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AGENDA 
 

 

14:00 – 14:30 Cuvânt de salut 
Acad. Stanislav GROPPA 
Președintele Consiliului Științific  
Prorector pentru a activitate de cercetare 

14:30 – 14:40 20.80009.8007.14 Cercetări complexe de elaborare a 
noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone 
pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor 
stomatologice, orofaringiene și auriculare 

Vladimir VALICA  
dr. hab. șt. farm., prof. univ. 

14:40 – 14:50 20.80009.8007.17 Abordarea morfologică prin metode 
convenționale, histo- și imunohistochimice ale 
particularităților profilului patologic a placentogenezei 
precoce în sarcini dereglate la termen mic 

Valeriu DAVID  
dr. șt. med., conf. univ. 

14:50 – 15:00 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fotochimic al 
plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, 
antimicrobiană și hepatoprotectoare 

Nicolae CIOBANU  
dr. șt. farm., conf. univ. 

15:00 – 15:10 20.80009.8007.25 Fragilitatea: diagnosticul și 
profilaxia în coraportul problemelor medico-psiho-
sociale ale vârstnicului vulnerabil 

Anatolie NEGARĂ  
dr. șt. med., conf. univ. 

15:10 – 15:20 20.80009.8007.26 Pilotarea aplicării principiilor 
medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli 
cronice netransmisibile 

Ghenadie CUROCICHIN  
dr. hab. șt. med., prof. univ. 

15:20 – 15:30 20.80009.8007.27 Infertilitatea masculină – 
sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor 
patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, 
monitorizare și tratament în populația RM 

Ion DUMBRĂVEANU  
dr. hab. șt. med., conf. univ. 

15:30 – 15:40 20.80009.8007.29 Studiul epidemiologic al patologiilor 
endocrine cu răspândire largă în populație (diabet 
zaharat, obezitate) în RM și strategia managerială 

Lorina VUDU  
dr. șt. med., conf. univ. 

15:40 – 15:50 20.80009.8007.37 Bolile cronice hepatice și 
pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale 

Iuliana LUPAȘCO  
dr. hab. șt. med., conf. cerc. 

15:50 – 16:00 20.80009.8007.40 Integrarea mecanismelor 
epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic 
și tratament multimodal al epilepsiei 

Vitalie Chiosa, dr. șt. med.,  
Stanislav GROPPA 
dr. hab. șt. med, prof. univ.,  
academician al AȘM 

16:00 – 16:30 Concluzii 


