


„Sănătatea este o valoare în sine.  

Este, de asemenea, o precondiţie pentru prosperitate economică.  

Sănătatea oamenilor influenţează performanţa economică în termeni de 

productivitate, forţă de muncă activă, capital uman şi cheltuieli publice.”  

 

Documentul de lucru al Comisiei Europene privind  

  Investiţiile Sociale pentru Creştere (februarie 2013)  

 



 

 

Grija faţă de sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de o importanţă 

primordială în politica oricărui Stat. Politicul influențează nu numai 

organizarea serviciilor de sănătate conform tradițiilor și orînduirii acceptate 

în stat, dar și instituirea serviciilor și instituțiilor medicale reieșind din 

prioritățile generale ale statului. În acest context, serviciul medical din 

Chișinău poate fi studiat doar prin prizma circumstanțelor geopolitice ale 

Basarabiei în diverse perioade istorice.  

 



 

Perioadele de stabilire și dezvoltare a serviciului medical din 

Chișinău pot fi clasificate după cum urmează: 

1. Perioada aflării Basarabiei în componența Imperiului Rus 

1812-1917; 

2. Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești1917-1918;  

3. Unirea cu România și perioada interbelică 1918-1940; 

4. Fondarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești 1940; 

5. Perioada Războiului al II-lea Mondial1941-1944; 

6. RSSM 1944-1990 

7. Independența Republicii Moldova.1991- prezent 

 



 Pacea de la București din 1812  a atribuit Imperiului Rus partea orientală a 

Moldovei, care a devenit o provincie a acestuia, denumită atunci 

BASARABIA. Orașul Chișinău a devenit centrul administrativ al Basarabiei 

cu instaurarea administrației coloniale Ruse. 

 

 Perioada anilor 1812-1917 a fost caracterizată de evenimente care au 

influențat eforturile statului în dezvoltarea serviciilor medicale: 
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Situația epidemiologică dificilă în regiune 

- ciuma în anii 1812-1814, 

  1819, 1825, 1828;  

- ciumă şi holeră în 1829, 

   holeră în 1830-1832; 

- ciumă în 1837, holeră în 

  1848;  

- holeră şi scorbut în 1849 

   şi holeră în 1855 -1856. 



Abolirea  iobăgiei  și reforma  agrară  

 

realizată în 

Basarabia la 14 

iulie 1868 care a 

condus la reforma 

administrativă în 

1869 realizată prin 

introducerea 

zemstvelor 

http://www.moldovenii.md/md/events/14/7/
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Basarabia în perioadele războaielor purtate de către 
Rusia Țaristă 

 

 
-   Războiul ruso-turc din 1827 

– 1829 în timpul căreia 
Basarabia  a fost baza de 
acțiune a armatelor  ruse; 
 

-   Războiul ruso-turc din 1867 
– 1868; 
 

 -   Primul război mondial 
1914-1918. 

 



În contextul Fondării 

Sistemului de sănătate al 

orașului Chișinău,  la 

indicaţiile guvernatorului 

civil al Basarabiei, Scarlat 

Sturdza, la 20 ianuarie 1813, 

pe lângă Guvernul Basarabiei 

se formează „Uprava 

Medicală“ („Врачебная 

Управа“) din orașul 

Chișinău. Primul director al 

Upravei Medicale a fost 

medicul Iosif Volifingher, cel 

care a pus bazele medicinei 

legale în Chișinău. 



Uprava medicală a funcționat 

pînă în anul  1871 asigurînd 

activitățile de organizare a 

luptei cu bolile infecţioase cu 

implicarea în medicilor din 

Chișinău în componența  

diverselor comitete pentru 

combaterea maladiilor 

infecțioase. confirmare a 

certificatelor de deces la 

cererea judecătorilor de judeţe, 

realizare a expertizelor 

medicale, monitorizare și 

coordonare a activității 

spitalelor, inclusiv și 

aprovizionare spitalelor 

fondate în perioada respectivă  

cu medicamente și produse 

alimentare. 

