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Spitalul Internațional Medpark (ICS Health Forever International 
SRL) este primul și cel mai mare spital multidisciplinar privat din 
Moldova, fondat în anul 2011 cu scopul de a oferi pacienților 
servicii complete de diagnostic și tratament, în conformitate cu 
standardele internaționale de calitate. 

Despre noi

Pe parcursul celor 10 ani de activitate Medpark a dezvoltat 5 centre medicale de excelență – unice în 
domeniul privat sau chiar în întregul sistem medical național:

Centrul 
Planificarea 
și Sănătatea 

Familiei

Centrul 
Cardiovascular

Centrul de 
Chirurgie

Centrul de 
Oncologie

Policlinica și 
Unitatea 
Urgențe

Cea mai mare realizare a echipei noastre este integrarea tuturor celor peste 
3 mii de servicii oferite într-un sistem sănătos și solid, care asigură calitatea 
continuă a actului medical. Acest fapt este confirmat și de acreditarea Joint 
Commission International – lider recunoscut la nivel mondial pentru servici-
ile de acreditare în domeniul sănătății. În anul 2013 Medpark a devenit 
prima instituție din țară și din Europa de Sud-Est serviciile căreia au fost 
acreditate JCI, iar în 2018 a a vut loc re-acreditarea instituției în baza eva-
luării ultimilor 3 ani de activitate.

Suntem bucuroși pentru performanţa obţinută şi vă asigurăm că nu ne vom opri aici. Dimpotrivă, vom conti-
nua să investim în medicina de calitate şi să confirmăm, zi de zi, faptul că suntem capabili să oferim îngrijire 
medicală de talie internațională, aici acasă, în Moldova.

3



4

Mesajul directorului general

 Prioritatea numărul 1 a întregii echipe Medpark, este de a oferi siguranță și servicii medicale de înaltă 
calitate tuturor celor care zi de zi ne dau credit de încredere. Din dorința de a fi utili pentru pacienții care ne 
calcă pargul, ne-am resetat mecanismele interne în activitatea noastră, creând o infrastructură confortabilă 
și sigură. Acționăm fiind conduși mereu de ideea că onestitatea, profesionalismul și transparența sunt valori 
reprezentative Spitalului Internațional Medpark, iar nevoile pacienților sunt primordiale. 
 Punem preț pe dezvoltare și progres, astfel, ținem pasul cu toate noutățile din domeniu, fiind de păre-
rea că medicina viitorului se produce azi și acum, dacă investim în angajații noștri, dar și în tehnologiile de 
ultimă oră. Cu fiecare an, Medpark își confirmă ponderea și notorietatea, demonstrând că recunoașterea 
imaginii și profesionalismului de către comunitatea medicală internațională, nu este întâmplătoare. Fiecare 
angajat al nostru este un emisar care aduce un aport semnificativ în fortificarea capacităților instituționale, de 
aceea, vin cu un mesaj de gratitudine și recunoștință pentru toți membrii echipei noastre. Implicarea, dedi-
cația și suportul vostru este ceea ce apreciem mereu. 
 Împreună am făcut imposibilul - posibil, reușind să prioritizăm necesitățile pacienților noștri. Reforma-
rea Maternității Medpark a fost cea mai mare provocare a echipei care ne-a reușit prin consolidarea forțelor 
și organizarea corectă a resurselor. 
 Lansarea Centrului de Oncologie Medpark este o altă performanță a echipei noastre care denotă 
odată în plus că setarea corectă a scopurilor și investițiile în personalul medical, sunt ceea ce trebuiește unui 
sistem medical temeinic.
 Grija și deschiderea față de colegii din breaslă, pentru Medpark, nu sunt doar cuvinte, ci o acțiune 
concretă pe care am realizat-o cu maximum implicare și considerație. Ne asumăm angajamente și facem față 
provocărilor, pe care nu oricine le poate gestiona. Rămânem receptivi la dorințele și solicitările venite din 
afară, ori asta e ceea ce ne diferențiază. Împreună, îmbunătățim calitatea vieții oamenilor! 

