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Informaţii personale  

Nume / Prenume Evghenii Guţu 

Adresă(e) Chişinău, R Moldova  

Telefon(oane) Serviciu: (+373 32) 355 040    

Fax(uri) (+373 32) 355 040 

E-mail(uri) evghenii.gutu@usmf.md   

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 

  Data naşterii 15.07.1961 

Sex Masculin  

  

Experienţa profesională  

Numele şi adresa angajatorului   IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,  
Bl. Ştefan cel Mare 165, Chişinău, MD 2004, Republica Moldova  

Perioada 2018 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Prorector pentru relaţii externe, IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 
(http://usmf.md/) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Asigurarea și dezvoltarea relaţiilor între USMF ,,Nicolae Testemiţanu” și 
instituţiile de învăţământ medical de peste hotare 

 Planificarea și organizarea în cadrul Universității a evenimentelor cu caracter 
variat, ce implică participarea reprezentanţilor instituţiilor, organizaţiilor din diferite 
ţări 

 Dezvoltarea și coordonarea mobilităților academice peste hotarele țării a 
studenților, rezidenților și colaboratorilor Universității 

Perioada 2005 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Şef Catedra Chirurgie Generală-semiologie, profesor universitar, IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” (http://usmf.md/) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie în domeniul chirurgiei generale (activitatea organizatorică şi didactică)  
 Conducerea cercetărilor în domeniul chirurgiei abdominale, vasculare, chirurgiei 

septice a ţesuturilor moi 
 Organizarea asistenţei medicale în domeniul chirurgiei abdominale (activitatea 

curativă şi consultativă) 

Perioada 1997-2005  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Chirurgie 
nr.1 „Nicolae Anestiadi” (http://usmf.md/) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Educaţie în domeniul chirurgiei de urgenţă (activitatea organizatorică şi didactică) 
 Cercetare în domeniul chirurgiei ulcerului gastroduodenal hemoragic (teza de 

doctor habilitat) 
 Asistenţa medicală în domeniul chirurgiei abdominale de urgenţă (activitatea 

curativă) 

Perioada 1990-1997  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Chirurgie nr.1 
„Nicolae Anestiadi” (http://usmf.md/) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Educaţie în domeniul chirurgiei generale (activitatea didactică) 
 Cercetare în domeniul chirurgiei abdominale de urgenţă şi programate (nivelul 

postdoctoral) 
 Asistenţa medicală în domeniul chirurgiei abdominale de urgenţă (activitatea 

curativă) 

Perioada 1987-1990  

Funcţia sau postul ocupat Aspirant, Institutul de Chirurgie „A.V.Vişnevskii”, Moscova, Rusia 
(http://www.vishnevskogo.ru/)   
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Studiile în domeniul chirurgiei generale (activitatea metodică şi didactică)   
 Cercetare în domeniul chirurgiei septice (teza de doctor) 
 Asistenţa medicală în domeniul chirurgiei de urgenţă (activitatea curativă) 

Perioada 1984-1987  

Funcţia sau postul ocupat Chirurg de urgenţă, Spitalul Clinic Republican, Chişinău (http://www.scr.md/) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Asistenţa medicală în domeniul chirurgiei generale de urgenţă (activitatea 
curativă) 

Alte activităţi profesionale  2005-prezent – membru al Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”; 
 2005-2018 – membru al Consiliului Facultăţii de Medicină nr.2, USMF „Nicolae 

Testemiţanu”; 
 2010-2018 – preşedintele Comisiei de concurs Facultăţii de Medicină nr.2; 
 2009-2017 – vice-preşedintele Comisiei de Examen de Stat la USMF „Nicolae 

Testemiţanu”; 
 2010 – coordonatorul Comisiei de reformă curiculară, Facultatea Medicină; 
 2014-2015 – preşedintele Comisiei curiculare pentru ajustarea programelor 

studiilor postuniversitare la Standardele Educaţionale Europene pe „Chirurgie 
generală”; 

 2018-prezent – preşedintele Comisiei metodice „Chirurgie” a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”; 