 



  

 Ulterior, de la 1 ianuarie 1871, funcțiile Upravei medicale au fost preluate 
Zemstva gubernială, care  în afară de gestionarea spitalelor din 
Chișinău, întreţinea școala de felceri și moașe, finanţa congresele 
medicilor de zemstvă, organiza lupta cu epidemiile și consulta 
activitatea medicală a zemstvelor judeţene. 

 



 
 
 

Structura sistemului municipal de sănătate în anii 1813-1870 era 
compusă din următoarele instituții:  

 
      Primul spital orășenesc, inaugurat la 20 decembrie 1817. 

       Între anii 1817—1870, instituţia a funcţionat ca spital orășenesc al 

Chișinăului, iar în perioada 1870—1907, după reforma administrativă, ca 

spital al Zemstvei guberniale.  

       În anul 1843 acesta înregistra 1.113 bolnavi. Prima clădire a spitalului 

prezenta un bloc cu 1,5 etaje, în care funcţionau 5 saloane cu 36 de paturi 

pentru bolnavi cu patologii terapeutice, chirurgicale şi ginecologice. 

Personalul acorda de asemenea asistenţă ambulatorie. 

       În anul 1842, pentru necesităţile crescînde ale spitalului, a fost 

construită o clădire nouă, ceea ce a permis extinderea activităţii lui, urmînd 

să fie organizate secţii specializate de terapie, chirurgie, oftalmologie şi 

venerologie. Tratamentul se oferea contra plată. În cadrul spitalului 

funcționa şi o farmacie.  

 



         În anul 1873, pe lângă spitalul regional din Chișinău activa 
Școala de felceri și moașe. De asemenea, avea un ospiciu pentru 
pacienţii cu boli psihice, precum şi o secţie aparte destinată 
bolnavilor în stare de arest. Pe lângă spital funcţiona o farmacie 
și un azil de bătrâni, care, la rîndul său, dispunea de o secție 
pentru 28 de persoane în etate și o secţie pentru 30 de copii 
orfani. 

         În anul 1876 au fost organizate cabinete speciale de analize 
pentru microscopie, morfopatologie şi o secţie de experimente 
asupra animalelor și primul punct de vaccinare contra variolei.  

         Pe parcursul dezvoltării sale, „Spitalului Gubernial de 
Zemstvă” s-a afirmat ca Centru de instruire şi perfecţionare a 
medicilor din oraşele şi judeţele Basarabiei. La moment edificiul 
este folosit de Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. 

 
 



Spitalul militar 

Primul spital militar a fost instituit în 

anul 1827 și al doilea în  anii 1877—1878.   

 

Acestea au fost organizate pentru 

acordarea asistenței medicale persoanelor  

rănite pe frontul ruso-turc.  



Spitalul de copii Nr. 1  

 Spitalul de copii nr. 1 a fost înfiinţat în anul 

1884, cu susținerea secţiei din Basarabia a Societăţii 

Crucea Roșie din Rusia și Societății Filantropice 

Basarabene.  

 Iniţial, instituţia curativă avea 15 paturi, iar în 

anul 1893 — peste 40 paturi pentru copii din diverse 

pături sociale și confesiuni religioase. 

 Clădirea spitalului și-a menţinut aspectul 

iniţial, păstrându-și specificul.  



Spitalul de Psihiatrie 

   La începutul anilor 80’ a sec. XIX a fost construit Spitalul de psihiatrie de la 

Costiujeni.  

   În anul 1909, spitalul era considerat cel mai bun spital de profil din Rusia, care 

includea 11 pavilioane pentru bolnavi și o clădire pentru personalul medical.  

    În cadrul procesului curativ era utilizată terapia ocupațională, hidro- și 

electroterapia, teatrul.  



Spitalul clinic evreiesc 

     A fost deschis în anul 1843 şi ridicat pe banii 

societăţii evreieşti. 

 

    Complexul medical era compus din mai multe 

clădiri şi avea o secţie de boli interne, chirurgie 

septică şi chirurgie de urgenţă. 

 

     Instituţia  este cunoscută astăzi drept Spitalul 

Clinic Municipal Nr. 4 din strada Columna. 

