
 

Stimate (ă) _______________________________________ 

 

Senatul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae 

Testemiţanu Vă invită să participaţi la festivitatea Zilele 

Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, care se vor desfăşura 

în perioada 18-21 octombrie 2016. 

 

 

 

PROGRAM 

 
Conferinţa ştiinţifică a cadrelor ştiinţifico-didactice 

şi studenţilor 

   

18 octombrie   

Simpozion. Actualităţi în cardiologie  – 11:00 

19 octombrie   

Workshop. Transfer de cunoştinţe şi practici de 

reabilitare pentru Republica Moldova – 9:00–17:00 

20 octombrie    

Şedinţe în secţii – 8:30 

Expoziţii – 8:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:30 

21 octombrie    

Şedinţa în plen, Sala Senatului – 14:30 

Expoziţii – 14:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:00 
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Comitetul de organizare 
 

 

Preşedinte: 
Ion Ababii – rector, academician al AŞM, dr. hab. şt. 

med., profesor universitar, Om Emerit 

Membri:  
Gheorghe Rojnoveanu – prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. 

hab. şt. med., profesor universitar 

Olga Cerneţchi – prorector pentru asigurarea calităţii şi inte-
grării în învăţământ, dr. hab. şt. med., pro-
fesor universitar 

Mihai Gavriliuc – prorector pentru relaţii internaţionale, dr. 
hab. şt. med., profesor universitar 

Oleg Lozan – prorector pentru implementarea tehnologii-
lor informaţionale şi dezvoltare strategică, 
dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Emil Ceban – prorector pentru activitate clinică, dr. hab. 

șt. med., profesor universitar 

Marcel Abraş – prorector pentru educaţie şi probleme so-

ciale, dr. şt. med., asistent universitar 

Didina Nistreanu – secretar ştiinţific al Senatului, dr. filos., 
conferenţiar universitar 

Ghenadie Curocichin – şef departament, Departamentul Ştiinţă, dr. 
hab. şt. med., profesor universitar 

Olga Tagadiuc – director, Şcoala doctorală în domeniul 
Ştiinţe Medicale, dr. hab. şt. med., 
conferenţiar universitar 

Eugenia Groza – şef adjunct departament, Departamentul 
Ştiinţă 

Adrian Belîi – specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

Dumitru Chesov – specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. şt. med., asistent universitar 

Alexei Leviţchi – specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. şt. biol. 

Lilian Şaptefraţi  – şef departament, Departamentul Didactic, 
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
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Gheorghe Plăcintă – decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Mircea Beţiu – decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Ion Lupan – decan, Facultatea de Stomatologie, dr. hab. 

şt. med., profesor universitar 

Nicolae Ciobanu – decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. med., 

conferenţiar universitar 

Valeriu Revenco – decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secun-

dariat Clinic, dr. hab. şt. med., profesor 

universitar 

Vladislav Badan  – şef departament, Departamentul Educaţie 

Medicală Continuă, asistent universitar  

Parascovia Becciev – şef departament, Departamentul Evidenţă şi 

Gestiune Contabilă 

Liubovi Karnaeva – director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

Silvia Ciubrei – şef departament, Departamentul Comuni-

care şi Relaţii Publice 

Igor Spalatu  – şef adjunct departament, Departamentul 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Ghenadie Cruşelniţchi – şef adjunct departament, Departamentul 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  

Marian Stan – şef catedră, Catedra de educaţie fizică 

Sergiu Berliba – preşedinte al Comitetului sindical al anga-

jaţilor IP USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Gheorghe Buruiană – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, student 

Victor Juncu – vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, rezident 
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SIMPOZION 

 
Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie. 

Restaurantul „Mi Piace” (Chişinău, str. Trandafirilor, nr. 4) 
18 octombrie, ora 11:00 

 

 

Actualităţi în cardiologie  

prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene 

de Cardiologie 2016 
 

Moderator:  V. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

 

10
30

-11
00 

Înregistrarea participanţilor 

11
00

-12
30 

 Grăjdieru Romeo. Managementul pacienţilor cu 

fibrilaţie atrială. 

 Coraportor – Sedaia Ecaterina 

Întrebări şi discuţii 

 

Mihalache Georgeta. Poziţia Societăţii Europene de 

Cardiologie în contextul oncocardiologiei.  

 Coraportor – Cabac-Pogorevici Irina 

Întrebări şi discuţii 

 

12
30

-13
00 

Pauză 

 

13
00

-14
30

 Ochişor Viorica. Diagnosticul şi tratamentul 

insuficienţei cardiace. 

 Coraportor – Sedaia Ecaterina 

Întrebări şi discuţii 

 

Revenco Valeriu. Conduita dislipidemiilor. 

 Coraportor – Cabac-Pogorevici Irina 

Întrebări şi discuţii 
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WORKSHOP 

 

Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală. 

Centrul de Reabilitare al USMF “Nicolae Testemiţanu” 

 (str. 31 august 1989, nr. 137) 

19 octombrie, 9:00 – 17:00 

 

Transfer de cunoştinţe şi practici de reabilitare  

pentru Republica Moldova 

 (Wissenstransfer und Praxis der Rehabilitation für die Republik 

Moldau) 

 

 

Moderator:  O. Pascal, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

 

Invitaţi:  Dr. Karin Bauer (Murnau, Germania) 

Dr. Marc Schaan (Murnau, Germania) 

Dr. Antje Dominok (Leipzig, Germania) 

Dr. Cornelia Wilke (Leipzig, Germania) 

 

Atelier de lucru. Întrebări şi discuţii 
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Şedinţe în secţii 
 

SECŢIA nr. 1 
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI  

  

Subsecţia 1. Morfologie normală şi patologică 
 

Catedrele de anatomie a omului; histologie, citologie şi embriologie; 
biologie moleculară şi genetică umană; medicină legală; morfopatolo-
gie; Laboratorul ştiinţific de morfologie. 

Aula A, Blocul morfologic (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 192) 
 20 octombrie, ora 8:30 

 
Preşedinte:       I. Catereniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  Ie. Zota, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 
med., profesor universitar, Om Emerit 
M. Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  
Om Emerit  
V. Jiţa, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 
Gh. Baciu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Cherdivarenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar,      
Om Emerit 
L. Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Rîvneac, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Pădure, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Darii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
I. Cemortan, dr. şt. biol., conferenţiar universitar 
E. Melnic, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari: M. Parnov, asistent universitar 
V. Blaja, student, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

  

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Globa Lilian. Proprietăţile biomecanice ale arterelor ombilicale 

decelularizate. 

2. Paşa Diana. Originea înaltă a arterelor antebraţului în aspect 

aplicativ. 
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3. Cemortan Igor. Metode contemporane de predare în şcoala 

medicală superioară. 

4. Parnov Mihail. Expresia imunohistochimică a Cox2, Ciclinei D1 şi 

P53 în carcinoamele papilare tiroidiene. Corelaţie cu anumiţi 

parametri histopatologici.  

5. Cazacu Eugeniu. Manifestările clinico-morfologice ale 

endometriozei extragenitale. 

 
Postere: 
1. Galbur Viorica. Studiul polimorfismelor genelor implicate în 

metabolismul warfarinei. 

2. Bendelic Anastasia. Crosa venei safene mari şi joncţiunea 

safenofemurală – particularităţi anatomo-topografice şi clinice. 

3. Belic Olga. Parametrii biomecanici ai ligamentelor lienale. 

4. Hacina Tamara. Organizarea patului vascular intramural al aortei 

toracice în aspect clinic. 

5. Babuci Angela. Corelaţii morfologice ale nervului facial cu nervul 

auricular mare. 

 

 
Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 
1. Mazuruc Natalia, Gandrabur Iulia. Варианты топографии и 

структурные особенности селезеночной артерии (cond. şt. – Olga 

Belic, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

2. Gandrabur Iulia. Вариантная анатомия матки и яичников в 

клиническом аспекте (cond. şt. – Olga Belic, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

3. Pleşca Cristina. Corelaţiile dintre tipul de vascularizaţie şi 

patologiile cordului (cond. şt. – Mihail Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 

4. Cotoneţ Ion. Particularităţile morfofuncţionale şi topografia papilei 

duodenale mari (cond. şt. – Mihail Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

5. Midrigan Aurelia. Malformaţii congenitale ale sistemului nervos 

central (cond. şt. – Dumitru Batîr, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

anatomie a omului). 
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6. Сiorescu Ion. Variantele circuitului arterial Willis în aspect CT-

angiocerebrale la pacienţi cu accidente vasculare cerebrale (cond. şt. – 

Eugenia Lopotencu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a 

omului). 

7. Mazuruc Natalia. Патологии ЕС-клеток АПУД-системы. 

Карциноиды в лёгких (cond. şt. – Elina Pelin, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de histologie, citologie şi embriologie). 

8. Gandrabur Iulia. Морфологические аспекты нейро-эндокринных 

гастро-интестинальных опухолей (cond. şt. – Elina Pelin, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de histologie, citologie şi embriologie). 

9. Vasilieva Irina. Aspecte genetice ale adicţiei (cond. şt. –  Elena 

Chesov, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

10. Popil Lilian. Controlul genetic al ritmurilor circadiene (cond. şt. – 

Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie 

moleculară şi genetică umană). 

11. Moraru Ruxanda, Roibu Victoria. Controlul genetic al rezistenţei 

la efort (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de biologie moleculară şi genetică umană). 

12. Carauş Victoria. Aspecte moleculare şi histologice în 

sindromul Vohwinkel (cond. şt. – Viorica  Galbur, lect. univ., Cat. de 

biologie moleculară şi genetică umană). 

13. Bejan Nadejda. Aspecte molecular-genetice ale sindromului 

metabolic şi bolilor asociate (cond. şt. –  Ludmila Perciuleac, dr. şt. 

biol., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

14. Curcubet Grigore. Genetica longevităţii (cond. şt. – Svetlana 

Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 

15. Kalistratov Ilia, Netudîhata Vadim. Варианты ветвления лицевой 

артерии (cond. şt. – Tamara Titova, dr. şt. med., conf. univ., Angela 

Babuci, asis. univ., Cat. de anatomie a omului). 

16. Plahotniuc Alexandra. Particularităţile morfofuncţionale ale 

substratului de sindrom piziform (cond. şt. – Mihail Ştefaneţ, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 
 
Postere: 

1. Stoica Mihaela, Furculiţa Victor, Şişcanu Victoria. Variabilitatea 

arterelor sistemului vertebro-bazilar în aspect aplicativ (cond. şt. – 

Valentina Covaliu, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 
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2. Burduniuc Aurelia. Meningele cerebral (cond. şt. – Dumitru Batîr, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

3. Secu Gheorghe. Variantele anatomice şi particularităţile individuale 

ale arterelor coapsei în aspect morfoclinic (cond. şt. – Ilia Catereniuc, 

dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 

4. Buga Dan. Diastaza muşchilor abdominali (cond. şt. – Mihail 

Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 

5. Cuşniriuc Irina. Морфологические основы желудочно-

дуоденального рефлюкса (cond. şt. – Tamara Hacina, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

6. Burdeniuc Irina. Транспозиция  органов / Situs inversus (cond. şt. 

– Olga Belic, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

7. Iorga Valentina. Reflexul gastro-esofagian (cond. şt. – Zinovia 

Zorina, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

8. Babcinschi Octavian. Particularităţile morfologice şi morfometrice 

ale veziculei biliare (cond. şt. – Dumitru Batîr, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

9. Moisei Ana, Rotaru Maria, Calaraş Luminiţa. Diverticule ale 

tubului digestiv (cond. şt. – Valentina Covaliu, asist. univ. Cat. de 

anatomie a omului). 

10. Para Nadejda. Anomalii de dezvoltare ale ficatului (cond. şt. – 

Galina Certan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

11. Dodu Cristina. Cоотношение перикарда с магистральными 

сосудами основания сердца (cond. şt. – Eugenia Lopotencu, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

12. Lavric Irina. Современные аспекты о сроках окостенения 

родничков черепа (cond. şt. – Eugenia Lopotencu, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

13. Comendant Ion, Cojocaru Viorica, Plăcintă Ana. Anomalii de 

dezvoltare a plămânilor (cond. şt. – Galina Certan, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

14. Şişianu Teodor. Implicaţiile studentului-medic în completarea 

materialelor didactice  (cond. şt. –  Igor Cemortan, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

15. Popa Cristina. Aspecte molecular-genetice în problemele de văz 

(cond. şt. – Elena Chesov, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 
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16. Iorga Valentina. Genetica sclerozei laterale amiotrofice (cond. şt. – 

Viorica  Galbur, lect. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 

umană). 

17. Puşnei Alexandru. Elemente de imunogenetică (cond. şt. –  Elena 

Chesov, asist. univ. Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

18. Panfilov Alexei. Aspectele genetice ale schizofreniei (cond. şt. – 

Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie 

moleculară şi genetică umană). 

19. Siric Vlada. Genetica distrofiilor musculare (cond. şt. – Svetlana 

Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 

20. Botoc Maria.  Boala Alexander – aspectele moleculare, histologice şi 

imunologice (cond. şt. –  Dumitru Amoaşii, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

21. Plesca Iulia. Boala Wilson (cond. şt. – Liliana Badan, asist. univ., 

Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

22. Babcinschi Octavian. Boala Gaucher (cond. şt. – Liliana Badan, 

asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

23. Plesca Cristina. Sindromul Dubin-Johnson (cond. şt. – Liliana 

Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

24. Maisteriuc Veronica. Boala Parkinson (cond. şt. – Liliana Badan, 

asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

25. Sviriniuc Ilinca. Microlitiaza alveolară pulmonară (cond. şt. – 

Liliana Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 

umană). 

26. Betico Lina. Sindromul Landouzy-Lejer (cond. şt. – Liliana Badan, 

asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

27. Vlas Cristina. CTNNB1 haploinsufficiency syndrome (cond. şt. –  

Dumitru Amoaşii, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie 

moleculară şi genetică umană). 

28. Mazuruc Natalia. Retinoblastoma: genetic mechanisms, diagnostic 

and therapies (cond. şt. –  Ludmila Perciuleac, dr. şt. biol., conf. 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

29. Băţ Ruxanda. Caracteristica traumelor cranio-cerebrale letale 

produse prin armele   de  foc (cond. şt. – Eduard Lungu, asist. univ., 

Cat. de medicină legală). 
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30. Cernit Virgiliu. Metodele torturii fizice cunoscute în istoria umană 
(cond. şt. – Andrei Pădure, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de 
medicină legală). 

31. Ţurcanu Mărioara. Aspectele histologice şi imunohistochimice ale 
tumorilor gastrointestinale de origine mezenchimală (cond. şt. – 
Vladimir Vataman, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de morfopatologie). 

 
 

Subsecţia 2. Fiziologie normală şi patologică, biochimie, farma-
cologie şi farmacologie clinică 

Catedrele de farmacologie şi farmacologie clinică; fiziopatologie şi 
fiziopatologie clinică; fiziologie a omului şi biofizică; biochimie şi 
biochimie clinică; medicină de laborator; Laboratorul ştiinţific de 
biochimie. 

Aula nr. 8 „Nicolae Eşanu”, Institutul de Cardiologie, Policlinica 
 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 20) 

 20 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:      V. Lutan, dr. hab. şt. biol., profesor universitar 
  

Coordonatori: V. Ghicavîi, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 
med., profesor universitar, Om Emerit 
V. Gudumac, dr. hab. şt. med., profesor universitar,        
Om Emerit 
O. Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
L. Lîsîi, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 
A. Saulea, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om 
Emerit 
V. Niguleanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar, 
Om Emerit 
V. Vovc, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 
A. Vişnevschii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

   

Secretari: L. Tacu, asistent universitar  
   I. Noroc, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Sardari Veronica. Influenţa unor compuşi bioactivi autohtoni asupra 

indicilor metabolismului glucidic în osteopatia toxică experimentală. 
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2. Mihalciuc Olga, Sardari Veronica, Popa Veaceslav. Influenţa 

remediilor cianobacteriene asupra unor indici ai homeostaziei 

tisulare splenice în imunodeficienţa ciclofosfanică. 

3. Beşleaga Tudor. Studiu al unor caracteristici respiratorii generate de 

structurile suprapontine. 

 

Postere: 

1. Taragan Irina. Imunomodulatoarele în tratamentul complex al 

tuberculozei. 

2. Andronache Lilia. Activitatea pro-oxidantă a unor compuşi 

bioactivi autohtoni. 

3. Pantea Valeriana. Activitatea unor compuşi bioactivi autohtoni noi 

de inducere a produşilor finali de glicare avansată. 

4. Şveţ Ina, Garbuz Olga. Activitatea unor compuşi bioactivi 

autohtoni noi de inducere a produşilor proteici de oxidare avansată. 