 2019-prezent – preşedintele Comisiei Relaţii Internaţionale a Senatului USMF 
„Nicolae Testemiţanu”; 

 2015-2019 – preşedintele Comisiei de specialitate „Chirurgie” a MSMșiPS al RM; 
 2013-prezent – preşedintele Comisiei specializate pentru recunoaştere şi 

echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilul „Chirurgie generală” a 
MSMșiPS al RM; 

 2005-prezent – membrul Comisiei de atestare pe Chirurgie a MSMșiPS al RM, 
vice-preşedintele Comisiei – din 2018;  

 2015-prezent – membrul Consiliului de experţi al MSMșiPS al RM;  
 2006-prezent – membrul Seminarului ştiinţific de profil, Specialitatea Chirurgie, 

din 2012 – vice-preşedintele Seminarului; 
 2006-prezent – preşedintele Comisiei de experţi în chirurgie, CNAA/ANACEC; 
 2012-2017 – membrul Comisiei de expertiză unificată în Ştiinţe biologice şi 

medicale, CNAA; 
 2006-2011 – membrul Asambleei AŞM; 
 2007-prezent – membrul conducerii Asociaţiei chirurgilor din Republica Moldova 

„Nicolae Anestiadi”, din 2011-2015 – vice-preşedintele Asociaţiei; din 2015-
prezent – preşedintele Asociaţiei; 

 2006-2009 – membru al Colegiului de Redacţie al revistei ştiinţifice „Anale 
Ştiinţifice” a USMF „Nicolae Testemiţanu”; 

 2009-prezent – membru al Colegiului de Redacţie al revistei ştiinţifice „Curierul 
Medical”/”Moldovan Journal of Medicine”; 

 2011-prezent – membru al Colegiului de Redacţie al revistei ştiinţifice „Arta 
Medica”; 

 2011-prezent – membru al Colegiului de Redacţie al revistei ştiinţifice „Revista de 
Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova” (“Moldovan Journal of Health Sciences”); 

 2015-prezent – membru al Colegiului de Redacţie al revistei ştiinţifice „Educaţie 
medicală continuă şi ştiinţa” („Непрерывное медицинское образование и 
наука”, Chelyabinsk, Rusia); 

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Profesor universitar, Atestat PU 0098 (28.01.2010)  
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialitatea 14.00.27 – chirurgie, Diplomă DH 
0018 (27.10.2005)  
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Conferenţiar universitar, Atestat 000484 (16.10.1997)  
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Perioada 1990 
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Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea 14.00.27 – chirurgie, Diplomă КД 020061 
(29.08.1990) – Nostrificare 04.12.1993, 514/D 
Institutul de Chirurgie „A.V.Vişnevskii”, Moscova, Rusia 

Perioada 1987-1990 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Aspirantura, specialitatea – chirurgie, Diplomă de absolvire 3 (05.07.1990) 
Institutul de Chirurgie „A.V.Vişnevskii”, Moscova, Rusia 

Perioada 1984-1985 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Internatura, specialitatea – chirurgie, Diplomă de absolvire 8716 (30.06.1985) 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Perioada 1978-1984 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Studii universitare, facultatea medicină generală, Diplomă de medic, KB 573174 
(26.06.1984) 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Perioada 1968-1978 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Atestat de absolvire 
Şcoala medie Nr.34, Chişinău 

Alte formări / instruiri:  Aspirantura pe chirurgie, Institutul de Chirurgie „A.V.Vişnevskii” (Moscova, Rusia, 
1987-1990);  

 Chirurgie generală (Drobeta-Turnu Severin, România, 1992);  
 Laparoscopie diagnostică, curativă şi operativă, curs de specializare a USMF 

„Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, Moldova, 1994); 
 Cursuri Internaţionale de actualităţi în chirurgie Hepato-pancreato-biliară (Madrid, 

Spania, 1998); 
 Endoscopie clinică, curs de specializare a USMF „Nicolae Testemiţanu” 