 



Spitalul de boli infecțioase 

     În anul 1887 au venit la Chişinău mai mulţi 

medici basarabeni şcoliţi la Kiev. 

     Ca problemă actuală a timpurilor erau bolile 

infecţioase, nu doar în rândul populaţiei, ci şi în 

armată. 

     Renumitul Toma Ciorbă a făcut rost de bani din 

donaţii de la biserici, persoane fizice, cluburi 

aristocratice și în anul 1891 a deschis un spital de 

boli infecţioase cu 150 de paturi unde activau 18 

medici. 



Spitalul Pneumologic „Vasile Calmuţchi" 

   A fost fondat în anul 1887 pe strada 

Mihail Kogălniceanu.  

    Clădirea spitalului, cu o suprafaţă de 300 

de metri pătraţi, era iniţial încălzită cu 

cinci sobe olandeze, iluminarea era 

asigurată de 16 lămpi cu gaz, iar la intrarea 

în instituţie funcţionau două felinare. 

Pacienţii acestui spital erau trataţi gratuit.  

 



Comunitatea Gherbovetskaya 

    În anul 1906 la Chișinău a fost înregistrată comunitatea caritabilă 

Gherbovetskaya, apoi redenumită în Societatea de Cruce Roşie.          

    Activitățile filantropice au început cu colectarea de haine si donaţii 

pentru familiile soldaților și războinici răniți, apoi câțiva ani mai târziu 

doamnele au fost capabili să organizeze sistemul medical prezent. La 

început spitalul dispunea de 10 paturi. Primirea de pacienţi se efectua în 

mod constant, circa  două sute de pacienţi care erau diagnosticaţi și 

asigurați cu medicamente fabricate în farmacia spitalului.  

După câțiva ani de existență a comunității Gherbovetskaya  au fost 

construite  clădirile  pentru o secție de boli infecțioase  și  cămine 

pentru asistente medicale. 



Comunitatea Gerbovetskaya 

   Spitalul dispunea de saloane 

mari pentru câteva paturi, sală 

de operații, băi, un departament 

de recepție, fiind echipat cu cea 

mai recentă tehnologie, inclusiv 

iluminatul electric, mașină cu 

raze X  și baloane cu oxigen.  

La moment în cladirea 

comunității se află policlinica 

Asociației Curativ Sanatoriale și 

Recuperare a Cancelariei 

Guvernului Republicii Moldova. 

 



  Primul Război Mondial a influenţat negativ 

asupra stării de sănătate a populației orașului 

Chișinău.  

 

  Sistemul medical,  în perioada anilor 1914—

1917, de asemenea a fost implicat în 

evenimentele politice, Chișinăul devenind 

centru de aprovizionare cu armament, 

cereale, alimentaţie, cu spitale pentru răniţi 

și farmacii. 

 

 



   La 2 decembrie 1917, în condițiile Revoluției 

Ruse din anul 1917, pe teritoriul fostei Gubernii 

Basarabia, prin decizia Sfatului Țării, organ 

reprezentativ al populației din regiune, a fost 

proclamată Republica Democratică 

Moldovenească. 

    O perioada caracterizată de incertitudine, 

dualitate politică, haos și anarhie.  

    Evident toate aceste au lăsat amprenta sa și 

asupra funcționării serviciului medical. 

 

Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești 



    La începutul anului 1918, în Chișinău exista 

dualitatea serviciului medical. Pe de o parte, 

activa structura veche a administraţiei rusești, iar 

pe de altă parte comitetul Ocrotirii Sănătăţii ales 

de lucrătorii medicali din oraș.  

   La 26 martie 1918, în Chișinău a fost format 

Sovietul medico–sanitar, care a devenit organul 

obștesc de control al stării ocrotirii sănătăţii din 

Basarabia, inclusiv în orașul Chișinău.  

 

 



    Unirea Basarabiei cu România, la 27 

martie 1918, a schimbat radical situaţia 

medicilor și a agenţilor sanitari din 

Chișinău.  

