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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 
 

  

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                

15-18 octombrie 2019. Evenimentul științific este dedicat Zilei 

Internaționale a Științei. 

 
PROGRAM 

16 octombrie   

Şedinţa Senatului USMF Nicolae Testemițanu – 14:30 

17 octombrie    

Şedinţe în secţii – 8:30 

Simpozion. Actualităţi în managementul căilor 

aeriene 

 

– 

 

9:00 

Simpozion. Actualităţi în cardiologie – 13:00 

Expoziţii – 8:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:30 

18 octombrie   

Şedinţa în plen – 14:30 

Expoziţii – 14:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:00 
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Comitetul de organizare 
 

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

profesor universitar 

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

şt. med., profesor universitar 
Olga Cerneţchi – prim-prorector, prorector pentru activitate di-

dactică, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Igor Cemortan – prorector pentru calitate și evaluare acade-

mică, dr. şt. biol., conferenţiar universitar 
Evghenii Guțu – prorector pentru relaţii externe, dr. hab. şt. 

med., profesor universitar 
Emil Ceban – prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt. 

med., profesor universitar 

Mihail Gavriliuc – prorector pentru studenți internaționali, dr. 

hab. şt. med., profesor universitar 

Valeriu Revenco – prorector pentru educație postuniversitară, 

dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Olga Tagadiuc – prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. 

şt. med., conferenţiar universitar 

Serghei Suman – prorector pentru probleme sociale şi educa-

ţie, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
Victoria Craveț – prorector pentru activitate financiară și admi-

nistrativă 
Didina Nistreanu – secretar ştiinţific, dr. filos., conferenţiar universitar 
Ghenadie Curocichin – şef departament, Departamentul Ştiinţă, dr. 

hab. şt. med., profesor universitar 
Mihai Todiraș – şef adjunct departament, Departamentul 

Ştiinţă, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător 
Eugenia Groza – şef adjunct departament, Departamentul Ştiinţă 
Adrian Belîi – metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 

dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Dumitru Chesov – metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 

dr. şt. med., asistent universitar 
Daniela Galea-
Abdușa 

– metodist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. şt. biol.  
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Silvia Stratulat – şef departament, Departamentul Didactic și 
Management Academic, dr. şt. med., confe-
renţiar universitar 

Gheorghe Plăcintă – decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab. 

şt. med., conferenţiar universitar 

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

med., conferenţiar universitar 

Sergiu Ciobanu – decan, Facultatea de Stomatologie, dr. hab. 

şt. med., profesor universitar 

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

conferenţiar universitar 

Livi Grib – decan, Facultatea de Rezidenţiat, dr. hab. şt. 

med., conferențiar universitar 

Vladislav Badan  – şef departament, Departamentul Educaţie 

Medicală Continuă, asistent universitar  

Parascovia Becciev – şef departament, Departamentul Evidenţă şi 

Gestiune Contabilă 

Silvia Ciubrei – şef departament, Departamentul Comunicare 

şi Relaţii Publice 

Gabriel Russu – şef departament, Departamentul Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor  

Liubovi Karnaeva – director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

Marian Stan – şef catedră, Catedra de educaţie fizică 

Sergiu Berliba – preşedinte al Comitetului sindical al angaja-

ţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Gheorghe Buruiană – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi-

denţilor în Medicină, rezident, anul II 

Olga Clipii – vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, studentă, anul V, 

Facultatea de Medicină nr. 1 

 
 



5 

 SIMPOZION  
 

Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” 

Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 2 

Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova 
 

 Aula Catedrei de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1  

„Valeriu Ghereg”, Institutul de Medicină Urgentă  

(str. Toma Ciorbă, nr. 1) 

17 octombrie, ora 9:00 
  

 Actualităţi în managementul căilor aeriene 
 

Moderatori: 
   