(Chişinău, Moldova, 1998); 
 Curs al Societăţii Internaţionale de Chirurgie Digestivă (ISDS) (Roma, Italia, 

1999); 
 EP7 Proposal Writing Workshop, “Preparation of Moldova’s integration into 

European Research Area and into Community RD Framework Programme on the 
basis of scientific excellence” (Chişinău, Moldova, 2011); 

 Course for planning and realization of international scientific medical studies on 
the basis of Good Medical Practice principles (Madrid, Spania, 2012); 

 Metode moderene de diagnostic şi tratament în BVC – curs Societăţii Română de 
flebologie (Timişoara, Romania, 2013); 

 European Vascular Course (Maastricht, Olanda, 2015, 2017); 
 Seminarul „Actualităţi în organizarea studiilor de doctorat în corespundere cu 

noile prevederi legislative” (Chişinău, Moldova, 2017); 
 EAES Wintermeeting „Will intelligent machines revolutionize endoscopy and 

surgery?” (Londra, Marea Britanie, 2018). 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) rusa, engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusa  C2 C2 C2 C2 C2 

Engleza  B2 C1 B2 B2 C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Punctualitate 
 Disciplina  
 Planificare 
 Coordonare  

Competenţe şi aptitudini PC  Windows 
 MS Office applications: Word, Excel, Power Point 
 Baza de date pentru studii clinice internaţionale – EDC Medidata Rave 
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Informaţii suplimentare  

Publicaţii în ultimii 10 ani (2009-2019) În total – 224  
Ştiinţifice – 203  

 Monografii – 3  
 Articole în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS – 7  
 Articole în reviste din străinătate recunoscute – 6  
 Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil – 32  
 Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale – 10 
 Articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale cu participare 

internaţională – 4 
 Articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale – 5 
 Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale – 68  
 Teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale – 62  
 Brevete de invenţie – 3  

Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice – 19  
 Manuale pentru învăţământ universitar – 5 
 Suporturi de curs – 5 
 Indicaţii /îndrumări metodice – 2  
 Protocoale Clinice Naţionale – 7  

Alte publicaţii – 2  
 

Doctoranţi sustinuţi  Mocanu Ghenadie, tema – „Ulcerele acute hemoragice gastroduodenale: 
particularităţi etiopatogenetice, clinico-endoscopice şi de tratament”, teza de 
doctor în ştiinţe medicale (14.00.27 – chirurgie). Data susţinerii – 31.01.2007. Data 
aprobării – 01.03.2007 

 Culiuc Vasile, tema – „Posibilităţile disecţiei endoscopice a venelor perforante în 
tratamentul insuficienţei venoase cronice severe”, teza de doctor în ştiinţe 
medicale (14.00.27 – chirurgie). Data susţinerii – 24.06.2009. Data aprobării – 
01.10.2009 

 Guzun Vasile, tema – „Particularităţile de diagnostic şi tratament ale apendicitei 
acute în timpul sarcinii”, teza de doctor în ştiinţe medicale (321.13 – chirurgie). 
Data susţinerii – 09.04.2014. Data aprobării – 29.05.2014 

 Casian Dumitru, tema – „Opţiuni chirurgicale în tratamentul maladiei varicoase a 
membrelor inferioare”, teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale (321.13 – 
chirurgie). Data susţinerii – 04.07.2018. Data aprobării – 23.11.2018 

 Maloghin Vasile, tema – „Rezultatele la distanţă ale tratamentului chirurgical al 
maladiei varicoase a membrelor inferioare: aspecte clinice şi hemodinamice”, teza 
de doctor în ştiinţe medicale (321.13 – chirurgie). Data susţinerii – 05.07.2018. 
Data aprobării – 15.11.2018 

Distincţii 
 

 Titlul onorific „Om Emerit” (Brevet nr.1880 din 08.10.2015) 
 Membru de Onoare a Societăţii Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară 

(din 02.06.2011) 
 Diplomă de recunoştinţă a CNAA (nr.0035 din 24.12.2012) 

 