Dragi prieteni, colaboratori și parteneri, 
 Cu toții avem o experiență emoțională comună legată de anul 2020, 
an care ne-a confirmat odată în plus că putem depăși orice încercare, doar 
dacă vom fi uniți și solidari. Din dorința de a depăși efectele produse de 
pandemie, noi, întreaga comunitate medicală Medpark, am depus eforturi 
colosale jertfind ades cu propria noastră stare de bine. Fiecare dintre noi am 
conștientizat că sănătatea rămâne a fi cea mai importantă și valoroasă 
resursă, iar timpul petrecut alături de oamenii dragi este de neprețuit. 

Olga Șchiopu, director general
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Angajamentul nostru
La Medpark ne propunem să fim o instituție de 
referință pentru sectorul medical din Republica 
Moldova, aleasă pentru servicii medicale de 
calitate, profesionalism, practici internaționale și 
inovațiile aplicate zi de zi.

Valorile Medpark reprezintă filosofia și convin-
gerile noastre, care ne ghidează toate acțiunile și 
deciziile, ca indivizi și ca echipă. Fiind împărtăși-
te de fiecare angajat al Medpark, acestea sunt 
esențiale în asigurarea celor mai bune rezultate 
pentru pacienți.

RESPECTĂM

█ respectăm cu strictețe drepturile pacientului 

█ suntem atenți la necesitățile pacientului și le anticipăm

█ tratăm fiecare pacient în mod individual

█ ținem cont de părerile și dorințele pacientului 

█ protejăm dreptul pacientului de a face o alegere informată 

█ ne comportăm discret și respectăm confidentialitatea

█ prețuim demnitatea umană și particularitățile culturale
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CREȘTEM

PROTEJĂM

█ suntem lideri în domeniul aplicării procedurilor inovative

█ ne perfecționăm prin cursuri, conferințe, schimburi de experiență 

█ folosim cele mai avansate tehnologii și metode medicale

█ promovăm schimbarea și încurajăm soluțiile neordinare

█ apreciem feedbackul pacienților pentru dezvoltare continuă

█ atragem în echipă profesioniști de talie internațională

█ lărgim în mod constant gama de servicii medicale

█ acordăm fiecărui pacient grijă și atenție în mod egal

█ tratăm pacienții într-un mediu curat, confortabil și prietenos

█ respectăm obiectivele internaționale de siguranță a pacientului

█ acționăm în baza unei vaste experiențe internaționale 

█ utilizăm echipamente și preparate de ultimă generație

█ garantăm calitate și siguranță prin acreditarea internațională JCI 

█ încheiem parteneriate internaționale pentru schimb de bune practici 
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COLABORĂM

█ colaborăm cu colegii și apreciem opinia lor profesională

█ selectăm parteneri și furnizori de încredere pentru relații durabile

█ ne asociem cu instituții din țară ca să promovăm interesele pacientului

█ colaborăm cu autoritățile în scopul modernizării sistemului medical

█ implicăm societatea prin campanii educaționale și de conștientizare 

█ muncim împreună la toate nivelurile, pentru a oferi servicii de calitate
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Infrastructura Medpark
Pe o suprafață de 12 500 m.p. Spitalul Internațional Medpark reunește:

█ Policlinică cu peste 50 de specialități medicale;

█ Departament de urgență pentru maturi și copii 24/7;

█ Laborator de analize medicale dotat cu echipamente de 
            calitate, furnizate de producători recunoscuți la nivel 
            mondial: Siemens, Hoffman La Roche, Sysmex, Human;

█ Departament de imagistică, dotat cu cele mai performante echipamente de
            IRM (imagistică prin rezonanță magnetică), CT (tomografie computerizată),
            osteodensitometrie, mamografie, radiologie digitală, ultrasonografie + Doppler
            color, scintigrafie și PET-CT (tomografie computerizată cu emisie de 
            pozitroni) – disponibilă exclusiv la Medpark;

█ Bloc operator cu 5 săli chirurgicale;

█ Cel mai modern laborator angiografic din țară;

█ Maternitate cu 4 săli de naștere;

█ Terapie intensivă generală – 7 paturi;

█ Terapie intensivă coronariană – 5 paturi;

█ Terapie intensivă pentru nou-născuţi – 5 paturi;