  

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Turlacova Diana. Complicaţiile cardiovasculare ale 

contraceptivelor orale (cond. şt. – Ianoş Coreţchi, dr. şt. med., asist. 

univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică). 

2. Prohorov Victoria. Aspectele geriatrice ale farmacocineticii şi 

farmacodinamicii (cond. şt. – Tatiana Rakovskaia, asist. univ., Cat. 

de farmacologie şi farmacologie clinică). 

3. Olaru Cătălina, Boiciuc Irina. Acţiunea analgezică a metiferonului 

(cond. şt. – Olesea Popovici, asist. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacologie clinică). 

4. Tomulescu Cătălina. Impactul patogenetic al hiperglicemiei (cond. 

şt. – Victoria Rotaru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie 

şi fiziopatologie clinică). 

5. Noroc Iurie. Rolul polimorfismului genetic în hipertensiunea 

arterială (cond. şt. – Eleonora Borş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

fiziopatologie şi fiziopatologie clinică). 

6. Vdovicenco Maria. Noi mecanisme în fibroza hepatică (cond. şt. – 

Eleonora Borş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică). 
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7. Ianachi Inga. Aspecte patogenetice ale aterogenezei (cond. şt. – 

Andrei Iarovoi, dr. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică). 

8. Babaleu Elena. Remodelarea cardiacă în diferite afecţiuni ale 

cordului (cond. şt. – Andrei Iarovoi, dr. şt. med., prof. univ., Cat. de 

fiziopatologie şi fiziopatologie clinică). 

9. Negru Eugenia. Melatonina şi modul actual de viaţă (cond. şt. – 

Adrian Lupuşor, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică).  

10. Bunescu Ana, Dumbrăveanu Mihaela. Durata somnului  şi 

calitatea memoriei la studenţi (cond. şt. –  Victor Vovc, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică).  

11. Roşca Vadim, Dodi Daniela. Emoţiile, trăsăturile de personalitate 

şi relaţia lor cu pattern-ul respirator (cond. şt. – Victor Vovc, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică).  

12. Mardari Aurelia. Fiziologia contraceptivelor hormonale (cond. şt. 

– Adrian Lupuşor, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului şi 

biofizică).  

13. Bodnari Maria, Cojocaru Virginia. Corelaţia dintre sport, 

anxietate şi somn (cond. şt. – Adrian Lupuşor, asist. univ., Cat. de 

fiziologie a omului şi biofizică).  

14. Maistrenco Tatiana. Epigenetica şi epibiochimia (cond. şt. – Ala 

Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

15. Secu Gheorghe. Ritmuri metabolice ultradiene (cond. şt. – Leonid 

Lîsîi, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

16. Nica Mariana. Acid hialuronic, moleculă veche – funcţii noi (cond. 

şt. – Svetlana Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clinică). 

17. Bodnari Maria. Ipoteze referitor la originea anticorpilor naturali 

(cond. şt. – Svetlana Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

biochimie şi biochimie clinică). 

18. Batîr Aliona. Reverstranscripţia şi virusul HIV (cond. şt. – Svetlana 

Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 
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Postere: 

1. Cazacu Cristina. Homocisteina şi efectele ei asupra sarcinii (cond. 

şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

2. Margineanu Ana. Procesul inflamator în infecţia bacteriană (G-) 

(cond. şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clinică). 

3. Tozlovanu Rodica. Hexokinaza II în tratamentul anticancer (cond. 

şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

4. Ivanov Mihail. Modificări biochimice în fibrogeneza hepatică 

(cond. şt. – Silvia Stratulat, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

biochimie şi biochimie clinică). 

5. Ţurcan Corina. Calea de kinurenină din metabolismul triptofanului. 

Rolul acesteia în bolile neurodegenerative (cond. şt. – Ala Ambros, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 

6. Sanduţa Felicia. Rolul acidului hialuronic în dezvoltarea cancerului 

(cond. şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clinică). 

7. Covaci Ana. Acidul hialuronic şi osteoartrita (cond. şt. – Svetlana 

Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

8. Casapciuc Igor. Fibroza pulmonară şi implicarea 

metaloproteinazelor (cond. şt. – Svetlana Protopop, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 

9. Morari Elena. Modificări metabolice în cancer (cond. şt. – Svetlana 

Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

10. Ruban Daniel. Trioxocarcin – remediu contra cancerului  (cond. şt. 

– Veronica Sardari, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

11. Creţu Diana. Dieta vegetariană: pro- sau contra (cond. şt. – 

Svetlana Bobcova, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

12. Ivanes Igor. Efectul dăunător al fumatului (cond. şt. – Svetlana 

Bobcova, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 
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13. Aviv Oven. Chaperones and chaperonine (cond. şt. – Ludmila 

Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

14. Swidan Abdamah. Biochemical mechanism of anticancer drugs 

(cond. şt. – Veronica Sardari, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

biochimie şi biochimie clinică). 

15. Sulă (Iliev) Anastasia. Cancerul de prostată (cond. şt. – Svetlana 

Bobcova, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

16. Macari Doina. Rolul mineralelor în organismul uman (cond. şt. – 

Veronica Sardari, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

17. Dodul Cristina. Альтернативный сплайсинг (cond. şt. – Ludmila 

Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

18. Negara Ivan. Роль биохимического исследования слюны в 

диагностике заболеваний (cond. şt. – Ludmila Gavriliuc, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică).  

19. Ghinguleac Elena. Эффекты «зеленого кофе» (cond. şt. – 

Ludmila Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clinică). 

20. Galatonova Tatiana. Бронхиальная астма (cond. şt. – Ludmila 

Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

21. Silosieva Nadejda. Куркумин (cond. şt. – Ludmila Gavriliuc, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică).  

22. Dodul Cristina, Negara Ivan. Studiul diferiţilor indicatori 

fiziologici în raport cu ritmul lor circadian la persoane sănătoase şi 

la pacienţii cu boala cardiacă ischemică (cond. şt. – Naina 

Melniciuc, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică). 

23. Dintiu Dorina. Vitamina B17 (amigdalina) în lupta contra 

cancerului (cond. şt. – Veronica Sardari, dr. şt. med., asist. univ., 

Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 

24. Cibotaru Natalia, Soroca Irina. Berberina – Inhibitor natural al 

telomerazei (cond. şt. – Veronica Sardari, dr. şt. med., asist. univ., 

Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 
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25. Gîza Cristina. Licopenul şi alte produse naturale în tratamentul 

cancerului (cond. şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

biochimie şi biochimie clinică). 

26. Lavric Irina. Ресвератрол – король антиоксидантов (cond. şt. – 

Ludmila Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clinică). 

27. Dumbrăveanu Mihaela. Protein kinazele ciclin-dependente (cond. 

şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

28. Proca Ion. Orexina – rolul şi mecanisme de acţiune (cond. şt. – 

Svetlana Protopop, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clinică). 

29. Ursu Eugen. Consecinţele consumului de fructoză (cond. şt. – Ala 

Ambros, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

 

 

SECŢIA nr. 2 
PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar 

Catedrele de medicină socială şi management sanitar „Nicolae 

Testemiţanu”; medicină militară şi a calamităţilor; Şcoala de 

Management în Sănătate Publică. 

Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central  

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165) 

 20 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte:  O. Lozan, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  D. Tintiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar  

T. Grejdeanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

L. Spinei, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
C. Eţco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
E. Raevschi, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Dumitraş, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari: L. Goma, dr. ec., conferenţiar universitar 
A. Creţu, student, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Grossu Iulian. Profesorul Eugen Popuşoi la 80 ani de la naştere. 

2. Cimil Anişoara. Managementul reabilitării la pacienţii cu maladii 

ortopedice. 

3. Baroncea Anjela. Optimizarea promovării sănătăţii în activitatea 

asistenţilor medicali la nivel comunitar. 

4. Sochirca Ludmila. Particularităţile stării de sănătate şi riscurile 

profesionale ale angajaţilor din sfera medicinei din mediul rural. 

5. Păduraru Tatiana. Buna guvernare în gestionarea asistenţei oficiale 

pentru dezvoltarea serviciului sănătăţii în Republica Moldova. 

6. Albot Vitalie. Optimizarea serviciului chirurgical de ambulatoriu 

din mediul urban. 

7. Badan Vladislav. Particularităţi medico-sociale a stării de sănătate a 

populaţiei vârstnice. 

8. Dobre Elena. Particularităţi în acordarea asistenţei medicale 

spitaliceşti în perioada de regionalizare a sistemului de sănătate. 

9. Eţco Constantin, Cernelea Denis. Analiza evoluţiei stării de 

sănătate prin prisma principalilor indicatori de sănătate. 

10. Cărăruş Margareta. Analiza trăsăturilor de personalitate a tinerilor 

afectaţi de fenomenul carenţei parentale. 

11. Goma Ludmila. Motivarea personalului medical – element 

component al calităţii serviciului medical.  

12. Nina Globa. Elemente şi modele ale culturii organizaţionale în 

spitalele publice din Republica Moldova. 

13. Daniliuc Natalia. Potenţialul operelor artistice în formarea la 

adolescenţi a sentimentului de gratitudine faţă de părinţi. 

14. Nicov Irina. Managementul inovaţional în funcţionarea cabinetelor 

stomatologice din Republica Moldova. 

15. Sergiu Cîrlan, Vasile Dumitraş. Experienţă în organizarea şi 

desfăşurarea exerciţiului moldo-american de simulare a activităţii 

serviciului medical în situaţii extremale cu pierderi sanitare în masă. 

16. Andrei Marfin, Vasile Dumitraş. Implementarea asigurărilor 

medicale în activitatea Centrului consultativ-diagnostic al 

Ministerului Apărării. 

17. Niculiţă Ana. Abordări conceptuale privind procesul strategic în 

cadrul instituţiilor din sistemul de sănătate. 
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Botezatu Victoria. Aspecte medico-sociale ale labilităţii psiho-

emoţionale în sarcină şi perioada postpartum (cond. şt. – Iulian 

Grossu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi 

management sanitar „Nicolae Testemiţanu”). 

2. Bogatu Sandina. Aspecte conceptuale ale reformării serviciului de 

determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în Republica 

Moldova (cond. şt. – Leonid Margine, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”). 

3. Borş Anastasia. Impactul naşterilor la adolescente asupra sănătăţii 

mamei şi copilului (cond. şt. – Leonid Margine, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae 

Testemiţanu”). 

4. Cupcea Mariana. Importanţa eticii şi deontologiei în activitatea 

medicului contemporan (cond. şt. – Leonid Margine, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae 

Testemiţanu”). 

5. Grejdeanu Mihaela. Particularităţi medico-sociale ale maladiilor 

renale cronice la populaţia din mediul rural (cond. şt. – Tudor 

Grejdeanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi 

management sanitar „Nicolae Testemiţanu”). 

6. Malachi Silvia. Reabilitarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi în Republica Moldova (cond. şt. – Leonid Margine, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar 

„Nicolae Testemiţanu”). 

7. Colesnic Lilia. Aspecte medico-sociale, organizatorice şi de 

reabilitare ale copiilor cu dizabilităţi (cond. şt. – Leonid Margine, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar 

„Nicolae Testemiţanu”). 

8. Tintiuc Nadina. Factorii care determină fenomenul emigraţiei a 

angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice (cond. şt. – 

Vladislav Badan, asist. univ., Cat. de medicină socială şi 

management sanitar „Nicolae Testemiţanu”). 

9. Aramă Eugen. Motivarea performanţelor lucrătorilor medicali 

(cond. şt. – Mihai Moroşanu, dr. şt. med., conf. univ., Şcoala de 

Management în Sănătate Publică). 
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10. Chirtoacă Elena. Eficienţa comunicării în cadrul serviciilor 

medicale (cond. şt. – Mihai Moroşanu, dr. şt. med., conf. univ., 

Şcoala de Management în Sănătate Publică). 

11. Adam Tatiana. Factorii stresanţi şi managementul stresului 

studenţilor din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” (cond. şt. – 

Ludmila Goma, dr. ec., conf. univ., Şcoala de Management în 

Sănătate Publică). 

 

 
Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice 
Catedrele de igienă; igienă generală. 

Aula nr. 115, Blocul didactic nr. 6  
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 26/2) 

20 octombrie, ora 8:30  

 
Preşedinte:  Gr. Friptuleac, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: N. Opopol, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 
med., profesor universitar  
I. Bahnarel, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gh. Ostrofeţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
S. Cebanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:         V. Rubanovici, asistent universitar 
M. Racu, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Cazacu-Stratu Angela. Particularităţile accidentelor rutiere la copii. 

2. Grigoriţa Iurie. Morbiditatea angajaţilor din întreprinderile 

farmaceutice. 

3. Miron Inga. Estimarea stării de sănătate a populaţiei adiacente 

rîului Prut. 

4. Mogoreanu Maxim. Particularităţile stării de sănătate a populaţiei 

în relaţie cu gradul de mineralizare a apei potabile. 

5. Purice Ion. Cancerul pulmonar şi factorii de risc profesionali. 

6. Russu-Deleu Raisa. Întreprinderile mici şi mijlocii – problemă de 

sănătate publică. 

7. Tihon Aliona. Impactul telefonului mobil asupra sănătăţii. 
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Poster: 

1. Tihon Aliona. Cele mai periculoase E-uri pentru sănătatea populaţiei. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Badwi Hamzah. Problema obezităţii în Israel şi Republica Moldova 

(cond. şt. – Alexei Chirlici, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă). 

2. Burduniuc Aurelia. Cauzele stresului în familie (cond. şt. – 

Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

3. Cheptea Dumitru. Factorii de risc în traumatologia sportivă (cond. 

şt. – Sergiu Cebanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă). 

4. Cociug Ana. Estimarea stării de sănătate a muncitorilor 

întreprinderii Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici” în relaţie cu 

condiţiile de muncă (cond. şt. – Victor Meşina, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de igienă). 

5. Gîscă Veronoica. Unii factori comportamentali la elevii din 

instituţiile preuniversitare (cond. şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. 

med., asist. univ., Cat. de igienă). 

6. Gurghiş Elena. Unele particularităţi ale serviciilor de sănătate 

ocupaţională (cond. şt. – Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de igienă generală). 

7. Mafteuţă Doina. Evaluarea stresului la studenţi (cond. şt. – Cătălina 

Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

8. Mereniuc Radu. Impactul medico-biologic al accidentului nuclear 

de la Cernobîl asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova 

(cond. şt. – Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de igienă 

generală). 

9. Negruţă Irina. Gestionarea deşeurilor industriale chimice în mun. 

Chişinău şi riscurile pentru sănătatea populaţiei (cond. şt. – Raisa 

Russu-Deleu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă). 

10. Niguriţa Eugenia. Estimarea igienică a stării de sănătate şi a 

orarului lecţiilor elevilor claselor primare (cond. şt. – Angela 

Cazacu-Stratu, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de igienă). 

11. Pogreban Dorina. Studiu pilot în evaluarea stresului la pedagogi 

(cond. şt. – Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

igienă generală). 
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12. Severin Elizaveta. Analiza morbidităţii prin intoxicaţii alimentare 

în raionul Străşeni (cond. şt. – Victor Meşina, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de igienă). 

13. Tanasî Tatiana. Stresul ocupaţional la lucrătorii medicali (cond. şt. – 

Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

14. Tonu Tatiana. Efectele consumului de ciocolată asupra sănătăţii 

(cond. şt. – Vladislav Rubanovici, asist. univ., Cat. de igienă). 

15. Ţapu Livia. Unele particularităţi ale expertizei fenomenului de 

dizabilitate şi ale morbidităţii profesionale (cond. şt. – Ion Bahnarel, 

dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de igienă generală). 

16. Vîlcova Ana. Estimarea igienică a inofensivităţii alimentelor în 

raionul Ceadîr-Lunga (cond. şt. – Alexei Chirlici, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de igienă). 

 

Postere: 

1. Belitei Doina. Stresul termic – consecinţă a schimbărilor climatice 

(cond. şt. – Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă 

generală). 

2. Caliga Ioana. Conştientizarea prezenţei stresului termic de către 

populaţie (cond. şt. – Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de igienă generală). 

3. Carauş Agafia. Factorii predispozanţi şi profilaxia diabetului 

zaharat (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

igienă generală). 

4. Mărgineanu Ana. Tuberculoza poate fi prevenită (cond. şt. – 

Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

5. Mereniuc Radu. Impactul reţelelor de socializare asupra tineretului 

(cond. şt. – Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de igienă 

generală). 

6. Plămădeală Igor. Acţiunea alcoolului asupra organismului uman 

(cond. şt. – Natalia Bivol, asist. univ., Cat. de igienă generală). 

