doctorantură, la 
aceeaşi catedră. Graţie capacităţilor profesionale şi 
manageriale deosebite, pe care le manifestă pe par-
cursul studiilor, a fost angajat  asistent universitar la 
catedră (1984-1991) şi numit medic-şef al prestigi-
osului Spital Clinic Orăşenesc nr. 11 din oraşul Har-
cov (1984-1991), Ucraina. Concomitent, activează 
ca magistru în medicina socială şi sănătatea publică 
la World Health Organization, oraşul Moscova, Ru-
sia (1989-1990). 

În 1983  Gheorghe Ciobanu susţine teza de doc-
tor în medicină la specialitatea  chirurgie, cu tema: 
„Dinamica indicatorilor reactivităţii imunologice a 
organismului la pacienţii cu peritonită în funcţie de 
stadiul maladiei şi gradul de extindere a procesului 
în abdomen”, care a fost una dintre primele lucrări 
din fosta URSS de o asemenea complexitate. Auto-
rul, studiind în plină desfăşurare indicatorii protecţi-
ei specifi ce şi nespecifi ce a organismului la pacienţii 
cu peritonită, a perfecţionat diagnosticul complica-
ţiilor septico-purulente în perioada postoperatorie 
precoce, a divizat şi suplinit corecţia oportună a de-
reglărilor imunologice ale organismului în funcţie 
de gradul de extindere a procesului patologic în ab-
domen. Ca rezultat, s-a ameliorat semnifi cativ trata-
mentul complex al acestui grup de pacienţi.

Din 1991 până în prezent Gheorghe Ciobanu de-
ţine funcţia de director general al Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă din oraşul 
Chişinău. Propunerea ex-ministrului Sănătăţii, acad. 
Gheorghe Ghidirim,  de a ocupa postul de medic-şef 
al Spitalului Clinic Orăşenesc de Urgenţă din Chi-
şinău i-a oferit doctorului în ştiinţe Gheorghe Cio-
banu posibilitatea de a reveni din oraşul Harcov la 
baştină, constituindu-se într-un act de clarviziune. 
Întors în ţară, dr. Gh. Ciobanu purcede la reorgani-
zarea Serviciului de medicină urgentă, acţiune prin 
care a demarat o etapă nouă în activitatea serviciu-
lui, cu o ameliorare esenţială a asistenţei medicale.

În funcţia de director general al Centrului Naţi-
onal Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, doc-
torul Gheorghe Ciobanu a acumulat un material şti-
inţifi c de mare importanţă referitor la manifestarea 
clinico-epidemiologică şi managementul strategii-
lor urgenţelor medico-chirurgicale, care a servit ca 
bază pentru teza sa de doctor habilitat „Evaluarea 
clinico-epidemiologică şi managementul strategi-
ilor urgenţelor medico-chirurgicale în Republica 
Moldova”, pe care o susţine cu brio în anul 2001 la 
specialităţile chirurgie şi medicină socială şi mana-
gement.

Această lucrare a permis a evalua obiectiv pri-
orităţile în reorganizarea şi adaptarea serviciilor 
de urgenţă la necesităţile comunităţii, a perfecţio-
na standardele de acordare a asistenţei medicale de 
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urgenţă la etapa de prespitalizare şi în departamen-
tele specializate, a formulat normele de investigaţii 
obligatorii şi volumul asistenţei de urgenţă necesar 
pentru determinarea promptă a diagnosticului, sta-
bilizarea funcţiilor vitale, asigurarea asistenţei de 
urgenţă la locul solicitării, în timpul transportării 
şi în departamentele de medicină de urgenţă, a uni-
formiza nivelul şi calitatea prestării serviciilor de 
asistenţă medicală de urgenţă pe întreg teritoriul 
republicii, care să asigure echitatea socială privind 
accesul populaţiei rurale şi urbane la acest tip de 
asistenţă medicală.

Analiza profundă a epidemiologiei şi manage-
mentului strategiilor urgenţelor medico-chirurgicale 
a generat ideea că fără un suport ştiinţifi c şi perfec-
ţionarea cadrelor în domeniu  este imposibilă efi ci-
entizarea de mai departe a Serviciului de urgenţă şi 
catastrofe. Unul din primii paşi întreprinşi în acest 
sens a constituit argumentarea şi fondarea de către 
prof. univ. Gheorghe Ciobanu în cadrul Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu”, în anul 1993, a Catedrei Urgenţe Medicale, al 
cărei şef este până în prezent. Următorul pas a fost 
crearea laboratoarelor ştiinţifi ce.

Profesorul universitar Gheorghe Ciobanu este 
autorul principal şi promotorul reformării Serviciu-
lui prespitalicesc de urgenţă din Republica Moldo-
va, Programului Naţional de dezvoltare a Asistenţei 
Medicale de Urgenţă în Republica Moldova pe anii 
1999-2003, Programului de Stat privind dezvoltarea 
serviciului de asistenţă medicală de urgenţă pentru 
anii 2006-2010 şi a ordinelor de directivă ale Minis-
terului Sănătăţii în domeniul medicinei de urgenţă.