█ Staționar cu 70 paturi.  
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2020, în cifre

1114 3713

1388 124 529

nașteri
intervenții 

chirurgicale

intervenții pe 
cord

consultații Toate acestea au fost posibile datorită unei 
echipe multidisciplinare, dedicate, eforturile 
căreia sunt concentrate pe pacient și 
necesităţile acestuia.
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193
personal 

administrativ

137
asistente 
medicale

220
medici



Planificarea și sănătatea familiei

Sănătatea mamei și a copilului este în grija medicilor Medpark, care consultă, investighează și oferă soluții 
pentru problemele medicale la orice etapă a vieții:

█ Planificarea familiei

█ Maternitate

█ Neonatologie și terapie intensivă neonatală

█ Fertilizare in vitro

█ Chirurgie ginecologică
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█    Echipa formată din 96 persoane:

█    În anul 2020 au efectuat:

█    Premiere și inovații:

█   34 medici, dintre care 2 doctori în științe medicale: Corina Cardaniuc, d.ș.m., conf. univ., 
     Lilian Guțu, d.ș.m.  

█   36 asistente medicale 

█   26 angajați cu funcții de suport și administrative

█   Mai 2020 – Dotarea departamentului de neonatologie cu ultima inovație în materie de 
     fototerapie, „Biliblanket”;

█   August 2020 - Premieră națională: efectuarea embolizării arterelor uterine imediat după
     naștere, pentru a salva uterul și capacitatea reproductivă a pacientei după o hemoragie
     masivă;

14 709

consulații 
medicale

1114

nașteri

441

fertilizări in 
vitro

516

operații 
ginecologice
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█    Dezvoltare continuă, 2020: 

█    Indicatori de calitate monitorizați:

█   Corina Cardaniuc, Cursul nr. 4, CEEA, Mama și copilul 
█   Alesea Frumusache, Webinar ”Abordarea holistică și practică a endometriozei” 
█   Alesea Frumusache, Curs de instruire ”Comunicare publică în sănătate”

█   Rata de transferuri FIV cu test pozitiv de sarcină 55,61 % (obiectiv > 37 %)

█   Rata de analgezie la naștere 75,79 % (obiectiv > 65 %)

█   Rata de operații cezariene 36 % (obiectiv <= 29 %)

█   Satisfacția pacientelor din maternitate 93,18 % (obiectiv > 80 %)

█   Rata de suplimentare cu formula adaptată a copiilor născuţi la termen 15,88 % 
     (obiectiv < 20 %)

█   Rata mortalității neonatale (copii până la vârsta de 0-27 zile) 0 % (obiectiv < 2 %)
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Centrul cardiovascular

Centrul Cardiovascular Medpark este singurul centru cardiologic din Moldova care cuprinde sub același 
acoperiș un departament consultativ şi diagnostic cardiologic, cardiologie intervenţională, cardiochirurgie și 
staționar. Sinergia dintre aceste domenii permite identificarea celui mai eficient tratament pentru fiecare 
pacient în parte, în special în cazurile complicate sau de urgenţă.

█ Chirurgie pe cord deschis și minim invazivă

█ Diagnostic funcțional imagistic cardiovascular 

█ Departament consultativ-diagnostic Cardiologie intervențională         █

Chirurgie vasculară         █

Chirurgie endovasculară         █
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█    Echipa formată din 68 persoane:

█    În anul 2020 au efectuat:

█   25 medici, dintre care 3 doctori în științe medicale: Aureliu Batrînac, d.ș.m, conf. cerc.,
     Natalia Lefterova, d.ș.m., Eduard Bernaz, d.ș.m.