7. Racu Maria. Impactul apei potabile asupra sănătăţii populaţiei 

(cond. şt. – Sergiu Cebanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă). 

8. Testemiţanu Ana. Cancerul şi factorii din mediul ambiant (cond. şt. – 

Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 
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Subsecţia 3. Probleme actuale în patologia infecţioasă şi invazivă 

Catedrele de microbiologie, virusologie şi imunologie; epidemio-

logie; boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; boli infec-

ţioase; Laboratorul ştiinţific de infecţii intraspitaliceşti. 

Sala nr. 205, Blocul didactic central   

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.165) 

 20 octombrie, ora 8:30  
 

Preşedinte:  T. Holban, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: V. Prisacari, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 

med., profesor universitar, Om Emerit 

V. Rudic, academician al AŞM, dr. hab. şt. biol., profesor 

universitar 

G. Rusu, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Om Emerit 

V. Pântea, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

  Gh. Plăcintă, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: V. Potîng-Raşcov, asistent universitar 

T. Ciocan, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Nastas Aliona. Particularităţile etiologice şi ale antibioticorezistenţei 

microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale cardio-

chirurgicale. 

2. Spătaru Diana. Rezultatele evaluării rezistenţei tulpinilor de 

microorganisme, agenţi cauzali în infecţiile nosocomiale, la 

dezinfectante. 

3. Micşanschi Pavel. Eşecul terapeutic la pacienţi cu infecţie 

HIV/SIDA aflaţi în tratamentul antiretroviral cu scheme de prima 

linie. 

4. Chiriac Ion. Managementul pacienţilor cu muscătura de căpusă în 

reţeaua primara de sănătate. 

5. Paveliuc Petru. Optimizarea managementului înfecţiei oculte cu 

virus hepatic B. 

6. Ştirbu Tatiana. Particularităţile clinice, de evoluţie  şi rezultatele 

tratamentului antiviral la pacienţii cu hepatită cronică virală C în 

asociere cu Toxocaroza. 
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Poster: 

1. Burduniuc Olga, Balan Greta, Rîmiş Constantin. Managementul 

riscului în laboratorul de microbiologie.  

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Olteanu Dina. Utilizarea inadecvată a antibioticelor şi strategii 

pentru diminuarea antibioticorezistenţei în Republica Moldova 

(cond. şt. – Carolina Lozan-Tîrşu, asist. univ., Cat. de microbiologie, 

virusologie și imunologie). 

2. Florea Olga. Sistemul imun. Maturizarea celulelor imuno-

competente. Dezvoltarea toleranţei imunologice (cond. şt. – 

Valentina Vorojbit, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de microbiologie, 

virusologie și imunologie). 

3. Ceban Alexei. Caracteristica epidemiologică a morbidităţii prin 

rujeolă în perioadele prevaccinală şi vaccinală (cond. şt. – Viorel 

Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., m.c. AŞM, Cat. de 

epidemiologie). 

4. Guţu Veaceslav. Organizarea măsurilor de supraveghere şi control 

al infecţiilor nosocomiale în instituţiile medicale publice şi private 

din Republica Moldova (cond. şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de epidemiologie). 

5. Cracea Lidia. Studiu asupra infecţiilor nosocomiale cu 

Pseudomonas aeruginosa în Republica Moldova (cond. şt. – Viorel 

Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., m.c. AŞM, Cat. de 

epidemiologie). 

6. Chilianu Marcelina. Aspecte epidemiologice ale bioterorismului şi 

biosecurităţii – studiu de sinteză (cond. şt. – Adrian Cotelea, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de epidemiologie).  

7. Negară Silvia. Aspecte epidemiologice privind morbiditatea prin 

varicelă în Republica Moldova (cond. şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de epidemiologie). 

8. Nipomici Natalia. Analiza măsurilor de educaţie a populaţiei 

organizate de instituţiile medicale din republică în profilaxia 

maladiilor cardiovasculare (cond. şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de epidemiologie). 
9. Slonovschi Elena. Epidemiologia infecţiilor septico-purulente 

asociate cu endoprotezarea articulaţiilor coxofemurale şi de genunchi 
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(cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., m.c. AŞM, 
Cat. de epidemiologie). 

10. Baba Ludmila. Particularităţile clinico-epidemiologice ale 
leptospirozei în Republica Moldova (cond. şt. – Irina Russu, asist. 
univ., Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală). 

11. Panţa Natalia. Infecţia meningococică la copii. Particularităţile 
clinice, de diagnostic şi tratament (cond. şt. – Tatiana Alexeev, dr. 
şt. med., conf. univ., Cat. de boli infecţioase). 

12. Pelin Angela. Reacţiile postvaccinale la copiii de pînă la 5 ani (cond. 
şt. – Galina Rusu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de boli infecţioase). 

 

Poster:  
1. Burduniuc Aurelia. Antibiorezistenţa microbiană – risc serios 

pentru sănătatea publică (cond. şt. – Greta Balan, dr. şt. med., conf. 
univ., Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

 
 

SECŢIA nr. 3 
PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE ŞI ONCOLOGIEI 

 

Subsecţia 1 
Departamentul Medicină Internă (Disciplinele de sinteze clinice; 

pneumologie şi alergologie; gastroenterologie; boli ocupaţionale; reuma-
tologie şi nefrologie; medicină internă; medicină internă-semiologie); 
Laboratoarele ştiinţifice de gastroenterologie; genetică; gerontologie. 

Aula „Nikolai Starostenko”, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” 
 (str. Alecu Russo, nr. 11) 

20 octombrie, ora 8:30  
 

Preşedinte:  S. Matcovschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  V.-T. Dumbrava, dr. hab. şt. med., profesor universitar, 
Om Emerit 
L. Groppa, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Istrati, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Ţîbîrnă, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Botnaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
M. Mazur, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Bodrug, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
E. Tcaciuc, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
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Secretari: E. Ţerna, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
 L. Lirinic, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Jucov Alina. Dinamica frecvenţei şi spectrul patologiei hepatice la 

pacienţii cu colită ulcerativă pe parcurs de 15 ani în Republica 

Moldova. 

2. Gavriliuc Svetlana. Urban versus rural: parametrii antropometrici şi 

profilul lipidic modificat printre studenții medici din Republica 

Moldova. 

3. Corlăteanu Alexandru. Evaluarea personalizată a BPOC. 

4. Porcereanu Natalia. Funcţia exocrină a pancreasului la pacienţii cu 

diabet zaharat tip I. 

5. Companici Ana. Evaluarea comorbidităţilor coronariene şi asocierii 

lor cu variantele fenotipice la pacienţii cu bronhopneumopatie 

obstructivă cronică exacerbată. 

6. Radu Iuliana. Incidenţa şi manifestările afectării aparatului 

locomotor în hipotiroidie. 

7. Sîrcu Victoria. Apneea în somn şi bolile cardiovasculare. 

8. Botezatu Adriana. Gastrita cronică atrofică – la un pas de cancer 

gastric.  

9. Sadovici-Bobeică Victoria. Afectarea cutanată la pacienţii cu lupus 

eritematos sistemic. 

10. Chirvas Elena. Particularitățile funcției pulmonare la pacienţii cu 

HBV infecţie. 

11. Leviţchi Alexei. Young population profiling for NCDs risk 

assessment. 
 
Postere:  

1. Negara Anatolie, Lupascu-Volentir Felicia, Şoric Gabriela, 

Coşciug Elena. Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu polipatologii. 

2. Chetruş Olga. Studiul Mildronatului în cardiopatia ischemică non-

infarct şi post-infarct ca tratament citoprotector. 

3. Bujor Oxana. Aprecierea influenţei tratamentului de fond asupra 

calităţii vieţii pacienţilor cu artrită reumatoidă. 

4. Nistor Alesea. Particularităţile artritei reumatoide seronegative. 

5. Usatâi Rodica. Artrita reumatoidă şi afectarea oculară. 
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6. Botezatu Adriana. Gastrita cronică atrofică – aspecte clinico-

morfologice. 

7. Chirvas Elena, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana. 
Particularitățile funcției pulmonare în dependenţă de statutul imun 

celular al pacienţilor cu HBV infecţie. 

8. Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Chirvas Elena, Taran 

Natalia, Harea Gheorghe. Dereglări cardiovasculare în bolile cronice 

difuze ale ficatului. 

9. Vengher Inna, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, 

Chirvas Elena, Taran Natalia, Harea Gheorghe, Ghelimici 

Tatiana, Gribiniuc Anatol. Dereglări ale metabolismului serotoninei 

şi ale metabolismului acidului hidroxi-indolacetic în hepatitele cronice 

virale HBV, HCV. 

10. Harea Gheorghe, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana. 

Metabolismul lipidic în cadrul hipertensiunei portale la pacienţii cu 

hepatite cronice virale HCV. 

11. Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Vengher Inna. 
Mesagerii intracelulari secundari – o verigă ascunsă în dezvoltarea 

stresului cronic în hepatitele cronice virale de etiologie HBV, HCV. 

12. Taran Natalia, Berezovscaia Elena, Lupaşco Iulianna, Hotineanu 

Adrian. Calitatea vieţii înainte şi după transplant hepatic la pacienţi 

cu infecţia cronică HDV. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Scutaru Eugenia. Exacerbările pneumonice şi nonpneumonice în 

BPOC (cond. şt. – Alexandru Corlăteanu, dr. şt. med., conf. univ., 

Disciplina de pneumologie și alergologie). 

2. Brînza Romaniţa, Dogot Marta, Domenti Marina. Riscul 

tromboembolic la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi fibrilaţie atrială 

(cond. şt. – Natalia Caproş, dr. hab. şt. med., prof. univ., Disciplina de 

sinteze clinice). 

3. Rotaru Diana. Scorul BEA în hepatita delta (cond. şt. – Ludmila 

Tofan-Scutaru, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de 

gastroenterologie). 

4. Covanţev Serghei. Indicele BODE în evaluarea comorbidităţilor 

BPOC (cond. şt. – Alexandru Corlăteanu, dr. şt. med., conf. univ., 

Disciplina de pneumologie și alergologie). 
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5. Podoroghin Marina. Dereglările ritmului şi variabilitatea ritmului 

cardiac la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (cond. 

şt. – Valentin Calancea, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de boli 

ocupaţionale). 

6. Natalia Onica. Obezitatea – factor important în dezvoltarea 

hipertensiunii arteriale (cond. şt. – Oxana Sârbu, asist. univ., 

Disciplina de medicină internă-semiologie). 

7. Cebanu Ecaterina. Mesagerii intracelulari cAMP şi cGMP la 

pacienţii cu patologie hepatică (cond. şt. – Iulianna Lupaşco, dr. şt. 

med., conf. univ., Lab. de gastroenterologie). 

 

Postere:  

1. Solovei Mihaela. Aspecte clinico-paraclinice ale pancreatitei cronice 

asociate cu patologia biliară litiazică (cond. şt. – Rodica Bugai, asist. 

univ., Disciplina de medicină internă). 

2. Samciuc (Hohan) Nadejda. Particularităţi clinico-paraclinice la 

pacienţii cu angină pectoral stabilă (cond. şt. – Ghenadie Bezu, dr. şt. 

med.,  conf. univ., Disciplina de medicină internă). 

3. Borisova Ana. Hipertensiunea arterială – aspecte evolutive la 

pacienţii cu ictus cerebral (cond. şt. – Maria Feghiu, dr. şt. med.,  conf. 

univ., Disciplina de medicină internă). 

4. Rusanovschi Victoria. APRI-scor în evaluarea fibrozei hepatice 

(cond. şt. – Angela Peltec, dr. şt. med.,  conf. univ., Disciplina de 

gastroenterologie). 

5. Buzila Cristian. Hipertensiunea arterială asociată cu dereglări de 

ritm. Aspecte clinico-diagnostice şi de tratament (cond şt. – Oxana 

Sârbu, asist. univ., Disciplina de medicină internă-semiologie). 

6. Ambrosii Feodor. Rolul inhibitorilor enzimei de conversie în 

tratamentul hipertensiunii arteriale (cond. şt. – Oxana Sârbu, asist. 

univ., Disciplina de medicină internă-semiologie). 

7. Ionascu Marina. Evaluarea clinico-paraclinică a pacienţilor cu PBS 

(cond. şt. – Vlada-Tatiana Dumbrava, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Disciplina de gastroenterologie). 

8. Ghercavi Diana. Metode neinvazive în evoluţia fibrozei hepatice 

(cond. şt. – Elina Berliba, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de 

gastroenterologie). 

9. Cumpătă Veronica, Cebanu Ecaterina, Ursachii Christina, 

Răileanu Ludmila, Tocan Alina. Sindromul metabolic la pacienţii 
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cu patologie hepatică în practica gastroenterologului (cond. şt. – 

Iulianna Lupaşco, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de gastroenterologie). 

10. Gribiniuc Anatolie. Asocierea manifestărilor alergice la pacienţii cu 

patologie gastroduodenală (cond. şt. – Iulianna Lupaşco, dr. şt. med., 

conf. cercet., Lab. de gastroenterologie). 

11. Lupaşco Daniella, Cebanu Ecaterina, Ursachii Christina, 

Răileanu Ludmila, Cumpătă Veronica. Dizechilibru nutriţional în 

practica gastroenterologului (cond. şt. – Iulianna Lupaşco, dr. şt. 

med., conf. cercet., Lab. de gastroenterologie). 
 
 

Subsecţia 2 
Catedrele de oncologie, hematologie şi radioterapie; dermatovene-

rologie; pneumoftiziologie; radiologie şi imagistică. 
Aula Institutului Oncologic (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 30) 

20 octombrie, ora 8:30  

 
Preşedinte: I. Mereuţă, dr. hab. şt. med., profesor universitar  
 

Coordonatori: I. Corcimaru, membru corespondent al AŞM, dr. hab. 
şt. med., profesor universitar   
Gh. Muşet, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  
Om Emerit  
C. Iavorschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Ustian, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Rotaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
M. Beţiu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

   

Secretari: V. Musteaţă, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
A. Andreev, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr.1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Musteaţă Vasile. Leucemia mieloidă cronică: specificările 

epidemiologice şi realizările manageriale actuale. 

2. Buruiană Sanda. Caracteristica clinico-hematologică şi 

imunohistochimică a limfoamelor non-Hodgkin limfocitare din 

limfocite mici. 

3. Şveţ Veronica. Evaluarea factorilor de risc a medicilor oncologi. 
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4. Ţîbîrnă Andrei. Tratamentul chirurgical al cancerului tiroidian 

(forma mediastinală). 

5. Golub Aliona. Rezultatele tratamentului recidivelor la pacienţii cu 

stadiile I şi II ale limfomului Hodgkin. 

6. Vîrlan Mariana. Tumorile ovariene la limita malignităţii. 

7. Dolma Nadejda. Evaluarea rezultatelor studiului imunologic la 

copii cu dermatită atopică. 

8. Ţâbârnă Vasile. Diabetul zaharat în dermatologie: studiu bazat pe 

182 cazuri clinice. 

9. Emeţ Iulia. Aspecte clinice şi imuno-genetice în psoriazis. 

10. Gorgos Eugen. Dereglările hemodinamice cutanate şi tratamentul 

vasoactiv în rozacee. 

11. Baltă Alexandru. Patologia unghiei în lichen plan. 

12. Malic Alina. Particularităţile clinice şi  eficacitatea tratamentului în 

tuberculoza sensibilă şi rezistentă. 

13. Ustian Aurelia, Popa Vasile, Paladi Carmina, Malic Alina. 
Mortalitatea prin tuberculoza pulmonară  în municipiul Chişinău.  

14. Lesnic Evelina, Niguleanu Adriana. Situaţia epidemiologică a 

tuberculozei în municipiul Chişinău. 

 

Poster:  

1. Ţurcan Iulian. Rolul lambourilor axiale în plastia defectelor post 

tumorale în regiunea capului şi gâtului. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Cojocaru Nadia. Trombocitemia esenţială. Aspecte clinico-

hematologice (cond. şt. – Ion Corcimaru, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

2. Ciumacova Irina. Aspecte genetice în diagnosticul şi tratamentul 

tumorilor (cond. şt. – Ion Mereuţă, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

3. Gasnaş Alina. Rolul metodei Xpert  MTB/RIF în diagnosticul 

tuberculozei (cond. şt. – Aurelia Ustian, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de pneumoftiziologie). 

4. Ciornîi Anastasia. Caracteristica tuberculozei la vîrstnici (cond. şt. – 

Aurelia Ustian, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de pneumoftiziologie). 
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Postere:  

1. Barladean Aliona, Tataru Petru. Aportul radio-imagistic în 

complicaţiile oftalmologice la pacienţii cu sfenoidită izolată (cond. 

şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică 

medicală).  