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

S. Plămădeală, dr. șt. med., conferențiar universitar 
    

8
30

-9
00

 Înregistrarea delegaţilor 

9
00

-12
00

  Cotorcea Iana. Căile respiratorii dificile. Provocare 

în serviciul ATI 

 Chesov Ion. Evaluarea căilor aeriene la adult 

 Belîi Natalia. Evaluarea căilor aeriene la copii 

 Cîvîrjic Ion. Ecografia căilor aeriene superioare 

 Șandru Serghei. Abordarea căilor aeriene prin fibro-

bronhoscopie 
   

Întrebări şi discuţii 
  

12
00

-12
30 

 
  

Pauză 
  

Moderatori: 
   

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

I. Chesov, dr. șt. med., conferențiar universitar 
  

12
30

-14
30

  Coșpormac Viorica. Managementul căilor respirato-

rii în obstetrică 

 Ambrosii Tatiana. Managementul căilor aeriene la 

pacientul cu apnee obstructivă de somn 
 Cușnir Olga. Managementul căilor respiratorii în gripă 

 Baltaga Ruslan. Check-list de criză în anestezie: 

căile aeriene 

 Odajiu Otilia. Pneumonia asociată de ventilator în 

practica TI  (caz clinic) 
     

Întrebări şi discuţii 
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SIMPOZION 
    

Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie 

Restaurantul „Palatul Sărbătorii” (Chişinău, str. Ghioceilor, nr. 1) 

17 octombrie, ora 13:00 
  

 Actualităţi în cardiologie  

prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene 

de Cardiologie 2019 
 

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

13
30

-14
00

 Înregistrarea delegaţilor 

14
00

-15
15

 2019 ESC Guidelines: „Trombembolismul pulmonar acut” 

 

Revenco Valeriu. Ce este nou în Ghidul Societății Europene 

de Cardiologie 2019 pentru conduita pacienților cu trom-

bembolism pulmonar acut 

 Coraportori:  

 

 Guțan Inessa. Caz clinic. Trombembolism pulmonar 

 Sedaia Ecaterina. Algoritmul de diagnostic și trata-

ment la un pacient cu suspecție de trombembolism 

pulmonar acut 

 Ochișor Viorica. Conduita terapeutică și prevenirea re-

curențelor la un pacient post-trombembolism pulmonar 

Întrebări şi discuţi 

15
15

-15
30

 Pauză 

15
30

-17
00

 2019 ES Guidelines: „Sindroamele coronariene cronice” 

 

Revenco Valeriu. Ce este nou în Ghidul Societății Europene 

de Cardiologie 2019 pentru conduita pacienților cu sindroa-

me coronariene cronice 

 Coraportori:  

 

 Cojuhari Inessa. Caz clinic. Sindromul coronarian cronic 

în asociere cu comorbidități – un duet complicat 

 Cabac-Pogorevici Irina. Sindroamele coronariene cro-

nice: modificarea conceptului pentru depășirea lacunelor 

 Mihalache Georgeta. Sindroamele coronariene cronice 

în circumstanțe specifice 

Întrebări şi discuţii 

 Cabac-Pogorevici Irina. Caz clinic. Filosofia ghidului 

versus viața reală. (Guide is not God?) 
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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 de morfologie 

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

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

Coordonatori:  E. Zota, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 
med., profesor universitar 
M. Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gh. Baciu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Cherdivarenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
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. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

 

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

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Globa Lilian. Profilul molecular al celulelor din complexul ombe-

lico-placentar 

2. Carpenco Ecaterina. Studiul mastocitelor în stroma tumorală din 

cancerul mamar 

3. Racoviță Stela. Particularități clinico-genetice la bărbații cu azoos-

permie 

4. Sidorenco Ludmila. Rolul predicției fibrilației atriale prin analiza 

cardioritmogramei la pacienții cu forme genetice de fibrilații atriale 

lone 
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5. David Valeriu. Studiul retrospectiv al morbidității conceptului fetal 

în evoluția sarcinii uterine în termen mic 
 

Postere: 