   În anul 1918, a fost instituit Serviciul 

Medical din Chișinău, în care au activat 

peste 20 de medici și agenţi sanitari. 

Unirea cu România și perioada interbelică 1918-1940 



    Obiectivele serviciului medical din Chisinau constau în 

organizarea activităților de combatere a maladiilor infecțioase, 

organizarea procesului de examinare medicală și pregătirea 

tineretului premilitar,  autorizarea și supravegherea sanitară  a 

instituțiilor hoteliere și de alimentație. 

    La 27 martie 1918,  Serviciul Medical din Chișinău a adoptat o 

decizie specială pentru organizarea serviciului sanitar de 

Salvare și serviciul sanitaro-medical de noapte. Era o iniţiativă 

benevolă, gratuită, până la data când urma să se deschidă 

centrele de „Salvare“.  

Anual, Serviciul Sanitar al Municipiului Chișinău organiza 

examinarea stării  sănătăţii elevilor din Chișinău 

 

 

 

 

Unirea cu România și perioada interbelică 1918-1940 



 Spitalele de stat și private acordau asistență medicală în 

funcție de profil: terapeutic, chirurgical, ftiziatric, 

oftalmologic, venerologic și infecțios.  

 Asistența medicală pediatrică era prestată de Spitalul de 

copii, o Consultație pediatrică și Casa copilului.  

 Asistența medicală spitalicească era prestată contra plată și 

era divizată în 3 nivele de tarife, în funcție de condițiile 

hoteliere ale salonului.  

  Necesitatea populației în servicii medicale în condiții de 

ambulatoriu era satisfăcută de circa 200 de cabinete private.  

La fel private erau cabinetele ce acordau asistență medicală 

stomatologică, de Rgh diagnostic și farmaciile.  

 

 

 

Structura sistemului de sănătate din Chișinău în perioada interbelică 



   Pactul Molotov - Ribbentrop privitor la sferele de 

influență și dominație în Europa de Est, semnat între 

Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 

1939, a condus la trecerea prin ultimatum (din partea 

guvernului URRS) și cedarea (din partea Consiliului 

de Coroană al României) teritoriilor dintre Prut și 

Nistru (Basarabia), dar și a nordului Bucovinei, în 

componența URSS, începînd cu 28 iunie 1940.  

 

 

Crearea  Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina


    La Chișinău a fost format Comitetul executiv al deputaţilor 

poporului, având Direcţii speciale, inclusiv Direcţia ocrotirii 

sănătăţii.  

  La 23 august 1940 a fost confirmat în calitate de șef al Direcţiei 

Sănătăţii orașului Chișinău, Emanuil Petru Boiko.  

   La 28 octombrie 1940, în urma unui control asupra activităţii 

Direcţiei Sănătăţii, ministrul ocrotirii sănătăţii din RSSM a 

prezentat un raport la ședinţa CC al PC(b)M „Cu privire la bolile 

infecţioase în RSSM“.  

  În baza acestui raport, biroul CC al PC(b)M a dispus să fie 

elaborat un plan pentru lichidarea bolilor infecţioase în orașul 

Chișinău . 

 

 

Serviciul medical în perioada de pînă la al doilea război 
mondial  



 În august-septembrie 1940, în orașele Basarabiei, inclusiv în Chișinău, s-au 

deschis 27 de ambulatorii și policlinici, 7 dispensare pentru tratarea bolnavilor 

de tuberculoză, 8 dispensare de boli venerice, 11 săli de consultaţii pentru 

copii și femei, 8 staţii malarice, 2 policlinici pentru copii.  

În august 1940, în Chișinău a fost deschisă o școală de felceri și moașe pentru 

120 de studenţi.  

De asemenea, la Chișinău a fost organizată o staţie sanitară cu un laborator 

bacteriologic. 

 

 

 

 

 



La 31 iulie 1941, 

Guvernământul Basarabiei 

a adoptat o serie de măsuri 

pentru organizarea 

serviciului medical din 

Chișinău.  

 

Perioada celui de-al doilea război  mondial 



 Medicii au fost obligaţi să-i servească pe cei suferinzi și să-i 

aducă la tratament.  