2. Butorina Anastasia, Eni-Munteanu Diana. Managementul radio-

imagistic într-un caz  de flegmon orbitar (cond. şt. – Irina Cepoida, 

asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică medicală).  

3. Jereghi Victoria, Brumărel Natalia. Optimizarea diagnosticului 

radio-imagistic în simpatoganglionită cervicală (cond. şt. – Irina 

Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică medicală).  

4. Şmugurov Anatolii, Nepotu Marina, Dodon Larisa. Contribuţia 

radio-imagistică la diagnosticul dacriocistitei acute purulente 

complicate (cond. şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie 

şi imagistică medicală).  

 
 

Subsecţia 3 
Catedrele de endocrinologie; medicină de familie; urgenţe medicale; 

Laboratoarele ştiinţifice de endocrinologie; alergologie şi imunologie 
clinică. 

Aula din Blocul Somatic (Sala de şedinţe nr.2) 
al Spitalului Clinic Municipal nr. 1 

(str. Melestiu, nr. 20) 
20 octombrie, ora 8:30 

 
Preşedinte: Gh. Curocichin, dr. hab. şt. med., profesor universitar  
 

Coordonatori:  Z. Anestiadi, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  
Om Emerit  
Gh. Ciobanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gr. Bivol, dr. şt. med., profesor universitar 
L. Andrieş, dr. hab. şt. med., profesor universitar, 
Om Emerit 

   

Secretari: A. Jucov, dr. şt. med., asistent universitar  
T. Grincic, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr.1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Andrieş Lucia. Imunodeficienţele primare în Republica Moldova: 

actualităţi şi perspective. 

2. Buta Galina. Prevenirea stresului la locul de muncă în Asistenţa 

Medicală Primară. 

3. Cotelea Valeria. Utilizarea antibioticelor la nivel de Asistenţă 

Medicală Primară. 

4. Şalaru Virginia, Ciubotaru Victoria, Comendant Rodica, 

Zarbailov Natalia. Aşteptările femeilor privind rolul medicului de 

familie în alegerea contracepţiei. 

5. Rizov Cristina. Factorii de risc ai neuropatiei autoimune cardiace în 

diabetul zaharat tip 1. 

6. Piterschi Carolina, Vudu Lorina. Factorii de risc ai obezităţii în 

Republica Moldova (date preliminare). 

7. Gîţu Lora. Abordări în evaluarea anemiei la tineri. 

8. Lupu Lilia. Starea de sănătate a studenţilor medicinişti. 

9. Ignat Rodica. Factorii antropometrici de risc cardiovascular la 

studenţii medicinişti. 

 

Postere:  

1. Vudu Lorina, Lacusta Victor, Anestiadi Zinaida. Dinamica 

indicilor hormonal-metabolici la pacienţii cu hipotiroidie primară 

sub influenţa diferitor tratamente. 

2. Gavriliuc Svetlana. Parametrii antropometrici și modificările 

profilului lipidic printre studenții medici supraponderali și obezi. 

3. Iarmoliuc Olga. Managementul maladiilor imunodeficitare în 

instituţiile medicale de nivel raional. 

4. Chiosa Diana. Factorii non-convenţionali de risc cardiovascular la 

tineri. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Niculiţă Andriana. Impactul serviciilor de intervenţie timpurie asupra 

calităţii vieţii părinţilor cu un copil cu tulburare de dezvoltare/risc 

sporit (cond. şt. – Ivan Puiu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină 

de familie). 
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2. Bobeica Alina. Satisfacţia pacienţilor faţă de serviciile AMP în 

cadrul IMSP CS Ialoveni (cond. şt. – Artiom Jucov, dr. şt. med., 

asist. univ., Cat. de medicină de familie). 

3. Şaruda Anastasia. Insulinoterapia diabetului zaharat tip 2 (cond. şt. – 

Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 

4. Şcerbatiuc-Condur Corina. Screeningul tulburărilor de spectru 

autist în practica medicului de familie (cond. şt. – Ivan Puiu, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de medicină de familie). 

5. Ţurcan Irina. Particularităţile clinice la bolnavii cu cetoacidoză 

diabetică (cond. şt. – Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

endocrinologie). 

6. Şaptefraţi Iuliana. Factorii de risc ai diabetului zaharat tip 2 şi 

variantele testului oral de toleranţă la glucoză (cond. şt. – Dumitru 

Harea, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 

7. Rozneriţa Aliona. Retinopatia în diabetul zaharat tip 1 (cond. şt. – 

Larisa Zota, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie). 

8. Gori Alina. Particularităţile depresiei la pacienţii cu diabet zaharat 

(cond. şt. – Lorina Vudu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

endocrinologie). 

9. Rusu Carolina. Urgenţele hipertensive în populaţia urbană – 

actualităţi şi concepte de abordare terapeutică (cond. şt. – Gheorghe 

Ciobanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

10. Vîrtosu Irina. Managementul intoxicaţiilor la copii în prespital şi 

Departamentul de Medicină Urgentă (cond. şt. – Ana Oglindă, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

11. Oglindă Cristina. Importanţa aprecierii etiologiei comelor la copii în 

Departamentul de Medicină Urgentă în asigurarea unui prognostic 

favorabil (cond. şt. – Gheorghe Ciobanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de urgenţe medicale). 

12. Cazangi Valentina. Managementul şocului la copii în Departamentul 

de Medicină Urgentă (cond. şt. – Ana Oglindă, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de urgenţe medicale). 

13. Dogaru Rodica. Utilizarea scorurilor de evaluare a severităţii şi 

calităţii asistenţei medicale în managementul traumatismelor 

craniocerebrale (cond. şt. – Natalia Scurtov, asist. univ., Cat. de 

urgenţe medicale).  
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14. Doicova Polina. Sindromul coronarian acut la etapa de prespital – 

tendinţe şi actualităţi (cond. şt. – Ala Rabovila, asist. univ., Cat. de 

urgenţe medicale). 

15. Stadnic Elena. Abordarea terapeutică a bradiaritmiilor în prespital şi 

Departamentul de Medicină Urgentă (cond. şt. – Lev Crivceanschi, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

16. Golovin Svetlana. Abordarea terapeutică a tahiaritmiilor în prespital 

şi Departamentul de Medicină Urgentă (cond. şt. – Lev Crivceanschi, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

17. Melnicov Victoria. Telemedicina în managementul sindromului 

coronarian acut (cond. şt. – Gheorghe Ciobanu, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

  
Postere:  

1. Duca Olga. Particularităţile guşei difuze toxice la bărbaţi (cond. şt. – 

Larisa Zota, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie). 

2. Casieanciuc Anastasia. Polineuropatia senzitivă distală la pacienţii 

cu diabet zaharat tip 2 (cond. şt. – Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. 

univ., Cat. de endocrinologie). 

3. Cebotari Inga. Oftalmopatia endocrină (cond. şt. – Zinaida Alexa, 

dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 
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SECŢIA nr. 4 
PROBLEME ACTUALE ALE CHIRURGIEI 

 

Subsecţia 1 
Catedrele de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”; chirurgie nr. 2; chirurgie 
generală-semiologie nr. 3; chirurgie nr. 4; anesteziologie şi reanimatologie 
nr. 1 „Valeriu Ghereg”; anesteziologie si reanimatologie nr. 2; oncologie, 
hematologie şi radioterapie; urologie şi nefrologie chirurgicală; anatomie 
topografică şi chirurgie operatorie; Laboratoarele ştiinţifice de chirurgie 
reconstructivă a tractului digestiv; chirurgie hepato-pancreato-biliară; 
hepatochirurgie; inginerie tisulară şi culturi celulare. 

Aula Institutului de Medicină Urgentă  

(str. Toma Ciorbă, nr. 1) 

20 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: Gh. Ghidirim, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar, Om Emerit 
 

Coordonatori: V. Hotineanu, membru corespondent al AŞM, dr. hab. 

şt. med., profesor universitar, Om Emerit 

Gh. Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar  

A. Tănase, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

N. Gladun, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

B. Topor, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

E. Guţu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

N. Ghidirim, dr. hab. şt. med., profesor universitar  

A. Belîi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

V. Cojocaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

A. Bour, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Gh. Anghelici, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător 

V. Nacu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

I. Mişin, dr. hab. şt. med., profesor cercetător 

S. Ungureanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: I. Paladii, cercetător ştiinţific 

M. Savin, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Zaharia Sergiu, Mişina Ana. 
Endometrioza cicatricei postoperatorie a peretelui abdominal. 

2. Bendelic Valentin. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu 

dolihocolon complicat cu colostază cronică. 

3. Hotineanu Vladimir, Timiș Toader, Ţurcan V., Bendelic Valentin. 
Tactica în fistulele intestinale în cadrul bolii Crohn. 

4. Bortă Eduard. Modificările pH-ului gastric la pacienţii cu malrotaţie 

duodenală asociată cu duodenostază.  

5. Hurmuzache Artur. Managementul chirurgical în patologia 

obstructivă benignă biliară.  

6. Burgoci Serghei. Optimizarea diagnosticului şi tratamentul 

cancerului hepatic primar şi metastatic. 

7. Graur Alexandru. Diagnosticul şi tratamentul în sindromul Mirizzi. 

8. Darii Eugeniu. Corelaţii între statusul clinic, profilul biologic şi 

calitatea vieţii pacientului cirotic operat. 

9. Lepadatu Corneliu, Gurău Petru, Gladun Nicolae. Utilizarea 

spigot-urilor Watanabe pentru lichidarea fistulelor bronho-perioneale 

complexe. 

10. Nacu Viorel, Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Olga Macagonova. 
Izolarea hepatocitelor de la şobolani adulţi pentru recelularizarea in 

vitro a ficatului. 

11. Banov Pavel, Ceban Emil. Metafilaxia urolitiazei. 

12. Ghicavîi Vitalie, Pleşacov Alexei. Vaporizarea plasmochinetică în 

tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. 

13. Prisăcaru Ion. Utilizarea antisepticelor noi în prevenirea infecţiilor 

septico-purulente postchirurgicale. 

14. Fosa Doina. Tendinţele actuale în tratamentul metaplaziei epiteliale 

columnare a mucoasei esofagiene. 

15. Breahna Vadim. Erori de diagnostic şi tratament în forma 

neuroischemică a piciorului diabetic. 
 

Postere:  

1. Revencu Sergiu, Beschieru Eugeniu, Strelţov Liuba, Popa 

Veaceslav. Gangrena Fournier – aspecte de diagnostic şi tratament. 

2. Dumbrăveanu Ion, Arian Iurie, Stegărescu Petru. Funcţia erectilă 

la pacienţii cu defecte anatomice ale penisului. 
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3. Guzun Gheorghe. Joncţiunea coledocopancreaticoduodenală în 

aspect morfologic. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Mihailov Elena. Tiroidita autoimună, guşa Hashimoto: diagnostic şi 

tratament contemporan (cond. şt. – Mariana Bujac, dr. şt. med., cercet. 

şt. superior., Lab. de chirurgie reconstructivă a tractului digestiv).  

2. Păduraru Nadejda. Pancreatita cronică şi complicaţiile ei, 

diagnostic şi tratament contemporan (cond. şt. – Anatol Cazac, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

3. Vidaicu Mariana. Diagnosticul și managementul contemporan al 

pancreatitei acute (cond. şt. – Zinaida Caragaţ, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

4. Brînzilă Sandu. Diagnosticul şi tratamentul contemporan al 

coledocolitiazei reziduale (cond. şt. – Alexandru Ferdohleb, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

5. Bostan Simion. Conduita diagnostico-curativă în diverticuloza 

complicată a colonului (cond. şt. – Toader Timiş, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

6. Năstase Radu. Diagnosticul şi tratamentul polipilor de colon (cond. 

şt. – Toader Timiş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

7. Fortuna Elvira. Aspecte clinico-curative în tratamentul guşelor 

multinodulare (cond. şt. – Alexandru Iliadi, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 2) 

8. Clima Ana. Tratamentul chirurgical al cardiopatiilor hipertrofice 

(cond. şt. – Alexandru Iliadi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie 

nr. 2). 

9. Arian Iurie. Ejacularea precoce în patologia neurologică a vezicii 

urinare (cond. şt. – Ion Dumbrăveanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de urologie și nefrologie chirurgicală). 

10. Cojocaru Nicolae. Anatomia clinică a triunghiului Hesselbach (cond. 

şt. – Sergiu Vişnevschi, asist. univ., Cat. de anatomie topografică și 
chirurgie operatorie).  

11. Ududovici Neli. Informativitatea comparativă a datelor 

radioimagistice şi chirurgicale în diagnosticul tumorilor 

retroperitoniale (cond. şt. – Nicolae Ghidirim, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 
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Postere:  

1. Coţaga Igor. Sindromul de ischemie cronică entero-mezenterică – 

diagnostic şi tactică chirurgicală (cond. şt. – Anatol Cazac, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

2. Ciubuc Andrei. Disecţia de aortă, aspecte de diagnostic şi tratament 

(cond. şt. – Alexandru Iliadi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie 

nr. 2) 

3. Bîtiu Pavel. Caracterizarea calităţii vieţii la un grup de subiecţi 

sănătoşi (cond. şt. – Vladimir Cazacov, dr. hab. şt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 2). 

 

 

Subsecţia 2 
Catedrele de otorinolaringologie; oftalmologie. 

Aula nr. 12, Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobîleanschi” 
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 27) 

20 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:  E. Bendelic, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  A. Sandul, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Popa, dr. hab. şt. med., profesor consultant 
M. Maniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Cuşnir, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

 

Secretari: I. Jeru, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
S. Chiosa, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Sandul Alexandru, Enachi Victor, Gusacinschi Irina. 

Rinomanometria în diagnosticul sindromului de apnee obstructivă în 

somn. 

2. Istratenco Ala. Rinosinuzita cronică polipoasă şi stresul oxidativ: 

consideraţii patogenice. 

3. Maniuc Mihail, Ababii Polina, Gavriluţa Vasile, Didencu 

Alexandru, Rusu-Ungureanu Daniela. Chirurgia funcţional-

endoscopică rinosinusală la copii din punctul de vedere al medicinei 

bazate pe dovezi. 
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4. Maniuc Mihail, Ababii Polina, Danilov Lucian, Diacova Svetlana, 

Didencu Alexandru, Eni Oxana. Particularităţile chirurgiei laser în 

rinita cronică la copil. 

5. Ababii Polina, Maniuc Mihail, Danilov Lucian, Didencu 

Alexandru, Eni Oxana. Chirurgia funcţional-endoscopică a 

patologiei sinusului maxilar a copilului. 

6. Diacova Svetlana, Ababii Ion, Danilov Lucian, Maniuc Mihail, 

Ababii Polina, Ghinda Serghei, Pavlic Daria. Teste imunologice în 

otita medie recidivantă şi persistentă la copii.  

7. Didencu Alexandru, Diacova Svetlana, Maniuc Mihail, Eni 

Oxana, Fortuna Valeriu, Enachi Victor, Celac Larisa. Metode de 

tratament chirurgical în otitele medii cronice supurate a copilului. 

8. Sciurov Lucia, Sandul Alexandru. Viziuni contemporane în 

diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu fungus ball al sinusului 

maxilar. 

9. Jeru Ion. Unele particularităţi ale patogeniei cataractei legate de 

vârstă. 

10. Scerbatiuc Cristina, Moldovanu Ion, Bendelic Eugeniu. Eficienţa 

filtrelor spectrale în tratamentul pacienţilor cu migrenă. 

11. Cuşnir Valeriu, Dumbrăveanu Lilia, Cuşnir Vitalie. Preparatele 

antiinflamatorii nesteroidiene în tratamentul patologiilor oculare. 

 

Poster:  

1. Diacova Svetlana, Chiaburu Angela, Chirtoacă Diana, Parii 

Serghei, Didencu Alexandru, Chiaburu Doina, Celac Larisa. 
Influenţa adenoiditei, rinosinusitei şi hipertrofiei vegetaţiilor adenoide 

la starea urechii medii la copii. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Gusacinschi Irina. Rinita cronică hipertrofică – tratament 

contemporan (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de otorinolaringologie). 

2. Eni Oxana, Didencu Alexandru, Rusu-Ungureanu Daniela, 

Smetanca Vladimir, Celac Larisa, Ojog Marina. Rinita alergică – 

problemă interdisciplinară a medicinei contemporane (cond. şt. – 

Mihail Maniuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

otorinolaringologie). 