1. Bendelic Anastasia. Dubla imunocolorare CD34 și Ki67 în venele 

safene la pacienții cu afecțiuni metabolice asociate 

2. Babuci Angela. Variante și conexiuni ale ramurii cervicale a 

nervului facial 

3. Zorina Zinovia. Incidența trunchiurilor arteriale comune a arterelor 

membrului superior 

4. Globa Tatiana. Expresia α-SMA de către celulele stromale în 

leziunile proliferative maligne de prostată 

5. David Valeriu. Histopatologia molei hidatiforme în sarcini uterine 

precoce 

6. Galbur Viorica. Frecvența genelor implicate în metabolizarea 

Warfarinei în populația Republicii Moldova 

7. Carpenco Ecaterina. Macrofagele asociate tumorilor în cancerul 

mamar 

8. Pașa Diana. Evaluarea anatomică a variantelor arcadelor palmare și 

a nervilor mâinii 

 

Studenţi, rezidenţi  

Comunicări: 

1. Trohin Iurie. Venele hepatice (cond. șt. – Dumitru Batîr, dr. șt. 

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

2. Vetrilă Cătalina. Particularitățile paraclinice de diagnostic al 

anomaliilor de dezvoltare ale encefalului și măduvei spinării (cond. 

șt. – Diana Pașa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului) 

3. Burdeniuc Ivan. Variantele formei și vaselor sangvine ale rinichilor 

(cond. șt. – Mihail Ștefaneț, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Olga Belic, 

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

4. Morcov Cristiana. Variante anatomice de inserție a cordonului om-

bilical și a placentei (cond. șt. – Dumitru Batîr, dr. șt. med., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului) 

5. Croitoru Dan. Variabilitatea anatomică a arterei circumflexe hume-

rală posterioară (cond. șt. – Galina Certan, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de anatomie a omului) 
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6. Ursu Patricia. Variabilitatea anatomică individuală a sinusului fron-

tal (cond. șt. – Ilia Catereniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

anatomie a omului) 

7. Suman Lidia. Variabilitatea anatomică a calicelor și bazinetului re-

nal (cond. șt. – Dumitru Batîr, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de anato-

mie a omului) 

8. Plugaru Dan. Metoda CRISPR-Cas9 – indicații și limite (cond. şt. – 

Viorica Galbur, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică 

umană) 

9. Grosu Eugenia. Bazele molecular-genetice ale patologiei mitocon-

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

biologie moleculară și genetică umană) 

10. David Adrian, Moldovanu Mirela. Terapii moleculare în boli 

neurodegenerative (cond. şt. – Viorica Galbur, asist. univ., Cat. de 

biologie moleculară și genetică umană) 

11. Șumanschi Diana. Polimorfismul clinic și heterogenitatea genetică 

a afecțiunilor ovariene (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană) 

12. Croitoru Dan. Bazele molecular genetice ale variațiilor sistemului 

arterial (cond. şt. – Stela Racoviță, asist. univ., Cat. de biologie mo-

leculară și genetică umană) 

13. Pînzari Ornela. Bazele molecular genetice în boala Von 

Willebrand (cond. şt. – Stela Racoviță, asist. univ., Cat. de biologie 

moleculară și genetică umană) 

14. Șveț Mihai. Genetica imunodeficiențelor congenitale (cond. şt. – 

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

umană) 

15. Suman Lidia. Bazele molecular genetice ale regenerării țesuturilor 

(cond. şt. – Liliana Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară 

și genetică umană) 

16. Crețu Nicolae. Translocațiile cromozomiale în cancer (cond. şt. – 

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

umană) 

17. Botnaru Doina. Strategii moderne de diagnostic și tratament al 

malformațiilor urogenitale (cond. șt. – Zinovia Zorina, asist. univ., 

Cat. de anatomie a omului) 
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Postere: 