Nicolae Trăistaru scria în 1943: „…cunosc foarte mulţi medici 

care, de când ne aflăm în stare de război, nu mai știu ce este 

odihna. Ei erau obligaţi să-i înlocuiască pe acei medici care 

plecaseră pe front. Fiecare în parte și toţi la un loc trebuie să 

ne facem instrumentul propriei noastre salvgardări, prin 

care primejdia de a cădea pradă bolilor și a nenărui sănătatea 

trebuie s-o depășim“ 

 

Perioada celui de-al doilea război  mondial 
 

La 31 iulie 1941, Guvernământul Basarabiei a adoptat o serie de măsuri pentru 
organizarea serviciului medical din Chișinău.  



  În urma războiului, sistemul medical din 

Chișinău a suferit pierderi materiale 

colosale.  

   În martie-august 1944, în Basarabia activau 

25 medici, 74 unităţi de personal medical 

mediu, inclusiv în Chișinău — 3 medici.  

 Cu referire la instituțiile medicale în anii 

1944—1945, au fost întocmite circa 427 acte 

privind starea tehnică a spitalelor care au 

concluzionat că 84 la sută din acestea, au 

fost avariate sau distruse.  

 



   La 20 iulie 1944 a fost fondată Direcţia Sănătăţii a 

Comitetului executiv orășenesc Chișinău, care se ocupa nemijlocit 

de controlul, supravegherea și realizarea în practică a deciziilor 

Comitetului executiv orășenesc Chișinău și ale organelor superioare 

ale RSSM, de restabilirea și formarea unui sistem al sănătăţii 

populaţiei, inclusiv reabilitarea instituțiilor medicale existente.  

    Din primele zile ale lunilor august-septembrie 1944  s-au 

deschis spitale, policlinici și grădiniţe de copii. Au fost inaugurate: 

spitalele I, II, III și IV și policlinicile orășenești nr. I, II, III și IV. 

  Începând cu 4 septembrie 1944 și-a început activitatea 

primul serviciu de urgenţă din Chișinău, a început să funcţioneze 

serviciul de consultaţie pentru copii, primul Laborator 

bacteriologic-sanitar din Chișinău.  

 

Perioada postbelică , RSSM 



 Ulterior, pe 8 septembrie 1944, a fost deschisă Staţia Sanitară orășenească, iar pe 20 

septembrie 1944 a fost inaugurată Staţia de dezinfectare a orașului Chișinău.  

 La 1 ianuarie 1948, în or. Chișinău activau 49 de instituţii medicale. Numărul 

statelor de medici s-au mărit de la 10 în anul 1944 până la 92 în anul 1947 și 105 în anul 1948, 

majoritatea venind din URSS și RSSU.  

  Au fost deschise puncte medicale în cadrul Instituțiilor superioare și medii de 

învățământ.  

 În anii 1947—1948 a  fost implementată reforma serviciului medical prin care au 

fost unite policlinicile  cu spitalele.  

 Cea mai dificilă perioadă s-a înregistrat în anii foametei din 1946—1947. În perioada 

dată a fost deschis un spital pentru copiii distrofici.  

 

 

 

Perioada postbelică , RSSM 
 



       În anul 1956 s-a mărit cu 50 unităţi numărul de paturi 

la spitalul nr. 4, a fost deschis spitalul de tuberculoză 

pentru copii cu capacitatea de 50 paturi.  

       În anul 1955 a fost dat în exploatare spitalul orășenesc 

pentru copii cu  capacitatea de 200 paturi. În următorii 

ani s-a îmbunătăţit aprovizionarea spitalelor cu tehnică 

medicală, a evoluat cultura prestaţiei medicale. Au fost 

organizate mai multe farmacii.  

       În 1956, în sistemul ocrotirii sănătăţii din orașul 

Chișinău activau 641 medici, 1486 de felceri și surori 

medicale. 

       În 1965 Direcţia Sănătăţii a fost împuternicită cu  rol 

de organ de conducere și elaborare a strategiei de 

dezvoltare a Ocrotirii Sănătăţii în capitală.  

