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DEDICAÞII

CONSTANTIN EŢCO – CTITOR AL 
MANAGEMENTULUI SISTEMULUI 

DE SĂNĂTATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Iuliana FORNEA,
dr. în psihologie, conferențiar universitar

la Catedra de economie, management 
și psihopedagogie în medicină,

USMF Nicolae Testemițanu 

Profesorul Constantin Ețco s-a născut la 22 iulie 
1941 în comuna Horodiște, Călărași. După absolvirea 
școlii medii (1959), a Colegiului de medicină din or. 
Tiraspol (1962) și după serviciul militar (1965), în anii 
1965-1971 își continuă studiile la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău (ISMC). Urmează o perioadă 
scurtă de activitate pedagogică în calitate de lector la 
Colegiul Național de Medicină din or. Chișinău, iar din 
decembrie 1971, prin ordinul Ministerului Sănătății, 
își continuă, ca asistent, activitatea pedagogică și de 
cercetare în cadrul Catedrei de medicină socială și 
organizare a ocrotirii sănătății a ISMC. Mai apoi a ac-
tivat în cadrul aceleiași catedre ca lector superior (din 
1973), docent (din 1986) și profesor universitar (din 
1993). În anul 1979, C. Ețco susține teza de doctor în 
medicină, iar în 1992 susține teza de doctor habilitat 
în științe medicale în cadrul Institutului Central de 
Perfecționare a Medicilor din or. Moscova.

Constantin Ețco face parte din pleiada 
personalităților remarcabile, care au realizat activități 
și au creat subdiviziuni foarte importante pentru 
USMF Nicolae Testemițanu. Una dintre cele mai 
semnificative realizări a fost crearea și organizarea 
Catedrei de management și psihopedagogie în anul 
1997, care mai apoi a fost numită Catedra de econo-
mie, management și psihopedagogie în medicină. 
Profesorul C. Ețco dirijează iscusit catedra nomina-
lizată până în prezent, aceasta fiind dezvoltată și 
completată cu o serie de discipline noi și valoroase 
pentru pregătirea reușită a viitorilor medici.

În funcția de șef de catedră, s-a manifestat ca un 
bun pedagog și iscusit organizator al școlii superioa-
re. Prelegerile și lucrările practice ținute de Domnia 
Sa se deosebesc prin expunere clară, logică, prin 
consecutivitate, conțin elemente noi din domeniile 
respective și sunt înalt apreciate de studenți.

Pe parcursul mai multor ani, Constantin Ețco 
a activat concomitent ca președinte al Comitetului 
Sindical al colaboratorilor USMF Nicolae Testemițanu 
(1986-1990), ca vicedecan al Facultății Medicină 
Generală (1990–1993), apoi decan al studiilor postu-
niversitare (1993–1995), decan la departamentul de 
masterat, doctorat și postdoctorat (1995–2000).

Profesorul Ețco este o somitate în sistemul de 
sănătate al Republicii Moldova, care posedă o mare 
inteligență și o atitudine binevoitoare, acordând 
toleranță și susținere celor din jur nu doar prin rolul 
său de medic, ci și de profesor și, în special, de ma-
nager în domeniul medicinei. 

C Ețco îmbină în mod productiv abilitățile 
intelectuale, motivaționale, voliționale disponibile, 
manifestând totodată deschidere către experiențe 

noi și relații sociale eficiente. Este o personalitate 
cu un potențial extins și o flexibilitate a modurilor 
variate de experiență și de acțiune, cu abordări 
prompte și oportune în soluționarea problemelor 
didactice și de cercetare. Astfel, a fost și este apt a 
face față diferitor forme de activități, păstrând relații 
interpersonale corecte și stări de confort interior 
pentru cei din jur. 

Consider că domnul profesor este o persoană 
împlinită și fericită. A avea o viață împlinită înseamnă 
să te simți în armonie cu tine, cu ceilalți și cu mediul, 
înseamnă să ai încredere în forțele proprii, în puterea 
ta de a realiza lucruri bune, de asemenea să poți să-ți 
valorifici cât mai bine vocația și potențialul propriu, 
ceea ce îi reușește pe deplin lui C. Ețco. 

Dumnealui este un conducător demn, ce are 
înțelepciune, curaj și speranță în ziua de mâine, 
demonstrând o atitudine corectă și o comunicare 
asertivă, aceasta fiind cea mai eficientă modalitate 
de comunicare interpersonală cu cei din jur. Comuni-
carea onestă și deschisă i-a permis dlui profesor Ețco, 
pe parcursul anilor, să relaționeze cu colegii și disci-
polii săi fără blocaje și distorsiuni, ceea ce a susținut 
dezvoltarea și valorificarea continuă a cunoștințelor 
și abilităților profesionale, psihopedagogice și me-
dicale ale discipolilor. 

Profesorul Constantin Ețco a cercetat și a im-
plementat în domeniul medicinei un șir de direcții 
științifice aplicative de importanță majoră, care au 
fost prezentate și elucidate în opera sa științifică, ce 
cuprinde peste 500 de lucrări științifice și metodico-
didactice, publicate în țară și peste hotarele ei. Cele 
mai semnificative contribuții au fost: elaborarea 
tratatului Management în sistemul de sănătate (862 
p.), care a văzut lumina tiparului în anul 2006; lucrări 
în primă ediție ca: Economia ocrotirii sănătății (2000); 
Aspecte economice ale activității medicului de familie 
(2002); Psihologia managerială (2007); Asigurările me-
dicale (2007); Psihologie generală (2007) ș.a., care sunt 
cărți importante în primul rând pentru managerii 
din sistemul de sănătate și pentru diverși specialiști 
care au nevoie de cunoștințe din domeniile afiliate 
cu medicina.

Un succes în valorificarea cunoștințelor și 
competențelor sale și ale discipolilor săi a fost crea-
rea, în anul 1998, a Asociației Economie, Management 
și Psihologie în Medicină, în cadrul căreia, în 2003, a 
fost fondată Revista științifico-practică Sănătate Pu-
blică, Economie și Management în Medicină, pe care 
Consiliul Național de Acreditare și Atestare a inclus-o, 
din 30.04.2009, în categoria B a publicațiilor de profil 
pentru publicarea rezultatelor cercetărilor științifice 
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