40 

3. Rusu-Ungureanu Daniela, Eni Oxana, Smetanca Vladimir, Celac 

Larisa, Ojog Marina. Evaluarea geometriei foselor nazale în 

patologia rinologică a copilului (cond. şt. – Mihail Maniuc, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

4. Eni Oxana, Didencu Alexandru, Rusu-Ungureanu Daniela, 

Smetanca Vladimir, Celac Larisa, Ojog Marina. Abordarea 

contemporană a patologiei congenitale a laringelui la copii (cond. şt. – 

Polina Ababii, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

5. Celac Larisa, Chiaburu Doina, Castraveţ Olga, Uţica Inga, Pavlic 

Daria. Particularităţile tubei auditive la copii (cond. şt. – Svetlana 

Diacova, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

6. Agachi Veronica. Particularităţi microchirurgicale în extracţia 

cataractei senile (cond. şt. – Jeru Ion, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de oftalmologie). 

7. Damian Zorina. Unele particularităţi ale cataractei posttraumatice 

(cond. şt. – Jeru Ion, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

8. Palii Cristina. Unele particularităţi ale ulcerului cornean (cond. şt. – 

Jeru Ion, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

9. Postolache Mihaela. Modificările precoce ale keratometriei şi 

astigmatismului postoperator secundar operaţiei de cataractă (cond. 

şt. – Ala Paduca, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

10. Surguci Alina. Indicaţiile şi rezultatele tratamentului chirurgical al 

strabismului la adulţi (cond. şt. – Ala Paduca, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de oftalmologie). 

11. Popşoi Diana. Tratamentul chirurgical şi oftalmotonusul la 

pacienţii cu glaucom primar cu unghi deschis (cond. şt. – Eugeniu 

Bendelic, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de oftalmologie). 

12. Vatamaniuc Mihaela. Diagnosticul şi tratamentul strabismului 

concomitent la copii (cond. şt. – Gheorghe Ivanov, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

13. Baranov Adriana. Complicaţii oculare în diabet zaharat (cond. şt. – 

Angela Corduneanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 
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 SECŢIA nr. 5  
PROBLEME ACTUALE ALE ORTOPEDIEI ŞI TRAUMATOLOGIEI  

 

Catedra de ortopedie şi traumatologie. 

Sala de festivităţi din Spitalul Clinic Republican  

de Traumatologie şi Ortopedie  

 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 190) 

20 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: N. Caproş, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: Gh. Croitor, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Gr. Verega, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

O. Pulbere, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

M. Darciuc, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: N. Erhan, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

  R. Făina, student, anul V, Facultatea de Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Olaru Andrei. Tratamentul chirurgical al tumorilor vertebrale.  

2. Beţişor Alexandru. Artroplastiile de reluare a şoldului.  

3. Ungurean Victor. Abordurile combinate în tratamentul 

traumatismelor vertebrale amielice dorso-lombare. 

4. Ojog Sergiu. Artrodeza triplă în tratamentul afecţiunilor 

postpiciorului.  

5. Ciobanu Sergiu. Tratamentul chirurgical al piciorului reumatoid.  

6. Chirila Vitalie. Tratamentul chirurgical în fracturi-luxatii de 

humerus proximal. 

7. Ursu Sergiu. Tratament chirurgical în sindromul de canal carpian, 

rezultate la distanţă. 

8. Custurov Ana. Screening şcolar în deformităţile scoliotice la copii 

şi adolescenţi. 

9. Belous Anatol. Tratamentul artroscopic al maladiilor degenerative 

ale genunchiului. 

10. Birca Radu. Particularităţi biochimice şi morfologice ale 

membranei induse.  
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11. Iordachescu Rodica. Complicaţiile tratamentului pseudartrozelor 

septice cu lambouri cortico-periosteo-cutanate. 

12. Maftei Dumitru. Tratamentul chirurgical în maladia Depiytren. 

13. Vetrilă Viorel. Tratamentul chirurgical în instabilităţile articulaţiei 

genunchiului. 

14. Bordean Oleg. Tratamentul chirurgical în fracturi-luxaţii cervicale. 

  

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Tcaciov Igor. Managementul fracturilor masivului trohanterian 

(cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie 

şi traumatologie). 

2. Mironică Ion. Particularităţile tratamentului chirurgical în fracturile 

extremităţii femurale distale (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

3. Caraja Petru. Tratamentul chirurgical al fracturilor extremităţii 

humerale proximale (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).  

4. Mihaluţa Viorica. Tratamentul defectelor posttraumatice în asociere 

cu polineuropatia diabetică la nivelul membrului pelvin (cond. şt. – 

Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie).  

5. Catărău Olesea. Lamboul Latissimus Dorsi pediculat în tratamentul 

defectelor membrului superior – posibilităţi şi limite (cond. şt. – 

Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie).  

6. Garbuz Mihail. Studiul incidentelor traumatismelor policelui în 

complexul lezional al mâinii (cond. şt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

7. Panciuc Alina. Utilizarea membranei amniotice în tratamentul 

pacienţilor cu arsuri grave (cond. şt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

8. Stratan Vladimir. Lambourile insulare musculare în tratamentul 

cavităţilor septice ale oaselor tubulare (cond. şt. – Grigore Verega, 

dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).  

9. Cucoş Natalia. Neuropatia nervului sciatic legat de intervenţii 

chirurgicale şi traumatismul membrului pelvin (cond. şt. – Grigore 
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Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie). 

10. Cazacu Andrei. Tratamentul chirurgical al gonartrozei 

monocompartimentale cu dezaxare în varus asociată cu leziuni de 

menisc medial (cond. şt. – Sergiu Ojog, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de ortopedie şi traumatologie).  

11. Cebotari Alexei. Plastiile tisulare la pacienţii cu diabet zaharat 

(cond. şt. – Leonid Feghiu, dr. şt. med., medic ortoped-traumatolog, 

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie). 

12. Tifoi Iurii. Metodă nouă de osteosinteză a fracturilor de tuberiozitate 

calcaneană (cond. şt. – Leonid Feghiu, dr. şt. med., medic ortoped-

traumatolog, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie). 

13. Cojocari Ştefan. Tratamentul chirurgical în fracturile metaepifizei 

distale de radius (cond. şt. – Ion Vacarciuc, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de ortopedie şi traumatologie).  

14. Sîrghi Grigore. Opţiune de tratament în herniile discale lombare 

(cond. şt. – Nicolae Capros, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

 

 

SECŢIA nr. 6 
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI 

PEDIATRICE 

 

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; 

Departamentul Pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii. 

Aula „Victor Gheţeul”, Institutul Mamei şi Copilului 

 (str. Burebista, nr. 93) 

20 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:  E. Gudumac, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar, Om Emerit  
  

Coordonatori: N. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

M. Rudi, dr. şt. med., profesor universitar  

P. Moroz, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

V. Ţurea, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

I. Iliciuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
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S. Şciuca, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

J. Bernic, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

St. Babuci, dr. hab. şt. med., profesor cercetător 

A. Holban, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
  

Secretari: V. Roller, cercetător ştiinţific 

 N. Tcaci, rezidentă, anul I 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Foca Silvia. Aprecierea perylinksului ca marker de resorbţie osoasă 

la copiii cu artrită juvenilă idiopatică. 

2. Bogonovschi Livia. Aprecierea parametrilor Holter ECG 24 ore la 

copiii cu artrită juvenilă idiopatică.  

3. Badan Irma. Rolul markerilor biochimici în etiopatogenia şi evoluţia 

hipertensiunii pulmonare secundară cardiopatiilor congenitale.  

4. Dolapciu Elena, Tănase Lilia. Particularităţile dezvoltării fizice la 

copii în perioada de pubertate. 

5. Şavga Nicolae N. Nucleoplastie. Metodă de tratament a herniei 

intervertebrale fără intervenţie chirurgicală. 

6. Şavga Nicolae N. Malformaţii cu sindrom de insuficienţă toracală la 

copii (diagnostic şi tratament chirurgical). 

 
Postere: 

1. Revenco Ninel, Stamati Adela. Beta-blocantele în tratamentul 

cardiomiopatiilor dilatative la copii. 

2. Revenco Ninel,  Romanciuc Lilia. Aspecte  corelative ale 

variabilităţii ritmului cardiac la copiii cu dereglări de ritm.  

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Roşu Nelea. Malformaţiile chirurgicale ale sistemului hepato-biliar 

la copii (cond. şt. – Gheorghe Gîncu, dr. şt. med., conf. cercet., Cat. 

de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

2. Şevciuc Olesea. Tumora Wilms la copii (cond. şt. – Jana Bernic, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie 

pediatrică). 
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3. Bordan Alina. Pneumoniile bacteriene distructive şi particularităţile 

lor la copii (cond. şt. – Nadejda Andronic, dr. şt. med., conf. univ., 

Lab. de infecţii chirurgicale la copii). 

4. Princu Iulia. Hipertensiunea portală la copii (cond. şt. – Gheorghe 

Gîncu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi 

anesteziologie pediatrică). 

5. Bortă Galina. Boala meconială a nou-născutului. Metode de 

diagnostic şi tratament (cond. şt. – Eva Gudumac, acad., dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie 

pediatrică). 

6. Teut Alexandrina. Variabilitatea traseelor electroencefalografice în 

epilepsiile copilului mic (cond. şt. –  Svetlana Hadjiu, dr. şt. med., 

conf. univ., Dep. Pediatrie).  

7. Jalbă Tatiana. Factorii de risc ai infecţiilor maternofetale herpetice la 

sugari (cond. şt. – Tamara Ţurcanu, dr. şt. med., asist. univ., Dep. 

Pediatrie). 

8. Turtureanu Irina. Particularităţi clinice ale pneumoniei acute la 

sugari, coasociată cu timomegalie (cond. şt. – Tamara Ţurcanu, dr. şt. 

med., asist. univ., Dep. Pediatrie).  

9. Alfaliem Tatiana. Aspecte clinico-evolutive ale infecţiei rotavirale la 

sugari (cond. şt. – Ala  Donos,  dr.  şt.  med., conf.  univ., Dep. 

Pediatrie).  

10. Chiriac Nina. Displazii bronhopulmonare la copii (cond. şt. – 

Svetlana Şciuca, dr. hab. şt. med., prof. univ., Dep. Pediatrie).  

11. Grin Olesea. Particularităţile investigaţiilor microbiologice la copiii 

cu artrită inflamatorie provocată de infecţii ORL (cond. şt. – Ninel  

Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., Dep. Pediatrie).  

12. Eşanu Veronica, Eşanu Valeriu. Sindromul metabolic în pediatrie: 

boală versus sindrom versus entitate clinică (cond. şt. –  Ina  Palii, dr. 

hab. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie).  

13. Coeva Ana, Hemei Viorica, Moţpan Olga. Dermatitele toxico-

alergice medicamentoase la copii (cond. şt. – Ecaterina Stasii, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Dep. Pediatrie).  

14. Dudnic Irina, Pasari Ramina, Uşacov Ina. Unele aspecte clinice în 

astmul bronşic la copii asociat cu pneumonii (cond. şt. – Ecaterina 

Stasii, dr. hab. şt. med., prof. univ., Dep. Pediatrie).  
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Postere: 

1. Zosean Galina. Abordarea copilului cu Tetralogia Fallot (cond. şt. – 

Adela Stamati, dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie).  

2. Racoveţ Angela. Infecţia cu cytomegalovirus la copii (cond. şt. – 

Petru Martalog, dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie).  

3. Belaia Inna. Particularităţile gastroduodenitelor la copil (cond. şt. – 

Ludmila Bologa, dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie). 

4. Pîntea Ludmila. Diagnosticul precoce al malformaţiilor cardiace 

congenitale la nou-născuţi prin metoda pulsoximetriei (cond. şt. – 

Marcela Şoitu, dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie). 

5. Ladaniuc Alina. Caracteristica monitorizării Holter ECG 24 ore la 

copii cu extrasistole ventriculare şi supraventriculare (cond. şt. – 

Lilia Romanciuc, dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie).  

 

 

SECŢIA nr.7 
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII ŞI GINECOLOGIEI 

 
Catedrele de obstetrică şi ginecologie nr. 1; obstetrică şi ginecologie 

nr. 2. 
Aula Centrului Perinatologic, Spitalul Clinic Municipal nr. 1 

 (str. Melestiu, nr. 20) 
20 octombrie, ora 8:30 

 
Preşedinte: O. Cerneţchi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  Gh. Paladi, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 
profesor universitar, Om Emerit 
V. Friptu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Serbenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar  
M. Rotaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar  
Iu. Dondiuc, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari: A. Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
  E. Ceban, student, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Cauş Cătălin. Conduita medico-chirurgicală în boala inflamatorie 

pelvină acută. 

2. Ghimpu Victoria. Aspecte socio-epidemiologice ale sarcinii la 

gravidele cu sifilis.  

3. Hovanschi Diana. Alăptarea la lăuzele bolnave de epilepsie.  

4. Madan Diana. Chisturile ovariene la copii şi adolescente: studiu 

clinic a 204 de cazuri. 

5. Munteanu Igor. Particularităţile conduitei sarcinii complicate cu 

chisturi ovariene. 

6. Sagaidac Irina. Rolul factorilor angiogeni în decolarea prematură 

de placentă normal inserată. 

7. Cotelea Veronica. Sarcina şi naşterea în patologia glandei tiroide. 
 

Postere: 

1. Jubîrcă Svetlana. Spectrul de aminoacizi liberi în plasma 

adolescentelor gravide. 

2. Catrinici Rodica. Managementul sarcinii suprapurtate. 

3. Slivciuc Andrei. Tratamentul miniinvaziv în endometrioză. 

4. Mitriuc Diana. Dereglări de coagulare în sarcină. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Brînză Adrian. Sarcina ectopică. Studiul comparativ al morbidităţii 

în dependenţă de managementul aplicat (cond. şt. – Nadejda 

Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 

1). 

2. Cojocaru Victoria. Rolul operaţiei cezariene în urgenţele obstetricale 

(cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică 

şi ginecologie nr. 2). 

3. Dodu Stela. Magneziu Sulfat ca neuroprotector în naşterea prematură 

(cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

4. Guţu Mihaela. Preeclamsia şi diabetul gestaţional, două patologii ale 

sarcinii cu acelaşi prognostic (cond. şt. – Nadejda Codreanu, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 
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5. Jdanova Ecaterina. Mortalitatea perinatală în naşterea prematură 

(cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

6. Malearciuc Iulea. Operaţia cezariană repetată (cond. şt. – Zinaida 

Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2). 

7. Staci Veronica. Operaţia cezariană la adolescente (cond. şt. – Zinaida 

Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2). 

8. Medinski Daniela, Ipatii Vladimir. Histectomia totală vaginală în 

ginecologia contemporană (cond. şt. – Nadejda Codreanu, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

9. Moşin Veaceslav. Screening-ul şi diagnosticul genetic prenatal (cond. 

şt. – Ion Bologan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie nr. 1). 

10. Mureşev Cristina, Codreanu Igor, Moldovan Elena. Tumorile 

ovariene. Rolul indicelui ROMA în managementul operator (cond. şt. 

– Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie nr. 1). 

11. Şargarovschi Ina. Impactul operaţiei cezariene asupra copiilor cu 

greutate mai mică de 1500 gr (cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

12. Sîriţanu Irina. Antibioticoprofilaxia în operaţia cezariană (cond. şt. – 

Ion Bologan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie 

nr. 1). 

13. Toncoglaz Alina. Avantajele, riscul şi complicaţiile operaţiei 

cezariene (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie nr. 2). 

14. Rusnac Diana. Importanţa HPV testării în managementul 

contemporan al stărilor precanceroase de col uterin (cond. şt. – 

Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie nr.1). 
 

Postere: 

1. Gudumac Irina. Sarcina oprită în evoluţie (cond. şt. – Uliana 

Tabuica, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 2). 

2. Arama Olga. Complicaţiile materno-fetale în diabetul zaharat (cond. 

şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

 



49 

3. Popovici Maxim. Sindromul ovarelor polichistice – impact asupra 

fertilităţii (cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 

4. Pascaru Tatiana. Utilizarea metotrexatului în sarcina ectopică tubară 

(cond. şt. – Mihail Surguci, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică 

şi ginecologie nr. 1). 

5. Topală Tatiana. Salpingectomia – procedură potenţială în reducerea 

riscului cancerului ovarian (cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 
 

 
SECŢIA nr. 8 

PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI  

ŞI NEUROCHIRURGIEI  

 
Catedrele de neurologie nr. 1; neurologie nr. 2; neurochirurgie; 

reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală; Laboratorul de 
neurobiologie şi genetică medicală. 

Aula Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie 
(str. Vladimir Korolenko, nr. 2) 

 20 octombrie, ora 8:30 
Preşedinte: St. Groppa, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar 
 

Coordonatori: M. Gavriliuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gr. Zapuhlîh, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Moldovanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Lisnic, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Bodiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Timirgaz, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  A. Gasnaş, cercetător ştiinţific  
A. Andruşca, rezident, anul II 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Pleşcan Tatiana. Actualităţi în diagnosticul imagistic al accidentului 

vascular ischemic acut în fereastra terapeutică. 