 

 



     În acest context, Direcţia sănătăţii avea în subordine activitatea 

serviciului medicină orășenească și cel sanitar.  

      Un rol considerabil în dezvoltarea și consolidarea serviciului 

medical l-au avut conducătorii Direcţiei sănătăţii: Lev Rozneriţa 

(1966—1973), Vasile Josan (1974), Valerian Revenco (1975—1987), Vasile 

Galearski (1987—1995).  

      Prin activitatea lor prodigioasă au contribuit la elaborarea 

politicilor și măsurilor pentru perfecţionarea activităţii instituţiilor 

medicale, managementului de cadre, finanţarea adecvată pentru 

dotarea cu utilaje moderne, ameliorarea vieţii sociale a lucrătorilor 

medicali.  

În paralel, și-au început activitatea primele staţii sanitaro-

epidemiologice (pe principiul regional) și mai multe farmacii de stat. 

 

 



        În procesul de dezvoltare și revitalizare a sferei ocrotirii 

sănătăţii și-au adus aportul și întreprinderile mari ale 

Chișinăului.   

       Ca rezultat, în anii 1956—1970 au fost deschise 14 puncte 

medicale pe lângă întreprinderile de stat „ISCOJ“, „Steaua 

Roșie“, „Zorile“, „Constructorul“, „Ionel“, cu paturi de staţionar, 

servicii de diagnostic și reabilitare, servicii de ambulatoriu.  

       Pentru a evita dublarea serviciilor din sistemul municipal 

al ocrotirii sănătăţii cu cele existente (întreprinderi, medicina 

departamentală, instituţiile republicane), s-a recurs la 

structurarea serviciilor medicale, conform sectoarelor 

administrative ale municipiului.  

 



        Au fost create servicii medicale obligatorii de: 

asistenţă medicală primară de ambulatoriu pentru maturi 

și separat pentru copii, în cadrul cărora activau medicii 

de sector: terapeut, ginecolog, pediatru; asistenţă 

specializată de ambulatoriu multiprofil; asistenţa de 

urgenţă prespitalicească; asistenţa spitalicească; serviciul 

sanitaro-epidemiologic; farmacii. 

       Policlinicile de sector funcţionau în componenţa 

spitalelor, fiind în subordinea lor administrativă, 

financiară și juridică. 

 



Instituții pentru adulți: 

Spitalul nr. 1 → Policlinicile N 4, 7, 11,  Consultaţia de femei; 

Spitalul nr. 2 → Policlinicile N 1, 2, 8,  Consultaţia de femei; 

 Spitalul nr. 3 → Policlinicile N 6, 10, 14, Consultaţia de femei; 

Spitalul nr. 4 → Policlinicile N 3, 4, 5, 12, Consultaţia de 

femei; 

Instituții de copii: 

Spitalul nr. 1 → Policlinica N 1 de copii; 

Spitalul nr. 2 → Policlinica N 2, 3 de copii; 

 Spitalul nr. 3 

Structura sistemului de sănătate din municipiul Chișinău, anul 1990  



•   Dispensarul ftiziologic pentru maturi și 

copii; 

•   Dispensarul dermato-venerologic 

orășenesc; 

•   Policlinica stomatologică pentru maturi; 

•   Policlinica stomatologică pentru copii; 

•   Spitalul de boli infecţioase pentru copii; 

•   Policlinica fizioterapeutică orășenească;  

•   Maternitatea nr. 2;  

•   Maternitatea „Gh. Marcu”; 

•   Staţia de dezinfecţie centralizată   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituții medicale specializate 
 



    

 Putem afirma că în această perioadă, Sistemul sănătăţii din Chișinău a înregistrat 

indici pozitivi la mai multe capitole:  

•  s-au făcut investiţii capitale în reţeaua sanitară,  

•  s-au construit spitale și policlinici orășenești;  

•  s-au dotat instituţiile cu utilaj medical;  

•  s-a ameliorat aprovizionarea spitalelor cu medicamente, dezinfectante;  

•  s-a stabilit structura serviciului sanitaro-epidemiologic; 

•  s-a dezvoltat reţeaua farmaceutică; 

•  s-au întreprins măsuri în asigurarea instituțiilor medicale cu cadre și pregătirea lor 

profesională; 

•  s-a deschis staţia orășenească de sterilizare a instrumentarului medical.  