█   31 asistente medicale

█   12 angajați cu funcții de suport și administrative

11 021

consulații 
medicale

164

intervenții pe 
cord deschis

1139

intervenții 
cardiologie 

intervențională

474

intervenții 
vasculare
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█    Dezvoltare continuă, 2020: 

█    Indicatori de calitate monitorizați:

█   Daniela Ivanov, Al 59-lea Congres al Societății Române de Cardiologie

█   Mihai Tașnic, Workshop "CTO of the future", Slovenia

█   Eduard Bernaz, Leipzig Interventional Course, LINC 2020

█   Eduard Bernaz, Curs KINK 2020

█   Ruslan Cemîrtan, Leipzig Interventional Course, LINC 2020

█   Timpul de reacție de la intrarea pacientului până la inserarea cateterului în caz de infarct
     miocardic acut “Door to wire” 54 min (obiectiv < 60 min)

█   Rata complicațiilor majore în timpul procedurilor de cardiologie intervențională 0,25 %
     (obiectiv < 1 %)

█   Durata medie de spitalizare a pacienților cardiochirurgicali 8,34 zile (obiectiv < 8 zile) 

█   Mortalitatea medie intraspitalicească măsurată timp de 6 luni la pacienții cu STEMI 10 % 
     (obiectiv < 15 %)

█   Mortalitatea medie la 6 luni de la externarea pacienților după infarct miocardic STEMI
     2,85 % (obiectiv < 8,75 %)
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Centrul de Chirurgie

Cel mai complex centru de chirurgie din domeniul privat cu o infrastructură modernă și o echipă de 
chirurgi cu experiență internațională în:

█ Anestezie și terapie intensivă

█ Chirurgie endocrină

█ Chirurgie estetică, plastică şi reparatorie

█ Chirurgie generală

█ Chirurgie oftalmologică

█ Chirurgie ORL
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█ Chirurgie pediatrică

█ Chirurgie urologică

█ Neurochirurgie

█ Ortopedie și traumatologie

█ Proctologie

█    Echipa formată din 102 persoane:

█   58 medici, dintre care 7 doctori în științe medicale: Vera Chiriac, Cornelia Ceban, Viorel
     Vetrilă, Vasile Botnari, Alexandru Jalba, Svetlana Plămădeală, Ion Gagauz și 2 doctori 
     habilitați în științe medicale: Gheorghe Rojnoveanu, Nicodim Belev

█   22 asistente medicale

█   22 angajați cu funcții de suport și administrative
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█    În anul 2020 au efectuat: 

█    Indicatori de calitate monitorizați: 

3633

consulații 
medicale

3713

intervenții 
chirurgicale

█   Rata pacienților evaluați preoperator de către anesteziolog 98,82 %

█   Durata medie de spitalizare 1,99

█   Rata de infecții ale plăgilor chirurgicale 0,47 %

█   Rata de complicații postoperatorii non-infecțioase 0,29 %
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Centrul de Oncologie

Spitalul Internațional Medpark oferă suport complet și servicii de înaltă performanță pacienților care 
suferă de afecțiuni oncologice, începând din momentul identificării problemei de sănătate și până la 
finalizarea cu succes a tratamentelor, inclusiv monitorizarea post-tratament.

█ Diagnostic oncologic

█ Anatomie patologică

█ Chirurgie oncologică

█ Oncologie medicală

█ A 2-a opinie medicală 
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█    Echipa formată din 41 pesoane:

█    Premiere și inovații:

█   17 medici, inclusiv 3 doctori în științe medicale: Nadejda Corobcean, Lilian Guțu, Vasile
     Botnari

█   15 asistente medicale

█   9 angajați cu funcții de suport și administrative

█   2020 – Consolidarea celui mai complex centru oncologic din țară și singurul care
     activează exclusiv în conformitate cu protocoalele internaționale NCCN și ESMO;

█   Mai 2020 – Introducerea chirurgiei endoscopice, transanale TAMIS - tehnică inovativă în
     tratarea cancerului de rect;

█   Octombrie 2020 – Adoptarea biopsiei intraoperatorii în practica chirurgicală oncologică,
     factor de decizie în timpul operațiilor;

█   Decembrie 2020 – Lansarea serviciului de onco-psihologie.
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█    Dezvoltare continuă, 2020: 

█   Dragomir Tîmbur, A 4-a Conferință Internațională Virtuală în Cancerul Mamar, 
     BREASTANBUL

█   Dragomir Tîmbur, Forumul Internațional de Oncologie din St. Petersburg “White Nights
     2020”, a 5-a ediție

█   Nadejda Corobcean, Cursul de instruire ”Comunicare și consiliere în oncologie”

