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Domnul
ȘTEFAN GAŢCAN

savant, doctor în medicină
Om de Omenie –

50 de ani
de la naştere

JUBILEU

Ştefan GAŢCAN s-a născut pe 8 aprilie 1961,
în localitatea Molovata, raionul Dubăsari, pe malul
stîng al Nistrului, a fost al şaptelea copil într-o
familie de ţărani înstăriţi, cea a lui Vasile şi Maria
Gaţcan. Copilăria şi-a petrecut-o în satul
Ciuciuleni, raionul Nisporeni.

Absolveşte cu menţiune în 1978 şcoala medie
din satul Ciuciuleni. În acelaş i an a fost
înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină
“N. Testemiţanu” din or. Chişinău. Fiind student,
s-a manifestat prin calităţi deosebite în domeniul
ştiinţific şi practic, participînd la diferite concursuri
şi cercuri ştiinţifice atît în cadrul Înstitutului, cît şi
în alte instutuţii superiore de învăţămînt. În 1984 a
absolvit cu succes facultatea de Medicină a
Înstitutului de Stat de Medicină “N.Testemiţanu”.

În perioada anilor 1984-1985 activează ca
medic-intern în obstetrică şi ginecologie la Spitalul
Clinic Nr.1 din or. Chişinău.

În 1985 îşi începe activitatea ca medic
obstetrician-ginecolog în Spitalul Raional
Ungheni, la început ca ordinator. În acelaşi an este
numit şef de secţie al Maternităţii din Spitalului
Raional Ungheni.

În 1986, prin ordinul şefului de spital, este numit
în funcţia de Specialist Principal în domeniul
Obstetricii şi Ginecologiei din r. Ungheni.

În 1999, Ştefan GAŢCAN împreună cu o echipă
de medici profesionişti, pun bazele primei
maternităţi private din Moldova – “Extramed ”. Aici
îşi continuă activitatea pînă în prezent în funţie de
director ş i medic obstetrician-ginecolog,
ecografist. Bogata experienţă profesională şi
managerială l-au impus în domeniul medical

privat din Moldova datorită acordării serviciilor
medicale la standarte înalte.

În 2001 devine doctorand fără frecvenţă la
catedra Economie, Management ş i
Psihopedagogie a Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

În 2001absolveşte Academia de Administrare
Publică din Republica Moldova.

În 2002 îşi începe activitatea pedagogică la
catedra de Radiologie şi Imagistică Medicală în
calitate de asistent universitar.

În 2005 susţine cu succes teza de doctor în
medicină care a fost realizată la catedra
Economie, Management şi Psihopedagogie a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
Conducător ştiinţific i-a fost Constantin Eţco,
doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor
universitar. Tema – „Managementul instituţiilor
obstetricale în condiţiile economiei de piaţă şi
medicinii private”.

În 2007 este licenţiat în drept după absolvirea
Universităţii de Studii Europene din Republica
Moldova. Din 2002 pînă în prezent este
vicepreşedinte al Asociaţiei Medicilor Privaţi din
Republica Moldova.

În 2010 a absolvit Şcoala de Aviaţie din
R. Moldova, este pilot amator.

Este autorul a mai multor publicaţii, monografii
– 9, brevete de invenţie – 9, articole în revistele
de specialitate naţionale.

Contribuie permanent la prosperarea ştiintei
medicale. Este activ în viaţa publică şi cea
medicală.
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Nume  GAŢCAN 
Prenume  Ştefan 
Abilităţi 
lingvistice: 

Româna, rusa, engleză 

Data  nașterii  08  aprilie 1961, Dubăsari, s. Molovata  

Starea civilă:  Căsătorit 

Adresa la serviciu 
 

2028, Republica Moldova,  
m. Chişinău, str. Grenoble 27 
Centrul  Medical  "EXTRAMED" 

Telefon:  84-30-18; 84-30-17 ; 069127474 
                               Studii 

2001 USMF „N.Testemiţanu”, Catedra Sănătate Publică, Management 
şi Psihopedagogie, doctorant                                         

           1998-2001 Academia de Administrare Publică 
           2003-2007 Universitatea de Studii Europene  RM-licenţiat în drept 

 1984-1985 Internatura  la specialitatea Obstetrică şi Ginecologie la  Spitalul 
Clinic nr.1 din or. Chişinău 

            1978-1984 Facultatea de  Medicină a Institutului de Stat de Medicină şi 
Farmacie  "N. Testemiţanu" din  R. Moldova, profil general 

  1968 -1978 Şcoala  primară din or. Nisporeni 
                                Experienţa profesională 

2002 - prezent Asistent la Catedra Imagist ică  a USMF „N.Testemiţanu” 

2002 - prezent Vice-preşedintele Asociaţiei Medicilor  Privaţi din Republica 
Moldova  

1999 - prezent Director  general al CM "EXTRAMED" 
1985-1999 
  

Specialist principal în domeniul obstetricii şi ginecologiei, şef  al 
Maternităţii din or.  Ungheni  

                                Specializări 
1988; 2001 Laparoscopie  
2001 Cursuri de operator al tehnicii de calcul 

1990; 1991; 2001 USG, Colposcopie 
1989 Crioterapie  

  1988, 1992,  1998 "Cicluri de perfecţionare în obstetrică şi ginecologie" 
"Ocrotirea  sănătăţii şi igiena socială" 

Categorii de calificare 
1984 Calificarea de medic obstetrician-ginecolog 
1996 Categoria  superioară in  obstetrică-ginecologie 
2002 Categoria superioară ecografist 

          2003                   A obţinut tit lul de doctor în ştiinţe medicale  

Lucrări publicate 
Lucrări ştiinţifice – 38, inclusiv 
brevete de invenţie – 6 
Monografii – 9 