Principiile de reorganizare şi fortifi care a ser-
viciului prespitalicesc de asistenţă medicală de ur-
genţă, pe care le-a elaborat, se încadrează în pre-
vederile Strategiei şi Politicii Naţionale de Sănătate 
din Republica Moldova şi sunt expuse în multiplele 
ghiduri practice şi monografi i.

Ultimele două monografi i ale prof. univ. Gh. 
Ciobanu – Managementul serviciului de urgenţă în 
sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova şi 
Şocul – au o importanţă semnifi cativă pentru ştiinţa 
şi practica medicală. 

Monografi a Managementul serviciului de ur-
genţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii 
Moldova (2011) reprezintă un material didactic am-
plu, bazat pe rezultatele activităţii ştiinţifi co-practi-
ce a lui Gheorghe Ciobanu. 

Lucrarea este destinată pregătirii universitare, 
postuniversitare şi de masterat a specialiştilor în me-
dicina socială şi managementul sanitar. Monografi a 
Şocul (2011) este un instrument de lucru, care con-
tribuie la salvarea vieţilor omeneşti, pentru studen-
ţii, rezidenţii şi specialiştii cu experienţă din diferite 
domenii şi, în special, pentru medicii de urgenţă şi de 
terapie intensivă care se confruntă frecvent cu pro-
blema şocului. Lucrarea include rezultatele noi ale 
cercetărilor ştiinţifi ce clinice şi fundamentale în do-
meniul şocului, dominate de complexitatea reacţiei 

postagresive şi a răspunsului infl amator sistemic, de 
complexitatea impresionantă a intercorelaţiilor din-
tre verigile fi ziopatologice implicate în numeroase 
feedback-uri. Autorul expune cu lux de amănunte 
defi niţia şi terminologia, etiologia,  epidemiologia 
şi fi ziopatologia, manifestările clinice şi manage-
mentul la etapa de prespital, în departamentul de 
medicină de urgenţă şi serviciile de terapie intensivă 
a diferitor forme de şoc: hipovolemic (hemoragic şi 
traumatic), septic, anafi lactic, cardiogen.

Pe parcursul activităţii ştiinţifi ce, manageriale 
şi didactice profesorul Gheorghe Ciobanu a dove-
dit cunoştinţe vaste şi de mare valoare în domeniul 
medicinei de urgenţă, exigenţă şi spirit de iniţiativă. 
Despre activitatea sa ştiinţifi că, didactică, manage-
rială fructuoasă mărturiseşte pregătirea şi editarea a 
180 de lucrări ştiinţifi ce, 6 monografi i, 5 manuale, a 
20 ghiduri şi indicaţii metodice.

Graţie activităţii sale ştiinţifi ce şi organizatori-
ce, profesorul universitar Gheorghe Ciobanu este 
recunoscut nu numai la noi în ţară, dar şi peste 
hotarele ei. Drept confi rmare serveşte desemnarea 
lui ca specialist principal al Ministerului Sănătăţii 
în medicina de urgenţă şi catastrofe, preşedinte al 
Societăţii ştiinţifi co-practice medicina de urgenţă 
şi catastrofe din  Republica Moldova, preşedinte 
al Comisiei de atestare a medicilor de urgenţă din 
Republica Moldova, preşedinte al Filialei Uniunii 
Medicale Balcanice din  Republica Moldova, preşe-
dinte al Săptămânii a XXVII-a şi a XXX-a a Uniu-
nii Medicale Balcanice, preşedinte al Primului Con-
gres în Medicina de Urgenţă a Republicii Moldova, 
membru de Onoare al Consiliului Naţional Român 
de Resuscitare, membru al colegiilor de redacţie ale 
revistelor Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (Ştiinţe Medicale), Curierul Medical, Archives 
of the Balkan Medical Union etc.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea medici-
nei şi rezultate remarcabile în activitatea profesio-
nală, în 1990 i s-a conferit titlul „Eminent al Ocro-
tirii Sănătăţii din URSS”, în 2009 a fost decorat cu 
Marea Medalie a Academiei de Ştiinţe Medicale din 
Franţa, iar în 2011 – cu Medalia Academiei de Şti-
inţe din Moldova „Dimitrie Cantemir”.

În numele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, Secţiei de Ştiinţe Medicale şi a între-
gii comunităţi ştiinţifi ce exprimăm sentimente de 
înaltă preţuire a activităţii profesorului universitar 
Gheorghe Ciobanu şi-i dorim mulţi ani, sănătate, o 
stare spirituală şi morală „confortogenă”, noi succe-
se întru dezvoltarea ştiinţei medicale.

Academician Teodor Furdui, 
prim-vicepreşedinte al AŞM 

Membru corespondent Stanislav Groppa, 
academician coordonator 

al Secţiei de Ştiinţe Medicale a AŞM
Doctor în medicină Leonid Chişlaru 


