
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA  

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 

TESTEMIŢANU” 

SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ A IGIENIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

ORGANIZEAZĂ 

Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu participare internaţională “Probleme actuale 

ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile” care va avea loc la 28-30 aprilie 2015, în 

or. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A. 

Tematica conferinţei: 

1. Bolile netransmisibile ca problemă a sănătăţii publice 

2. Rolul sănătăţii mediului în prevenirea bolilor netransmisibile  

3. Evaluarea factorilor de risc comportamentali în dezvoltarea bolilor netransmisibile 

4. Fortificarea capacităţilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în 

controlul bolilor netransmisibile  

5. Varia 

Sunt invitaţi să participe la Conferinţă cadre didactice, cercetători ştiinţifici, specialişti 

din serviciul practic, doctoranzi, rezidenţi. Programul ştiinţific va include sesiuni de comunicări 

orale şi postere. 

Cerinţe faţă de publicaţii 

1. Materialele ce se trimit pentru publicare vor include varianta printată pe o singură faţă a 

foii, format A4, marginele sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm, caractere Times New 

Roman 14 la 1,5 intervale, într-un singur exemplar, vizat de conducătorul instituţiei unde a fost 

elaborată lucrarea respectivă şi 2 recenzii, versiunea electronică în format Microsoft Word 6:0-

10.0 (transmisă pe e-mail). 

2. Nu vor fi primite pentru publicare articolele ce au apărut în alte publicaţii. 

3. Una şi aceeaşi persoană nu poate să publice (autor şi coautor) nu mai mult de trei articole. 

4. Articolele vor cuprinde în ordinea respectivă următoarele elemente: 

1. Titlul: majuscule, bold, centrat 

2. Autori: titluri ştiinţifice/didactice, nume, prenume, bold, centrat cu sublinierea autorului 

prezentator 

3. Afilierea instituţională (marcat prin 1, 2, etc): centrat incluzând departamentul, instituţia, 

localitatea 

4. Rezumatele în limbile română şi engleză (până la 5-7 rânduri fiecare), inclusiv 3-6 cuvinte 

cheie. 

5. Introducere, materiale şi metode, rezultate, discuţii, concluzii, bibliografie în ordinea 

referinţei în text. 

6. Referinţele bibliografice, care vor include obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala 

prenumelui, titlul articolului citat (în limba originală), revista (prescurtarea internaţională), anul 

apariţiei, volumul, numărul paginilor. Pentru monografii – Oraşul: Editura, - anul apariţiei. – 

numărul de pagini. 

7. Tabelele şi figurile vor fi enumerate şi însoţite de legendă.  

8. Textul (inclusiv bibliografia) nu va depăşi 7 pagini. Dimensiunea unei figuri sau a unui 

tabel va fi de cel mult ½ pagină, iar numărul figurilor şi al tabelelor din text va fi de cel mult 

jumătate minus unu din numărul de pagini dactilografiate. 

9. Autorii poartă răspundere pentru veridicitatea materialelor publicate. 
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10. Materialele pentru publicare pot fi prezentate până la 1 martie 2015 pe adresa: Catedra 

Igienă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, str. Nicolae Testemiţanu” 26/2, Chişinău, MD-2025, 

Republica Moldova; e-mail: angela.cazacu@usmf.md; gr.friptuleac@gmail.com 

Telefoane de contact: 

Cazacu-Stratu Angela – asistent, dr. şt. med +373 (022) 205 462 

Friptuleac Grigore – profesor, dr. hab. şt.  med +373(022)729 857; +373 (022) 205 464 

Taxa de participare 500 lei 

Informaţii suplimentare (cazare, program complet al comunicărilor, data şi locul 

desfăşurării, acces etc.) vor fi anunţate anticipat (30 zile) desfăşurării lucrărilor conferinţei. 

Vă rugăm să ne confirmaţi informaţia primită, printr-un mesaj Vă mulţumim anticipat. 

O zi bună să aveţi! 

Comitetul organizatoric. 

Comitetul de organizare a conferinţei naţionale cu participare 

internaţională “Probleme actuale ale prevenirii şi controlului 

bolilor netransmisibile” 

Comitet de onoare 
Ababii Ion – Rector, academician al AŞM, Profesor univ., Dr. habilitat - Rep. Moldova 

Yarno Habitch – Coordonator Naţional a OMS din Republica Moldova 

Opopol Nicolae - membru corespondent al AŞM, Prof. univ., Dr. habilitat - Rep. Moldova 

Ostrofeţ Gheorghe - Prof. univ., Dr. habilitat - Rep. Moldova 

Vlaicu Brigitha - Prof. univ., Dr. - România 

Шекера Олег – президент  Международной общественной организации «Здоровье 

общества», доктор мед. наук – Ucraina 

Comitet de organizare 
Preşedinte                                                                  Friptuleac Grigore - Prof. univ., Dr. hab. 

Vicepreşedinte                                                           Bahnarel Ion - Prof. univ., Dr. hab.  

Vicepreşedinte                                                           Pîsla Mihail – Dr. med., conf. cercetător 

Vicepreşedinte                                                           Şalaru Ion – vicedirector CNSP 

Membri 

Cazacu-Stratu Angela – Dr. med., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Cebanu Sergiu - Conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Tabuncic Nelea – şef secţie CNSP 

Meşina Victor - Conf. univ., Dr. med., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Bernic Vladimir – cercetător şt. superior, Dr.med., CNSP 

Pînzaru Iurie - Şef Centrul SSC şi T, Dr.med., CNSP 

Croitoru Cătălina - Conf. univ., Dr.med., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Tihon Aliona - Conf. univ., Dr.med., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Natalia Silitrari - şef Centrul Promovarea Sănătăţii şi Comunicare 

 

Secretariat 

Lupu Marina - cercetător şt. stagiar, CNSP 

Rubanovici Vladislav, asistent univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Grigoriţă Iurie – asistent univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Purice Ion – doctorand, USMF „Nicolae Testemiţanu 

Mogoreanu Maxim – medic igienist, CNSP 

Eftodi Iulia – medic-rezident, USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Ţurcanu Gheorghe - medic-rezident, USMF „Nicolae Testemiţanu” 
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