█   Natalia Tîmbur, Curs „Esențial în Cardio-Oncologie”, European Cardio-Oncology 
     Symposium



█   Natalia Tîmbur, Curs „Tromboza și terapia anticoagulantă pacienților cu cancer”, 
     European Cardio-Oncology Symposium

█   Tatiana Mendes, Conferința „Neuropsihologia si psihoterapia”, organizată de Asociația de
     Neuropsihologie din Ucraina și Institutul de Psihoterapie Rațional-Intuitivă, Kiev, Ucraina
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Policlinica și Unitatea Urgențe

Policlinica și Unitatea Urgențe Medpark asigură asistență medicală primară și continuă în peste 50 de dome-
nii medicale, investigații, servicii de laborator și imagistică, iar Unitatea Urgențe este de gardă 24/7 atât 
pentru maturi, cât și pentru copii.

█ Asistență medicală de urgență

█ Controale medicale complete (Check-up)

█ Ecografie

█ Endocrinologie

█ Endoscopie
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█ Gastroenterologie și hepatologie

█ Imagistică medicală

█ Laborator

█ Mamologie

█ Medicină de familie

█ Neurologie

█ Medicină nucleară

█ Nutriţie

Oftalmologie      █

Otorinolaringologie și audiologie      █

Pediatrie      █

Psihologie și psihoterapie      █

Reabilitare – kinetoterapie      █

Reumatologie      █

Stomatologie      █

Urologie şi nefrologie      █
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█    Echipa formată din 207 persoane:

█    În anul 2020 au efectuat: 

█    În anul 2020 au efectuat: 

█   119 medici, inclusiv doctori habilitați în științe medicale, profesori universitari, conferențiari
     cuniversitari și doctori în științe medicale 

█   28 asistente medicale

█   60 angajați cu funcții de suport și administrative

█   August 2020 – Dotarea departamentului imagistic cu ecografe de ultimă generație pentru 
investigarea afecțiunilor la nou-născuți și maturi;

█   Septembrie 2020 – Extinderea domeniului de utilizare al anesteziei generale în timpul proce-
durilor ambulatorii la copii în cadrul investigațiilor de imagistică prin rezonață magnetică;

121 579

consulații 
policlinică

13 676

consultații 
de urgență
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█    Dezvoltare continuă, 2020: 

█   Vera Chiriac, Онлайн курс "Основы ортокератологии и контроль миопии"

█   Tatiana Freitas-Mendes, Conferința științifică on-line ”Depresia și anxietatea în contextul 
     pandemiei COVID-19”

█   Tatiana Freitas-Mendes, Web-Conferința Științifico-Practică Națională a Asociației Balint:
     Profilaxia sindromului Burnout

█   Tatiana Lozan, 4th Biennial EPNS Caucasus Virtual Teaching Course Neuro-metabolic Diseases
     in Childhood

█   Vera Rusanovscaia, XXII Конгресс педиатров Росии с международным участием
     "Актуальные проблемы педиатрии" совместно с I Всероссийской конференцией детских
      дерматологов

█   Liliana Vișnevschi-Rusnac, XXII Конгресс педиатров Росии с международным участием
     "Актуальные проблемы педиатрии" совместно с I Всероссийской конференцией детских
     дерматологов

█   Ion Cararuș, Virtual radiology conference

█   Ion Ciupac, „Tomografia computerizată”: specializare pentru competența în activitate

█   Elena Lupu, Маммография

█   Iurie Mogoreanu, „Radiologia pediatrică”- specializare pentru competența în activitate-curs
     intensiv

█   Tatiana Pleșcan, Scientific programme at European Congress of Radiology (ECR)
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█    Indicatori de calitate:

█   Timpul de așteptare mai mic de 15 min în policlinică 88,70 %

█   Satisfacția pacienților privind comunicarea cu medicul la vizita în policlinică 92,87 %

█   Timpul de așteptare mai mic de 15 min în unitatea urgențe 84,05 %

█   Satisfacția pacienților privind calitatea serviciilor în unitatea urgențe 90,42 %

█   Rata pacienților redirectionați din unitatea urgență Medpark la alte instituții medicale (în 
     contextul pandemiei COVID-19) 5,13 %
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Echipa administrativă Medpark 