După declararea independenţei Republicii 

Moldova din 1991, procesul de democratizare 

și de instituţionalizare a libertăţii s-a axat pe 

implementarea a noi forme de organizare 

politico-statală, de apărare a drepturilor 

cetăţenești, de autoorganizare în instituţii 

civice etc. Un proces similar are loc și în sfera 

ocrotirii sănătăţii. Anul 1991 a fost, 

incontestabil, anul schimbării pentru spaţiul 

sovietic, deoarece transformările demarate 

în anii ’80 s-au încheiat odată cu dizolvarea 

U.R.S.S. și apariţia unor noi state 

independente. 

Republica Moldova 
 



Tendinţele negative ale indicilor 

sănătăţii și demografi ei populaţiei, 

criza în activitatea instituţiilor 

medicale au impus desfășurarea 

activităţii de reorganizare și reformare 

a activităţii sistemului sănătăţii, axată 

pe dezvoltarea sectorului primar de 

asistenţă medicală, elaborarea 

programelor de profi laxie, de 

combatere a maladiilor medico–

sociale, revizuirea și reducerea 

structurii paturilor spitalicești, 

optimizarea cheltuielilor, crearea 

surselor suplimentare de venit pentru 

instituţiile medicale. Punerea în 

aplicare a reformei a avut drept scop 

facilitarea ei, prin introducerea unei 

noi legislaţii, inclusiv a Legii ocrotirii 

sănătăţii nr. 411-XIII, din 28 martie 

1995. 

 



Primăria municipiului Chișinău și Consiliul municipal 

Chișinău au delegat Direcţiei respective atribuţiile de 

promovare a politicii statului în domeniul asigurării 

populaţiei cu asistenţă medicală, elaborarea și planifi 

carea politicii de sănătate în medicină, dezvoltarea 

asistenţei medicale primare și optimizarea asistenţei 

medicale spitalicești și specializate. Pe parcursul anilor, 

șefi  ai Direcţiei Sănătăţii au fost:, Vasile Galearschi, 

Victor Savin , Iurie Bucunschi, ,Luminiţa Suveică, Mihai 

Moldovanu. 



Contribuind plenar la perfecţionarea ocrotirii 

sănătăţii în municipiul Chișinău, sub conducerea 

lor s-au întreprins măsuri reformiste care au 

inclus: 

Consolidarea asistenței medicale primare în 

condiții urbane cu separarea ei de la serviciile 

spitalicești , și apoi formarea asociațiilor medicale 

teritoriale; 

Implementarea medicinei de familie; 

Optimizarea instituțiilor spitalicești din municipiu 

și reducerea considerabilă a fondului de paturi; 

Implementarea Asigurărilor de sănătate și 

reorganizarea instituțiilor medicale din subordine 

în IMSP; 

Dezvoltarea medicinii private. 

 



 

În prezent, în subordinea Direcţiei 

Sănătăţii Chișinău sunt 30 IMSP: 5 AMT, 9 

spitale municipale, Dispensarul municipal 

Dermatovenerologic, Centrul 

Stomatologic municipal pentru Copii, 14 

Centre de sănătate autonome în satele, 

comunele și orașele din municipiu; 

întreprinderea municipală Centrul 

Stomatologic municipal Chișinău; 6 

instituţii medicale private care prestează 

asistenţă medicală primară. 

 



Prioritizarea Asistenței Medicale Primare 

Consolidarea sistemului de sănătate specializat 

Managementul resurselor umane 

Diversificarea surselor de finanțare cu scopul suplimentării veniturilor necesare activității IMSP 

Modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale a IMSP 

Fortificarea managementului calității activității medicale 

 

Perspective de viitor 
 