2. Duca Victoria. Evoluţia crizelor epileptice la femei de vârstă 

reproductivă. Corelaţii clinice, imagistice, electroencefalografice. 
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3. Vizdoagă Anatolie. Electrostimularea în recuperarea pacienţilor cu 

artropatii. 

4. Chihai Victoria. Metodele crioterapiei la pacienţii cu artroplastii. 

5. Tabîrţă Alisa. Particularităţi în reabilitarea funcţională a pacienţilor 

cu amputaţii de membre inferioare. 

   

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Glavan Dan. Registrul naţional al gravidelor şi lăuzelor cu AVC 

(cond. şt. – Groppa Stanislav, acad., dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de neurologie nr. 2). 

2. Eşanu Andrei. Evaluarea unificată a pronosticului şi factorilor de risc 

la pacienţii cu AVC şi în populaţia sănătoasă (cond. şt. – Stanislav 

Groppa, acad., dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2). 

3. Catereniuc Daniela. Epilepsia genetică. Implicaţii genetice şi 

fenotipice (cond. şt. – Stanislav Groppa, acad., dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de neurologie nr. 2). 

4. Ciobanu Natalia. Aspecte patogenice ale AVC ischemic la pacienţii 

cu Sindrom Metabolic (cond. şt. – Stanislav Groppa, acad., dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2). 

5. Andronic Mihai. Abordări chirurgicale în tratamentul tumorilor de 

regiune pineală (cond. şt. – Iulian Glavan, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de neurologie nr. 2).  

6. Damian Cristina. Boala cerebro-vasculară în cadrul patologiei 

autoimune reumatologice (cond. şt. – Stanislav Groppa, acad., dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 2). 

7. Fala Paula. Bruxismul şi factorii cotidieni: aspecte psihoemotionale, 

vegetative şi motorii (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1). 

8. Vornices Igor. Structura somnului la pacienţii cu logonevroză (cond. 

şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie 

nr. 1). 

9. Siminenco Anastasia.  Perspectiva utilizării stimulării sonore 

binaurale în tratamentul durerii (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1). 

10. Ursachi Sergiu. Particularităţi clinice ale cefaleelor în adenoamele 

hipofizare (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie nr. 1). 
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11. Gorodniţchi Ala. Terapia muzicală în tratamentul maladiilor 

neurologice (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie nr. 1). 

12. Verdeş Cristina. Neuro-stimularea şi neuroplasticitatea – perspective 

terapeutice (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie nr. 1). 

13. Tcaci Natalia. Hiperreflexia convulsivă şi alte fenomene neurologice 

în stabilirea stării psihice a pacientului (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1). 

14. Lisnic Natalia. Flowmetria cerebrală la pacienţii cu cefalee (cond. şt. – 

Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1). 

 

 

SECŢIA nr. 9 
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI 

 

Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; Labo-
ratorul ştiinţific de narcologie. 

Aula Spitalului Clinic de Psihiatrie (str. Costiujeni, nr. 3a) 
 20 octombrie, ora 8:30 

Preşedinte: An. Nacu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: M. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
O. Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Oprea, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
J. Chihai, dr. şt. med., conferenţiar universitar  

    

Secretari:  Gh. Cărăuşu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
D. Ştîrba, student, anul V, Facultatea Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Garaz Grigore, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug Ion, Deliv 

Inga, Condratiuc Svetlana. Unii factori de risc al consumului de 

substanţe psihoactive la tinerii din instituţiile medii şi superioare de 

învăţământ din Republica Moldova. 

2. Nacu Anatol, Paladiciuc Daniel, Cărăuşu Ghenadie. Modalităţi 

psihosociale de compensare a simptomelor ADHD la adolescenţi. 
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3. Chicu Vlad, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug Ion, Deliv 

Inga, Condratiuc Svetlana. Conceptul de profilaxie a narcomaniei. 

4. Chihai Jana. Psihoeducaţia şi psihoterapia pacientului în serviciile 

comunitare de sănătate mintală. 

5. Grosu Stanislav, Cărăuşu Ghenadie. Sindromul convulsiv în 

alcoolism.  

6. Rotaru Maria. Caracteristicile influenţei codependenţei asupra 

pacienţilor alcool-dependenţi. 

7. Grosu Stanislav, Coşciug Ion. Medicaţia psihotropă în sarcină şi 

lactaţie.  

 
Postere: 
1. Nastas Igor, Canţer Tatiana, Boronin Larisa. Consumul de 

substanţe psihoactive la vârsta adolescenţei. 

2. Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug Ion, 

Deliv Inga, Garaz Grigore, Chicu Vlad. Ierarhia factorilor de risc 

care favorizează utilizarea substanţelor psihoactive. 

3. Hâncu Irina. Caracteristici clinico-evolutive ale pacienţilor cu 

tulburări de conversie. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Fratea Andrian. Particularităţi clinico-evolutive în cadrul stărilor 

confuzionale (sindromul psioorganic acut) (cond. şt. – Valentin Oprea, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

2. Culiş Nicolae. Tulburarea afectivă bipolară. Diagnostic diferenţial 

(cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală). 

3. Merlici Sorina. Îmbunătăţirea sistemului de referire a serviciilor de 

sănătate mintală în clinicile de oncologie (cond. şt. –  Jana Chihai, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

4. Popov Andrei. Reacţii adverse în tratamentul schizofreniei (cond. şt. 

– Grigore Garaz, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi 

psihologie medicală). 
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5. Cistiuhin Tatiana. Argumentarea corelaţiei dintre nivelul de stres al 

populaţiei şi practicarea sportului (cond. şt. –  Jana Chihai, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

6. Condratiuc Elena. Consecinţele ireversibile ale traumei psihice 

(cond. şt. – Anatol Nacu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

7. Djunico Elvira. Particularităţile schizofreniei agravate cu consum de 

alcool (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

8. Canţer Tatiana. Factori de risc în consumul de SPA la vârsta de 

adolescenţă şi de postadolescenţă (cond. şt. – Igor Nastas, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

9. Sanin Dmitry. Evaluarea pluridimensională a pacienţilor oncologici 

în funcţie de gradul de informatizare (cond. şt. – Igor Nastas, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

10. Pavalache Cristina. Acţiunile social-periculoase la pacienţii cu 

tulburări psihice (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

11. Ojog Ecaterina. Modificări intelectuale la bolnavii de schizofrenie 

(cond. şt. – Valentin Oprea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

12. Schidan Maria. Particularităţi clinice şi de diagnostic în tulburările 

de somn (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

13. Briceag Veronica. Tratamentul tulburărilor de panică (cond. şt. – 

Anatol Nacu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală). 

14. Coleva Ecaterina. Aspecte psihopatologice ale tulburărilor de somn 

(cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

15. Jandawe Saher. Impactul studiilor universitare asupra sănătăţii 

mintale (cond. şt. – Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

16. Madan Constanţa. Impactul psihiatrico-legal al infracţiunilor 

sexuale asupra copiilor şi adolescenţilor (cond. şt. – Anatol Nacu, dr. 
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hab. şt. med., prof. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

17. Bounegru Elena. Stigmatizarea pacienţilor cu epilepsie (cond. şt. – 

Anatol Nacu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală). 

18. Chiruţa Olga. Factorii de risc şi incidenţa suicidului în perioada 

adolescenţei (cond. şt. – Valentin Oprea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

19. Baractari Eugenia. Incidenţa tentativelor de suicid la pacienţii cu 

schizofrenie (cond. şt. – Mircea Revenco, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

 
Postere: 

1. Rotaru Olga. Dezadaptarea socială a pacienţilor cu tulburări psihice 

cronice (cond. şt. – Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

2. Juc Cristina. Aspecte psihopatologice în hipertensiunea arterială 

(cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

3. Mustea Valeria. Aspecte psihosomatice în hipertensiunea arterială 

(cond. şt. – Anatol Nacu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

4. Barancean Francesska. Tratamentul medicamentos al manifestărilor 

defectului schizofren (cond. şt. – Anatol Nacu, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

5. Stan Veronica. Tulburări de alimentaţie (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 
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SECŢIA nr. 10 
PROBLEME ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI 

 
Catedrele de stomatologie terapeutică; chirurgie oro-maxilo-facială 

pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie; chirurgie oro-maxilo-facială, im-
plantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”; prope-
deutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godoroja”; 
stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”. 

Aula Clinicii Stomatologice Universitare nr. 1 
 (str. Toma Ciorbă, nr. 42) 

20  octombrie, ora 8:30 
 
Preşedinte:  I. Lupan, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori:  Gh. Nicolau, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
D. Şcerbatiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Topalo, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Burlacu, dr. şt. med., profesor universitar 
S. Ciobanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
D. Uncuţa, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Chele, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
O. Solomon, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Fala, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  S. Calfa, asistent universitar 
  E. Ferdohleb, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie 

A. Lupu, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Uncuţa Diana. Folosirea ultrasunetului în afecţiunile parodonţiului. 

2. Zagnat Vasile. Cripta foliculului dentar. 

3. Zgîrcea Adrian. Cimentarea versus infiletarea lucrărilor implanto-

purtate.  

4. Gulpe Alexei. Studiu clinic comparativ al regenerării alveolei după 

extracţia molarilor 3 inferiori cu augmentare de PRF şi fără augmentare. 

5. Gribenco Vitalie. Avantajele diagnosticului funcţional-instrumental la 

pacienţii cu edentaţii parţiale. 
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6. Romaniuc Dumitru. Manifestările clinico-neuro-fiziologice la pacienţi 

cu bruxism nocturn sub influenţa cafeinei. 

7. Radu Bolun. Particularităţile diagnosticării afecţiunilor periimplantare.  

8. Danici Alexandru. Particularităţile morfoanatomice ale spaţiului 

endodontic. 

9. Fachira Andrei. Particularităţile diagnosticului diferenţial a 

disfuncţiilor articulaţiei temporo-mandibulare. 

10. Costin Artur. Particularităţile reabilitării sistemului stomatognat prin 

intermediul protezelor mobile armate. 

11. Uncuţa Diana, Cernega Valeria. Terapia fotodinamică în tratamentul 

parodontitei marginale. 

12. Uncuţa Diana, Eftodii Victoria. Diagnosticul şi tratamentul în 

hipomineralizarea de molari-incisivi. 

 

Postere: 

1. Lupan Ion, Elena Stepco, Nina Şevcenco, Ferdohleb Eugenia, 

Lupu Andreea. Asigurarea respectării drepturilor pacienţilor în 

asistenţa stomatologică. 

2. Roman Ion. Diagnosticul şi tratamentul pulpitelor acute de focar cu 

utilizarea preparatului MTA. 

3. Sîrbu Dumitru. Lateralizarea şi transpoziţia fascicolului alveolar 

inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. 

4. Suharschi Ilie. Reconstrucţia defectului osos posttraumatic al 

complexului zigomatico-frontal cu proteză individuală din titan 

confecţionată prin metoda CAD/CAM.  

5. Gheţiu Alexandru. Regenerarea osoasă ghidată versus grefarea cu 

blocuri osoase autogene în tratamentul defectelor de creastă 

alveolară a maxilarului superior. Studiu clinic comparativ.  
6. Mostovei Andrei. Dehiscenţele mucozale în jurul implantelor 

instalate în sectoarele edentate ale mandibulei.  
7. Dabija Ion. Sinus lifting lateral prin acces miniinvaziv fără materiale 

de augmentare.  
8. Mighic Alexandru. Tratamentul complicaţiilor cauzate de 

propulsarea materialului endodontic în sinusul maxilar. 
9. Cucu Ghenadie. Particularităţile tratamentului pacienţilor cu chisturi 

odontogene gigante ale maxilarelor. 
10. Levco Simion. Analiza retrospectivă şi comparativă a pacienţilor cu 

flegmoane ale planşeului bucal.  
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11. Cheptanaru Olga, Bajurea Nicolae, Chele Nicolae, Uncuţa Diana, 

Melnic Svetlana, Ivasiuc Irina, Poştaru Cristina, Motelica 
Gabriela. Aspecte actuale în reabilitarea implanto-protetică în zona 
frontală. 

12. Ivasiuc Irina, Uncuţa Diana, Cheptanaru Olga, Melnic Svetlana, 
Poştaru Cristina, Motelica Gabriela, Trifan Diana. Incidenţa 
afecţiunilor mucoasei bucale la pacienţii cu hepatite cronice virale pe 
plan mondial.  

13. Melnic Svetlana, Chele Nicolae, Motelica Gabriela, Cheptanaru 
Olga, Ivasiuc Irina, Poştaru Cristina. Încărcarea imediată vis-a-vis 
de  încărcarea precoce a implantelor dentare. 

14. Motelica Gabriela, Chele Nicolae, Melnic Svetlana, Cheptanaru 
Olga, Ivasiuc Irina, Poştaru Cristina. Influenţa factorilor de vârstă 
şi sex asupra apariţiei incluziilor molarilor trei inferiori. 

15. Procopenco Olga. Tumorile glandelor salivare mici.  
16. Lehtman Sofia. Epulis. Experienţa unui singur centru. 
17. Nistor Lilian. Particularităţile reabilitării ocluzale la pacienţi cu 

disfuncţii articulare. 

18. Melnic Svetlana, Bajurea Nicolae, Uncuţa Diana, Cheptanaru 
Olga, Bujor Nelu. Restaurările indirecte în zona frontală. 

19. Uncuţa Diana, Eftodii Victoria. Etiologia, aspectele clinice şi 
metodele de tratament în hipomineralizarea de molari-incisivi. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  
1. Buşmachiu Irina. Susciptibilitatea la carie dentară a copiilor cu 

aparate ortodontice (cond. şt. – Aurelia Spinei, dr. şt. med., conf. 
univ.; Ion Buşmachiu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-
maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie).  

2. Ferdohleb Eugenia, Lupu Andreea. Evaluarea nivelului de 
respectare a dreptului pacientului/ beneficiarului la informare la 
pacienţii cu fluoroză dentară (cond. şt. – Elena Stepco, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie 
şi ortodonţie).  

3. Lupu Andreea, Ferdohleb Eugenia. Analiza respectării dreptului la 
informare a pacienţilor cu carie de biberon (cond. şt. – Elena Stepco, 
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială 
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie).  
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4. Iuhtimovschi Eugen. Tratamentul periodontitelor cronice în două 
etape (cond. şt. – Gheorghe Nicolau, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 
de odontologie, paradontologie şi patologie orală). 

5. Focşa Roman. Tratamentul de canal radicular în contextul concepţiei 
moderne de tratament endodontic (cond. şt. – Sergiu Ciobanu, dr. hab. 
şt. med., conf. univ., Cat. de odontologie, paradontologie şi patologie 
orală). 

6. Cravcenco Denis. Diagnosticul şi tratamentul gingivitelor catarale 
cronice localizate, forma uşoară (cond. şt. – Lidia Eni, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. de odontologie, paradontologie şi patologie orală). 

7. Bujor Nelu. Cheia siliconică în restaurările directe (cond. şt. – 
Corneliu Năstase, asist. univ., Cat. de odontologie, paradontologie şi 
patologie orală). 

8. Levaev David. Reabilitarea complexă a defectelor ţesutului dentar dur 
(cond. şt. – Corneliu Năstase, asist. univ., Cat. de odontologie, 
paradontologie şi patologie orală). 

9. Bejenari-Mereuţa Elizaveta. Particularităţile tratamentului 
implanto-protetic în edentaţiile parţiale întinse (cond. şt. – Vitalie 
Pântea, asist. univ.; Vadim Popovici, asist. univ., Cat. de stomatologie 
ortopedică „Ilarion Postolachi”). 

10. Mostovei Mihail. Evaluarea remanierelor osoase periimplantare la 
implantele cu switch-platformă inserate la mandibulă (cond. şt. – 
Oleg Solomon, dr. şt. med., conf. univ.; Vadim Popovici, asist. univ., 
Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”; Dumitru Sîrbu, 
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială şi 
implantologie orală „Arsenie Guţan”). 

11. Nosaci Andrei. Frecvenţa chisturilor odontogene ale maxilarelor. 
Date statistice (cond. şt. – Oleg Zănoagă, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie 
Guţan”).  

12. Levco Lucia. Analiza retrospectivă a pacienţilor cu alveolită 

postextracţională (cond. şt. – Simion Levco, asist. univ., Cat. de 

chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”). 
 