1. Cerlat Olga. Variabilitatea anatomică a vaselor cordului (cond. șt. – 

Tatiana Botnari, asist. univ., Cat. de anatomie a omului) 

2. Popuşoi Victoria. Țesutul adipos – necesitate sau blestem al corpu-

lui uman (cond. şt. – Veaceslav Fulga, dr. hab. șt. med., conf. univ., 

Cat. de histologie, citologie şi embriologie) 

3. Ulmanu Diana. Corneea: structura, funcția și dezvoltarea ei (cond. 

şt. – Tatiana Globa, asist. univ., Cat. de histologie, citologie şi 

embriologie) 

4. Stici Vlada, Pașa Elena, Coroi Lavinia. Maladia King-King în 

aspect morfologic (cond. șt. – Nadejda Negarî, asist. univ., Cat. de 

anatomie a omului) 

5. Al Khaledi Mihammed, Shviki Sara. Anatomia secțională a abdo-

menului (Cross sectional anatomy of the abdomen) (cond. șt. – 

Lilian Globa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului) 

6. Repetchi Dionisie. Modificări histopatologice în pancreatita acută 

severă (cond. şt. – Grigore Dumitraș, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

histologie, citologie şi embriologie) 
7. Rotaru Igor. Sistemul excito-conductor al cordului (cond. şt. – 

Grigore Dumitraș, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de histologie, citolo-

gie şi embriologie) 

8. Vitoroi Alina. Terapii moleculare în fibroza chistică (cond. şt. – 

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

lară și genetică umană) 

9. Cechina Cristina. Aspecte genetice în tromboze (cond. şt. – Viorica 

Galbur, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană) 

10. Tasci Xenia. Studiul eficacității MP PCR în diagnosticul infecțiilor 

urogenitale (cond. şt. – Ludmila Perciuleac, dr. şt. biol., conf. univ., 

Cat. de biologie moleculară și genetică umană) 

11. Lupanciuc Mihaela. Principiile terapiei personalizate a cancerului 

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

de biologie moleculară și genetică umană) 

12. Russu Irina. Heterogenitatea genetică și polimorfismul clinic al 

cardiomiopatiei dilatative (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană) 

13. Micu Parascovia. Aspecte molecular-genetice ale bolii hemolitice a 

nou-născutului (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de biologie moleculară și genetică umană) 
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14. Chiţanu Mihaela. Alimente modificate genetic și efectele lor asu-

pra genomului uman (cond. şt. – Elena Chesov, asist. univ., Cat. de 

biologie moleculară și genetică umană) 

15. Mironiuc Nicoleta. Anomalii cromozomiale în infertilitatea mascu-

lină (cond. şt. – Stela Racoviță, asist. univ., Cat. de biologie molecu-

lară și genetică umană) 

16. Foalea Cristina. Aspecte genetice ale endometriozei (cond. şt. – 

Elena Chesov, asist. univ., Cat. de biologie moleculară și genetică 

umană) 
 
 

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 de biochimie 

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

17 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:        O. Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
Vicepreşedinte: V. Cobeț, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
  

Coordonatori: V. Ghicavîi, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 
med., profesor universitar 
V. Lutan, dr. hab. şt. biol., profesor universitar 
V. Gudumac, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
L. Lîsîi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Vovc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Bacinschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Vişnevschii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

   

Secretari: L. Tacu, asistent universitar  
M. Ursan, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Chianu Marin. Terapia antibacteriană raţională la gravide 

2. Guţu Ina. Studiul in vitro al proprietăţilor antiinflamatoare ale 

imunpurinului 

3. Timercan Tatiana. Efectele metabolice ale izoproterenolului 
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4. Lazăr Cornelia. Modificări oxidative ale proteinelor în torsiunea 

ovariană 

5. Sardari Veronica. Activitatea antioxidantă și antiproliferativă a 

unor compuşi bioactivi autohtoni noi 

  

Postere: 