Olga Șchiopu
director general           

Aureliu Batrînac
director medical            Galina Vladîca

director nursing            

Diana Al Faraj
manager FIV            

Mihai Tașnic
manager cardiologie            

Ruslan Cemîrtan
manager chirurgie 

Dumitru Coloman
manager ATI 

Corina Cardaniuc
manager maternitate 

Larisa Moldovan
manager neonatologie 

Marinela Groza
manager laborator 

Ala Anghel
manager farmacie 

Aliona Bahnarel
director administrativ 

Elena Cazacu
asistentă superioară 

Elena Mornealo
manager calitate  

Daniela Ivanov
manager policlinică  
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Parteneriate și colaborări

█    Colaborare CNAM
În conformitate cu Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență 
medicală nr. 05-08/429 din 31.12.2019 încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, Spitalul 
Internațional Medpark a prestat în anul 2020 populației Republicii Moldova servicii de asistență medicală 
spitalicească în următoarele profiluri:

█   Cardiochirurgie

█   Cardiologie intervențională – angioplastii, stentări, coronarografii, ablaţie în aritmii şi inserţia
     generatorului pacemaker

█   Chirurgie endovasculară – angioplastii periferice

█   Protezarea articulațiilor mari

█   Tratament operator pentru cataractă

█   Programul special de infarct miocardic acut, conform Ordinului nr.1087 din 07.10.2013

█   Servicii medicale de înaltă performanţă

█   Fertilizare in vitro



█    Colaborare CNAM

DOMENIU

Total buget CNAM

SUMA (LEI)

64.423.802,61

NUMĂR CAZURI

Cardiochirurgie

Chirurgie  endovasculară

Program general

Tratament operator pentru cataractă

Cardiologie Intervențională

Protezare articulațiilor mari

Consumabile costisitoare

Servicii de înaltă performanță

IVF

Rezidenți

218

108

22

188

851

269

20

10.930.704,84

4.093.225,95

504.883,50

2.359.230,10

30.895.605,80

11.413.176,04

1.432.736,00

1.560.000,00

634.580,00

599.660,38
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Medpark
 o companie responsabilă social

Caracterul social responsabil al Spitalului Internațional Medpark se manifestă prin:

█   Investițiile în infrastructura performantă, contribuind direct la creșterea standardelor de calitate
     și siguranță;

█   Investițiile în pregătirea medicilor, care, alături de specialiști străini, au realizat numeroase 
     premiere naționale;

█   Investițiile în campanii de informare a populației cu privire la diverse probleme de sănătate, 
     contribuind la creșterea gradului de educație medicală.



Fundația Medpark

În anul 2020 a fost creată Fundația Medpark - organizație neguvernamentală și necomercială, al cărei scop 
este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a serviciilor medicale din Republica Moldova, 
prin dezvoltarea proiectelor sociale în domeniul sănătății și promovarea inovațiilor în medicină.

Viziunea Fundației Medpark este că cetățenii din Republica Moldova trebuie și pot avea o viață de calitate. 
Iar Fundația Medpark va deveni entitatea care, prin proiectele sale, dar și prin eforturi conjugate cu parteneri 
și cetățeni, care împărtășesc aceeași viziune, va fi mereu alături de oameni. 

Program lansat în contextul pandemiei COVID-19 pentru susținerea personalului medical din Republica 
Moldova care a suportat infecția. Peste 200 de lucrători medicali au beneficiat de consultații medicale, inves-
tigații imagistice și teste de laborator pentru evaluarea stării de sănătate în perioada de convalescență.

Echipamente medicale de ultimă generație au fost donate instituțiilor de învățământ profesional medical din 
Cahul, Orhei și Chișinău, pentru instruirea tinerilor specialiști.

█    GRIJĂ PENTRU COLEGI

Proiecte lansate în 2020:

█    EDUCAȚIE
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█    VINDECARE PRIN ARTĂ

Fotografii din țară au contribuit la crearea unei colecții de fotografii pusă la dispoziția instituțiilor medicale 
pentru decorarea spațiilor medicale destinate pacienților în scop curativ.
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