Postere: 

1. Poalelungi Lidia. Tratamentul complex al parodontitei marginale 

cronice cu utilizarea materialelor de adiţie (cond. şt. – Gheorghe 

Nicolau, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de odontologie, 

paradontologie şi patologie orală). 
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2. Eni Elena. Accesul coronar în tratamentul chirurgical al 

traumatismelor de etaj mijlociu şi superior al feţei (cond. şt. – Ilie 

Suharschi, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-

facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”).  

3. Strîşca Stanislav. Planificarea virtuală în tratamentul chirurgical al 

neoformaţiunilor de volum ale oaselor maxilare (cond. şt. – Dumitru 

Sîrbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială 

şi implantologie orală „Arsenie Guţan”).  

4. Fanea Andrei. Periimplantită versus parodontită marginală (cond. 

şt. – Dumitru Sîrbu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-

maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”). 

 

 

SECŢIA nr. 11 
PROBLEMELE ACTUALE ALE FARMACIEI 

 
 Catedrele de farmacognozie şi botanică farmaceutică; chimie far-

maceutică şi toxicologică; farmacie socială „Vasile Procopişin”; tehno-
logie a medicamentelor; farmacologie şi farmacie clinică; chimie ge-
nerală; Centrul Ştiinţific al Medicamentului, Centrul Ştiinţific de Culti-
vare a Plantelor Medicinale. 

Aula nr. 4, Blocul didactic nr. 2 (str. Malina Mică, nr. 66) 
20 octombrie, ora 8:30 

 
Preşedinte:       N. Ciobanu, dr. şt. farm., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: E. Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar 
V. Valica, dr. hab. şt. farm., profesor universitar 
V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Nistreanu, dr. şt. farm., profesor universitar 
T. Calalb, dr. hab. şt. biol., conferenţiar universitar  
M. Brumărel, dr. şt. farm., conferenţiar universitar 
C. Cheptănaru, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  S. Melnic, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 

  L. Motroi, studentă, anul V, Facultatea de Farmacie 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Peredelcu Rodica. Studiul proprietăţilor hepatoprotectoare ale 

Coptizinei. 

2. Cerlat Sergiu. Eficacitatea clinică a probioticelor. 

3. Ştefaneţ Tatiana, Treapiţina Tatiana. Particularităţile formelor 

farmaceutice de uz veterinar. 
 
Postere: 

1. Brumărel Mihail, Adauji Stela. Asigurarea competenţelor 

profesionale necesare activităţii practice a farmaciştilor. 

2. Dogotari Liliana. Publicitatea medicamentelor în mediul digital.  

3. Chiţan Elena, Brumărel Mihail. Asistenţa cu medicamente 

rambursate în Republica Moldova în contextul acoperirii universale 

în sănătate. 

4. Zgîrcu Elena, Adauji Stela. Evoluţia medicamentelor orfane pe 

piaţa farmaceutică mondială. 

5. Şchiopu Tatiana, Adauji Stela. Medicamente potenţial periculoase 

utilizate de către vârstnici. 

6. Buliga Valentina. Tehnologia evaluării securităţii farmaceutice. 

7. Peschin Anatolie. Analiza farmacoeconomică a medicaţiei cu 

antibiotice a afecţiunilor căilor respiratorii superioare la copii. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Chiţan Constantin. Opoterapice, preparate cu conţinut de hormoni 

(cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 

2. Abdullah Alhalabi. Receptura extemporală a unguentelor în 

tratamentul arsurilor (cond. şt. – Tamara Polişciuc, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

3. Ţibrigan Victor. Forme farmaceutice industriale utilizate în 

ginecologie (cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., 

Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

4. Baluţa Alina. Forme farmaceutice utilizate în practica oncologică 

(cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 



61 

5. Muntean Olga. Forme farmaceutice cu proprietăţi de enterosorbent 

(cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 

6. Gîza Cristina. Analiza cantitativă a Fe(III) în forme farmaceutice 

lichide care conţin compusul complex macromolecular al hidroxidului 

de fier (III) cu polimaltoza (cond. şt. – Vasile Oprea, dr. şt. chim., 

conf. univ., Cat. de chimie generală). 

7. Falca Irina, Ştefaneţ Tatiana. Elaborarea metodelor de analiză şi 

determinarea termenului de valabilitate a unor forme farmaceutice 

extemporale moi (cond. şt. – Tatiana Treapiţina, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

8. Mitrea Daniela. Impactul preţurilor la medicamente asupra activităţii 

economice a farmaciei comunitare (cond. şt. – Stela Adauji, dr. şt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”).  

9. Rîbac Aida. Autonomia activităţii farmaceutice în contextul 

corporatizării farmaciilor comunitare (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

10. Ilieş Tatiana. Implicarea farmaciştilor în acordarea primului ajutor 

medical în farmaciile comunitare (cond. şt. – Elena Zgîrcu, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

11. Caraman Carolina. Analiza farmacoeconomică a antibioticoterapiei 

la copii cu boli respiratorii (cond. şt. – Svetlana Şcetinina, asist. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

12. Rau Anastasia. Aspectele medicaţiei pancreatitei cronice (cond. şt. – 

Sergiu Cerlat, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică). 

13. Ursu Iuliana. Principiile farmacoterapiei migrenei (cond. şt. – Sergiu 

Cerlat, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie 

clinică). 

14. Fratovcean Alexandrina. Conduita tratamentului hepatitelor virale 

(cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

15. Doroschevici Alina. Managementul farmacologic în tratamentul 

intoxicaţiilor cu alcool (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

16. Ceh Maria. Principiile contemporane ale farmaco- şi fitoterapiei 

aterosclerozei şi dislipidemiilor (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 
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17. Padure Petru. Metode de prevenţie şi tratament al bolii ischemice a 

cordului la bărbaţi (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

18.  Costin Mariana. Corelarea între conţinutul total de polifenoli şi 

acţiunea antioxidantă în unele produse vegetale (cond. şt. – Maria 

Cojocaru-Toma, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie şi 

botanică farmaceutică). 

19. Grigoriev Valeria. Studiu comprativ al totalului fenolic din seminţe 

negerminate şi germinate ale Triticum aestivum şi Helianthus annuus 

(cond. şt. – Anatolie Nistreanu, dr. şt. farm., prof. univ., Cat. de 

farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

 
Postere: 

1. Darciuc Petru. Tehnologia de imprimare 3D în formularea şi 

fabricarea medicamentelor (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., 

prof. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

2. Sîrcu Lidia. Nanoparticule polimerice utilizate în terapia la ţintă 

(cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 

3. Ursu Nina. Nanoparticule lipidice – transportori vectorizaţi pentru 

medicamente (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., prof. univ., 

Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

4. Strujenco Roman. Pelete. Tehnologia de fabricare prin metoda de 

sferonizare şi extruzie (cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

5. Curcă Dorin. Forme farmaceutice industriale în gastroenterologie 

(cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 

6. Ursu Doiniţa. Calitatea formelor farmaceutice prin concept de design 

(cond. şt. – Cristina Ciobanu, dr. şt. farm., asist. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor). 

7. Bobu Viorica. Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a 

hipolipedemiantelor (cond. şt. – Cristina Ciobanu, dr. şt. farm., asist. 

univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

8. Şabanov Marina. Sticla ca material de condiţionare pentru 

medicamente. Criterii de alegere a tipului de sticlă pentru 

condiţionarea medicamentelor (cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. 

farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 
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9. Palade Nelu. Forme farmaceutice administrate în terapia geriatrică. 

Aspecte farmacocinetice şi farmacodinamice (cond. şt. – Nicolae 

Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a 

medicamentelor). 

10. Palade Mirela-Maricica. Forme farmaceutice administrate în terapia 

pediatrică. Monitorizarea terapeutică a medicamentelor (cond. şt. – 

Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a 

medicamentelor). 

11. Curac Victor, Podgornîi Ana. Optimizarea biodisponibilităţii 

substanţelor medicamentoase prin obţinerea nanocristalelor (cond. şt. 

– Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de chimie 

farmaceutică şi toxicologică). 

12. Eşanu Elena. Principiul legalităţii şi aplicarea lui în legislaţia 

farmaceutică (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

13. Sturza Vitalie. Puncte de reper în analiza comparativă a legislaţiei 

farmaceutice (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

14. Prisacari Victor. Principii de sistematizare a actelor legislativ-

normative (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

15. Bobuţac Violina. Conţinutul noţiunii utilizare raţională a 

medicamentelor (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

16. Căldare Viorica. Indicatori ai sortimentului de medicamente (cond. 

şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie 

socială ”Vasile Procopişin”). 

17. Primac Alina. Formarea profesională a farmacistului – actualităţi şi 

perspective (cond. şt. – Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

18. Chircu Olivia. Importanţa regulilor de bună practică farmaceutică în 

activitatea farmacistului comunitar (cond. şt. – Stela Adauji, dr. şt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

19. Boaghi Marina. Importanţa aspectului etic în prestarea serviciilor 

farmaceutice (cond. şt. – Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 

de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 
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20. Rusu Diana. Distribuţia produselor medicamentoase în Republica 

Moldova (cond. şt. – Liliana Dogotari, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 

de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

21. Munteanu Victoria. Marketingul medicaţiei antivirale (cond. şt. – 

Liliana Dogotari, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială 

”Vasile Procopişin”). 

22. Semeniuc Daniela. Aspecte retrospective privind reforma 

farmaceutică în Republica Moldova (cond. şt. – Valentina Buliga, 

lect. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

23. Povşoc Natalia. Oportunităţi pentru farmacişti privind medicaţia cu 

medicamente neuroprotective (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

24. Mîţul Alina. Rolul standardelor în tratamentul maladiilor urologice 

(cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

”Vasile Procopişin”). 

25. Gavriliţa Ana. Analiza sortimentală a medicamentelor utilizate în 

terapia astmului bronşic (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

26. Petuhov Denis. Modelarea bazei de date automatizate a 

consumatorilor de medicamente (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

27. Ustica Diana. Stiluri manageriale de conducere în cadrul 

întreprinderilor farmaceutice – impact asupra angajaţilor şi 

beneficiarilor, studiu de caz: Republica Moldova (cond. şt. – Elena 

Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

28. Balan Ana. Aplicarea practică a medicinii bazate pe dovezi în cadrul 

asistenţei farmaceutice (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de 

farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

29. Bogdan Cristalina. Asistenţa farmaceutică a pacienţilor cu hepatita 

C în Republica Moldova (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. 

de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

30. Manoli Constantin. Particularităţile utilizării medicamentelor OTC 

la persoanele de vârstă înaintată (cond. şt. – Tatiana Şchiopu, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

31. Coiman Vasile. Studii privind complianţa la tratament la diferite 

grupe de vârstă (cond. şt. – Tatiana Şchiopu, asist. univ., Cat. de 

farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 
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32. Melnic Ecaterina. Analiza pieţei farmaceutice a produselor din 

plante medicinale (cond. şt. – Elena Zgîrcu, asist. univ., Cat. de 

farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

33. Nicolaescu Veronica. Asistenţa farmaceutică a copiilor cu boli rare 

(cond. şt. – Elena Zgîrcu, asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile 

Procopişin”). 

34. Vîzîi Ana. Unele aspecte ale accesibilităţii medicamentelor pentru 

copii (cond. şt. – Svetlana Şcetinina, asist. univ., Cat. de farmacie 

socială ”Vasile Procopişin”). 

35. Dontu Sergiu. Complicaţiile farmacoterapiei bolilor reumatismale 

(cond. şt. – Elena Bodrug, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

36. Codrean Alexandru. Farmaco- şi fitoterapia tonzilitelor cronice 

(cond. şt. – Elena Bodrug, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

37. Lates Delia Roxana A. Metode de prevenţie şi tratament al 

boreliozei (cond. şt. – Serghei Butorov, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie şi farmacie clinică). 

38. Rotaru Lidia. Studiul clinic al patologiilor nou-născuţilor (cond. şt. – 

Serghei Butorov, dr. şt. med., conf. univ.,  Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică).  

39. Babova Corina. Managementul dilatării varicoase a venelor (cond. 

şt. – Vasilii Cazacu, dr. şt. med., conf. univ.,  Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică). 

40. Prodan Mihaela. Studiul chimioterapiei cancerului colo-rectal (cond. 

şt. – Vasilii Cazacu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică). 

41. Bogatu Nadejda. Asistenţa farmaceutică a bolilor paliative (cond. şt. 

– Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

42. Butescu Olga. Noi aspecte în farmacoterapia infertilităţii (cond. şt. – 

Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. med., prof. univ.,  Cat. de farmacologie 

şi farmacie clinică). 

43. Şubă Olga. Studiul farmacoterapiei cancerului glandei mamare 

(cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 
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44. Dimova Anna. Aspecte noi în tratamentul afecţiunilor ORL (cond. şt. 

– Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

45. Concescu Mariana. Medicaţia contemporană a accidentului vascular 

cerebral ischemic (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

46. Roman Vladislav. Principiile chimioterapiei tumorilor maligne 

(cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

47. Rîbac Ivan. Studiul managementului hepatitei C (cond. şt. – 

Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie 

şi farmacie clinică). 

48. Iepure Luminiţa. Contribuţii la studiul farmacoterapiei litiazei 

biliare (cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

49. Popescu Angela. Metode de prevenţie şi medicaţie a bolii Alzheimer 

(cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică). 

50. Popescu Doina. Particularităţile managementului afecţiunilor 

alergice la copii (cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

51. Guţu Anghelina. Asistenţa farmacoterapeutică în farmaciile 

comunitare şi de spital (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

52. Guţuţui Ecaterina. Aspectele medicaţiei arsurilor termice şi 

electrice (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

53. Tverdohleb Cristina. Particularităţile farmacovigilenţei în Republica 

Moldova (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

54. Lupaşcu Anna. Studiul fitochimic asupra speciei Cichorium intybus 

L (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

55. Ladnaia Dana. Rolul farmacistului în eliberarea suplimentelor 

alimentare (cond. şt. – Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. 

de farmacie socială ”Vasile Procopișin”). 
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SECŢIA nr. 12 
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE ŞI FILOLOGICE 

 

Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică 

Catedra de filosofie şi bioetică. 

Aula nr. 3, Blocul didactic nr. 4  

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
B
)  

 20 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: V. Ojovanu, dr. hab. filos., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: T. Ţîrdea, dr. hab. filos., profesor universitar 

D. Nistreanu, dr. filos., conferenţiar universitar 

A. Eşanu, dr. filos., conferenţiar universitar 
    

Secretari: D. Rusnac, lector universitar 

 R. Chelban, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ojovanu Vitalie. Aspecte ale promovării bioeticii în instituţiile 

medicale din R. Moldova.  

2. Rusnac Daniela. Dreptul bolnavului la adevăr. 

3. Eşanu Anatolie. Globalizare şi deglobalizare în contextul trendului 

planetar.  

4. Rubanovici Ludmila. Calitatea îngrijirilor medicale din perspectiva 

bioeticii. 

5. Banari Ion. Imaginea morală a medicinistului: realităţi sociale 

versus cerinţe ale medicinei de azi. 

6. Cojocaru Viorel. Tratamentul spiritual al deţinuţilor cu maladii 

chirurgicale. 

 

Postere: 

1. Bezu Liviu. Corelarea tacticii curative de către medicul curant şi 

farmacist la pacienţii cu maladii cronice. 

2. Şargu Elena. Tendinţe recente ale procesului de medicalizare a 

societăţii. 

3. Dorosevici Alexandr. Vulnerabilitatea pacienţilor cu afecţiuni 

psihiatrice drept subiect de abordare bioetică. 
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4. Andoni Viorel. Relaţiile medic-pacient în contextul medicinei de 

familie. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Pantea Ana. Artterapia în medicaţia psihozelor (cond. şt. – Vitalie 

Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
2. Nagalisov Tatiana. Aspecte contemporane ale rolului hipnozei în 

actul terapeutic (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

3. Gorbatovschi Veronica. Raportul suicid – libertate umană. Aspecte 

bioetice (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică). 
4. Bujac Irina. Tratamentul chirurgical şi consilierea spirituală a 

deţinuţilor: perspective medico-bioetice (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, 

dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
5. Furculiţa Daniel. Afecţiuni cardiovasculare congenitale: aspecte 

teoretico-medicale şi bioetice  (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

6. Gherman Nadejda. Aspectul bioetic al acţiunii cu exerciţii fizice 

asupra organismului la gravide (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

7. Lavric Diana. Problema aplicabilităţii eficiente a hipnozei în domenii 

speciale (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică). 
8. Bîrcă Ana-Maria. Probleme bioetice ale noilor tehnologii 

reproductive (cond. şt. – Teodor Ţîrdea, dr. hab. filos., prof. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică). 
9. Cojocaru Viorica. Problema sensului vieţii şi nemurirea (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
10. Peredelcu Natalia. Farmaceutica în contextul progresului tehnico-

ştiinţific (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
11. Doicova Olga. Экстрсенсорные восприятия и паранормальные 

психические явления (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
12. Spoială Augustina. Eugenetica (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
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13. Ojovan Vitalina. Medicaţia primară a unor patologii endocrine în 

optică bioetică (cond. şt. – Didina Nistreanu, dr. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 
14. Pervova Tatiana. Implicaţii bioetice în psihiatrie: analiză teoretică şi 

practică (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
15. Coledinschi Iuliana. Probleme contemporane în planificarea 

familiei: analiză bioetică (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
16. Cuştiuc Inga. Valoarea comunicării şi a prevederilor morale în actul 

paliativ (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
17. Saracuţa Alla. Interpretarea filosofică a fenomenului genialităţii 

(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 

18. Vieru Inna. Уровень внутренней свободы (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
19. Zlatova Natalia. Filosofia lui Pitagora (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
20. Colenciuc Violina. Aspectul filosofic şi politic al libertăţii (cond. şt. 

– Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
21. Ceban Dumitriţa. Problema OZN (cond. şt. – Daniela Rusnac, lect. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
 

Postere: 

1. Crangaci Marin. Opera filosofică a lui Fr. Nietzsche între 

controverse şi valori evidente privitor la esenţa omului (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
2. Postolachi Aureliu. Problema fericirii în medicină (cond. şt. – Vitalie 

Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
3. Călin Pavel. Agresivitatea umană: aspecte socio-medicale (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
4. Coadă Mihai. Importanţa studierii filosofiei medicinei în 

universităţile de medicină şi rolul filosofiei în societate (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
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5. StoianovDiana. Aspecte bioetice ale consecinţelor ictusului cerebral 

(cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
6. Goncear Tamara. Existenţialismul în concepţia lui F. M. Dostoevski 

(cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 
7. Cristal Ana. Istoria nebuniei în concepţia lui M. Foucault (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
8.  Guzun Cornelia. Omul şi psihanaliza (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
9. Vasilieva Irina. Terorismul – aspect socio-filosofic (cond. şt. – 

Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
10. Chiviriga Alina, Chiviriga Eugen. Problema omului în filosofie 

(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
11. Amirov Foma, Toloacă Marina. Interpretarea filosofică a binelui şi 

răului (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
12. Codreanu Olga. Bioetica şi responsabilitatea morală în activitatea 

biomedicală (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 
 

 

Subsecţia 2. Limbi moderne 
Catedra de limbi moderne. 

 
Preşedinte: D. Eşanu-Dumnazev, lector universitar superior 

   

LIMBA FRANCEZĂ 
Aula nr. 6, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

b
) 

20 octombrie, ora 8:30 

 
Coordonatori:  A. David, lector universitar superior 

R. Scutelnic, lector universitar superior 
 

Secretari:  V. Voloşciuc, lector universitar  
M. Gălbineanu, studentă, anul II, Facultatea de 
Farmacie 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. David Ala. Particularităţi stilistico-pragmatice ale argumentării în 

textul medical.  
 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Cercez Irina. Blanchiment des dents (Albirea dinţilor) (cond. şt. – 

Ala Ojovan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie terapeutică; 

cond. lingv. – Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de 

limbi moderne). 

2. Grigoris Corina. Le détartrage (Detartrajul) (cond. şt. – Angela 

Cartaleanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie terapeutică; 

cond. lingv. – Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de 

limbi moderne). 

3. Gălbineanu Maria. Plantes contre le cholestérol (Plantele contra 

colesterolului) (cond. şt. – Anna Benea, asist. univ., Cat. de 

farmacognozie şi botanică farmaceutică; cond. lingv. – Raisa 

Scutelnic, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).  

4. Andruşca Constantin. Carie dentaire (Caria dentară) (cond. şt. – Ala 

Ojovan, dr. şt. med., conf. univ.,  Cat. de stomatologie terapeutică; 

cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. superior, Cat. de limbi 

moderne).  

5. Lupu Eugen. Implant dentaire: avantages et contre-indications 

(Implantul dentar: avantagele şi contraindicaţiile) (cond. şt. – Dumitru 

Hîţu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de  chirurgie oro-maxilo-facială şi 

implantologie orală ,,Arsenie Guţan”; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, 

lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).  

6. Sîrbu Ana, Virginia Sitari. Aubepiné – plante du coeur (Păducelul – 

plantă a inimii (cond. şt. – Anatolie Nistreanu, dr. şt. med., prof. univ., 

Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică; cond. lingv. – 

Veronica Voloşciuc, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

7. Ermurachi Cristina, Lis Maria. Absinthe – miroir de la société 

(Pelinul – oglindă a societăţii) (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică; 

cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

8. Istrati Daniela, Babin Elena. Médicaments naturels – source de 

santé (Medicamentele naturale – sursă de sănătate) (cond. şt. – Livia 
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Uncu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 

toxicologică; cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, lect. univ., Cat. de 

limbi moderne).  

9. Cebotari Ariana. Parodontite – affection de la bouche (Parodontita – 

afecţiune a cavităţii bucale) (cond. şt. – Diana Marcu, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”; 

cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

 

 

LIMBILE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ 

Aula nr. 7, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
b
) 

20 octombrie, ora 8:30 
 

Coordonatori: O. Tumuruc, lector universitar superior 

L. Panciuc, asistent universitar 
 

Secretari: N. Doronin, asistent universitar 

C. Nistreanu, studentă, anul II, Facultatea de Medicină 

nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cazac Viorica. Utilizarea eficientă a materialelor didactice autentice 

în cadrul orelor de limba engleză medicală. 

2. Şimanschi Marcela.Valorile competenţelor în procesul de predare. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  
1. Gherasim Sanda. The music influence on the encephalon (Influenţa 

muzicii asupra encefalului) (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Cat. de neurologie nr. 1; cond. lingv. – Liuba 
Maxian, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

2. Topală Valeria. Regeneration and artificial growth of teeth based on 
the studies of stem cells (Regenerarea şi creşterea artificială a dinţilor 
bazată pe studiile celulelor stem) (cond. şt. – Ludmila Rotaru, dr. şt. 
biol., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană; cond. 
lingv. – Liuba Maxian, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 
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3. Burduniuc Aurelia. Music influence on the brain (Influenţa muzicii 
asupra creierului) (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. 
univ., Cat. de neurologie nr. 1; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. 
univ., Cat. de limbi moderne).  

4. Porada Serghei. The respiratory diseases (Boli respiratorii) (cond. şt. 
– Angela Ciuntu, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie; 
cond. lingv. – Olga Tumuruc, lect. univ. superior, Cat. de limbi 
moderne).  

5. Nistreanu Cristina. The development of the embryo in the early 
stage of pregnancy (Dezvoltarea embrionului în prima etapă a sarcinii) 
(cond. şt. – Elina Pelin, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de histologie, 
citologie şi embriologie; cond. lingv. – Olga Tumuruc, lect. univ. 
superior, Cat. de limbi moderne).  

 
 

Subsecţia 3. Limba română şi terminologie medicală 
Catedra de limba română şi terminologie medicală. 

Aula S, Blocul didactic nr. 3  
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

b
) 

20 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:       A. Chiriac, dr. pedagogie, conferenţiar universitar 
 

Coordonatori:  A. Busuioc, lector universitar superior 

 A. Lopatiuc, asistent universitar 

 E. Mârza, lector universitar  
   

Secretari:  T. Gamanji, asistent universitar 
 S. Carmazan, studentă, anul II, Facultatea de Farmacie  

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ciubotaru Galina. Evoluţia limbajului lexical specializat medical în 

limba română.  

2. Trebeş Tatiana. Rebusul ca metodă didactică. 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Vidraşcu Anastasia. Factorii de risc şi profilaxia bolilor 

cardiovasculare (cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. 

univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

2. Slobodeniuc Maxim. Dezvoltarea medicinei în Republica Moldova şi 

noile descoperiri în ultimele decenii (cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. 

pedagogie, conf. univ., Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 

3. Tehi Tarek. Descoperiri ştiinţifice în medicină. Invenţii şi inventatori 

(cond. şt. – Tatiana Gamanji, asist. univ., Cat. de limba română şi 

terminologie medicală). 

4. Haidar Zeiba. Aspecte ale terapiei expresive (cond. şt. – Victoria 

Vîntu, dr. filol., lect. univ. superior, Cat. de limba română şi 

terminologie medicală). 

5. Hujeirat Hatem, Madi Mohamad. Abordarea psihologică a 

pacientului (cond. şt. – Tatiana Trebeş, asist. univ., Cat. de limba 

română şi terminologie medicală). 

6. Saad Rashid Karrar, Danilov Diana. Plante benefice pentru casa 

mea (cond. şt. – Aliona Busuioc, lect. univ. superior, Cat. de limba 

română şi terminologie medicală). 

7. Terzi Iulia. Nanotehnologii în medicină (cond. şt. – Silvia Nastasiu, 

lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

8. Ursu Anastasia. Tulburările de personalitate din perspectiva clinicii 

psihiatrice (cond. şt. – Silvia Nastasiu, lect. univ., Cat. de limba 

română şi terminologie medicală). 

9. Carmazan Sabina. Si nomina nescis, perit cognitio rerum (cond. şt. – 

Eleonora Ştefârţă, lect. univ. superior, Cat. de limba română şi 

terminologie medicală). 

10. Khatib Rima. Stresul – boala secolului XXI (cond. şt. – Galina 

Ciubotaru, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 
11. Ben David Yosef. Bolile ereditare – cauze şi metode de prevenire 

(cond. şt. – Galina Ciubotaru, asist. univ., Cat. de limba română şi 
terminologie medicală). 

12. El Nems Moataz. Înţelegerea propriilor emoţii, autocontrolul şi 
empatia – cheia succesului (cond. şt. – Alina Lopatiuc, asist. univ., 
Cat. de limba română şi terminologie medicală). 
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13. Akel Adham. Deprinderile dăunătoare şi impactul lor asupra 
sănătăţii (cond. şt. – Alina Lopatiuc, asist. univ., Cat. de limba 
română şi terminologie medicală). 

14. Cuşniriuc Irina, Gandrabur Iulia. Alimentele – sursă naturală de 
vitamine (cond. şt. – Nadejda Bâlici, lect. univ., Cat. de limba română 
şi terminologie medicală). 

15. Grăchilă Irina. Formarea termenilor clinici (cond. şt. – Svetlana 
Cravcenco, lect. univ. superior, Cat. de limba română şi terminologie 
medicală). 

16. Toloacă Mariana, Nichita Natalia. Factorii naturali de cură (cond. 
şt. – Nadejda Bâlici, lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie 
medicală). 

17. Tabanschii Nicolae. Medicul – personalitate marcantă de-a lungul 
timpurilor (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. pedagogie, conf. univ., Cat. 
de limba română şi terminologie medicală). 

18. Danilov Diana. Metode tradiţionale de tratament (cond. şt. – Maria 
Pruteanu, dr. pedagogie, conf. univ., Cat. de limba română şi 
terminologie medicală). 

19. Kanchivakkam Ashwin. Medicina tradiţională indusă (cond. şt. – 
Emilia Stajila, asist. univ., Cat. de limba română şi terminologie 
medicală). 
 
 

Subsecţia 4. Pregătire preuniversitară 

Centrul de pregătire preuniversitară. 

        Sala Multimedia, Centrul de pregătire preuniversitară 

 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 23/2) 

20 octombrie, ora 13:30 

 

Preşedinte:      V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: D. Ceoban, lector universitar 

V. Costin, lector universitar superior 

Secretari: D. Corobcean, lector universitar superior 

A. Faur, student, anul I, Facultatea de Medicină nr. 2  
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Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Costin Viorica, Corobcean Doina. Erori frecvente de exprimare în 

limbajul didactic. 

2. Corobcean Doina. Formarea competenţelor comunicative prin 

intermediul metodelor interactive în cadrul orelor de RLS. 

3. Ceoban Didina, Corobcean Doina. Operaţionalizarea obiectivelor 

în demersul didactic la limba română. 

4. Coda Victoria. Dubiul la nivel semantico-sintactic. 

5. Butler Alina. Socializarea prin intermediul comunităţilor virtuale. 

6. Malache Cristina. Figuri feminine în proza eminesciană.  

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Davidov Harel. Meloterapia sau sănătatea prin muzică (cond. şt. – 

Viorica Costin, lect. univ. superior, Centrul de instruire 

preuniversitară). 

2. Salti Jihad, Shahin Shahin. Modul sănătos de viaţă – factor 

determinant al sănătăţii (cond. şt. – Nina Cojocaru, lect. univ., Centrul 

de instruire preuniversitară). 

3. Faur Amir. Chirurgia plastică – avantaje şi dezavantaje (cond. şt. – 

Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de instruire 

preuniversitară). 

4. Assady Amir. Bolile infecţioase la copii (cond. şt. – Svetlana 

Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

5. Abu Gafar Roba, Abu Ajaj Mohammad. Căsătoria arabă – tradiţii 

şi ritualuri ceremoniale (cond. şt. – Doina Corobcean, lect. univ. 

superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

6. Asli Sohad, Abu Saada Arej. Al-Mutanabbi – poet nepereche al 

literaturii arabe (cond. şt. – Doina Corobcean, lect. univ. superior, 

Centrul de instruire preuniversitară). 

7. Watad Jamila. Integrarea în societate a oamenilor cu handicap (cond. 

şt. – Victoria Coda, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

8. Attrash Abed Elbast. Israel – patria mea (cond. şt. – Alina Butler, 

asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 
9. Safadi Mohamad Zeyad. Nazaret – oraşul meu natal (cond. şt. – 

Alina Butler, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 
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Postere: 
1. Abu Farah Shahin, Tarbin Abdala. Frumuseţea portului naţional 

arab (cond. şt. – Didina Ceoban, lect. univ., Centrul de instruire 
preuniversitară).  

2. El Ragilat Samer, Abu Arar Amer. Sportul şi sănătatea (cond. şt. – 
Viorica Costin, lect. univ. superior, Centrul de instruire 
preuniversitară). 

3. Abu Guda Ramadan. Negev: loc reprezentativ pentru beduini (cond. 
şt. – Nina Cojocaru, lect. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

4. El Sana Abdel Lateef. Laptele de cămilă – un nou superaliment 
(cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de 
instruire preuniversitară). 

5. El Tawalha Muhamed. Islamul şi creştinismul – cele mai răspândite 
religii de pe glob (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, 
Centrul de instruire preuniversitară). 

6. Afoni Moutaber. Este uşor să te laşi de fumat? (cond. şt. – Victoria 
Coda, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

 
 

SECŢIA nr. 13 
DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE: 

TENDINŢE, PROBLEME, SOLUŢII 

 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu. 

Centrul de Informare INFOMEDICA nr.3, 
Spitalul Clinic Republican (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 29) 

20 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: L. Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
   

Coordonator: S. Ciubrei, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
 

Secretar:          E. Vedean, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
 

Comunicări: 
1. Karnaeva Liubovi. Crearea spaţiului informaţional academic unic 

al bibliotecilor universitare din Republica Moldova – şanse egale de 
acces la informaţie.   
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2. Gangan Irina. De la Q Series la Aleph. Primii paşi de catalogare 

corporativă în cadrul consorţiului bibliotecilor universitare din 

Moldova (cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale). 

3. Dobrea Olesea. LibUnivCatalog – nucleul spaţiului informaţional 

academic unic al bibliotecilor universitare din Republica Moldova.  

4. Solomon Larisa. Modulul Circulaţie, softul Aleph – un nou 

instrument de comunicare (cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale). 

5. Racu Mariana, Otgon Aliona. Analiza fluxului de documente intrate 

în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Medicale (a. 2015). 

6. Gîncul Tatiana. Metode şi practici de indexare a publicaţiilor de 

profil medical.   

7. Barov Tamilla. Отражение научно-исследовательского процесса 

в институциональных репозиториях: опыт Государственного 

медицинского и фармацевтического университета им. Николае 

Тестемицану. 

8. Vedean Elizaveta. Politica de marketing a Bibliotecii Ştiinţifice 

Medicale USMF “Nicolae Testemiţanu”.  

9. Zavtur Galina, Boldescu Valentina. Analiza capacităţii funcţionale a 

colecţiilor Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF “Nicolae 

Testemiţanu” în baza buletinelor de cerere.  

10. Guţu Valentina. Utilizarea ediţiilor periodice în procesul de 

cercetare medicală (cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale). 

11. Guţu Svetlana. Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului: forme şi metode de 

comunicare cu beneficiarii.  

12. Gologan Larisa. Reţeaua bibliotecilor medicale din Republica 

Moldova: direcţii de dezvoltare. 

13. Ciubrei Silvia. Titlu rezervat. 
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