1. Popovici Olesea. Acţiuni antiinflamatoare şi analgezice ale deriva-

ţilor izotioureici 

2. Fulga Ala. Determinarea conținutului de acizi triterpenici în plante 

medicinale și fructe de pădure prin metoda HPLC 

3. Gamaniuc Marina, Veselovskaia Ana. Capcanele neutrofile extra-

celulare în asociere cu tuberculoză pulmonară activă 

4. Veselovskaia Ana, Vișnevschi Anatol, Gamaniuc Marina. Citoke-

ratina-18 – biomarker al leziunilor hepatice de origine medicamen-

toasă 

5. Pantea Valeriana, Șveț Inna, Popa Veaceslav. Influența unor com-

puşi bioactivi autohtoni asupra activității enzimei bifuncționale –

 tirozinaza 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Ceban Dinu, Zamari Victoria. Utilizarea profeturului în hipoten-

siunea arterială acută provocată cu enalaprilat (cond. şt. – Ianoş 

Coreţchi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie şi farmaco-

logie clinică) 

2. Pîrlog Victoria. Noi proprietăţi farmacologice ale derivaţilor alchili-

zotioureici şi izotioureici (cond. şt. – Ecaterina Stratu, dr. şt. med., 

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

3. Bodrug Maria. Sistemul de farmacovigilenţă şi rolul medicului 

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

macologie clinică) 

4. Ciobanu Cristian. Inflamația imună în aterogeneză (cond. şt. – 

Corneliu Hangan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică) 

5. Andreev Anastasia. Mecanismele moleculare ale imunității în in-

fecțiile cronice (cond. şt. – Vasile Lutan, dr. hab. șt. biol., prof. 

univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică) 
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6. Rotaru Andrei. Concepte genetice ale imunității (cond. şt. – Vasile 

Lutan, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopa-

tologie clinică) 

7. Andriuță Carolina. Simțul grăsimii – al șaselea simț gustativ (cond. 

şt. – Svetlana Lozovanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de fiziologie a 

omului și biofizică) 

8. Iurcu Lucian. Tulburarea de personalitate borderline în corelație cu 

patternul respirator (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, dr. șt. med., 

conf. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică) 

9. Cebuc Mădălina. Ritmurile circadiene – importanța socială și medi-

cală (cond. şt. – Adrian Lupușor, asist. univ., Cat. de fiziologie a 

omului și biofizică) 

10. Eremia Valentina. Nutrigenetica și bolile metabolice (cond. şt. – 

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

biochimie clinică) 

11. Iurcu Victoria. Reprogramarea metabolismului în cancer (cond. şt. 

– Ecaterina Pavlovschi, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică) 

12. Melnic Radu. Efectele pleiotrope ale vitaminei D (cond. șt. – Olga 

Tagadiuc, dr. hab. șt. med., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochi-

mie clinică) 

13. Vameș Andrei. Metode performante în diagnosticul cancerului tiro-

idian (cond. șt. – Ana Veselovskaia, asist. univ., Cat. de medicină de 

laborator) 

 

Postere: 

1. Ştepa Diana. Aspecte ale antibioticoprofilaxiei în intervenţiile chi-

rurgicale (cond. şt. – Ina Guţu, asist. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacologie clinică) 

2. Tărăburcă Mihaela. Noi strategii în tratamentul diabetului zaharat 

tip 2 (cond. şt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică) 

3. Topală Corneliu. Interacţiuni farmacocinetice ale alcoolului cu me-

dicamentele (cond. şt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică) 

4. Griţco Nicolae. Interacţiuni farmacodinamice ale alcoolului cu me-

dicamentele (cond. şt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică) 
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5. Vasilache Eugenia, Caracaş Anastasia. Bronhodilatatoarele inha-

latorii în tratamentul BPOC (cond. şt. – Nicolae Bacinschi, dr. hab. 

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

6. Timircan Victor. Ischemia experimentală a miocardului: efecte 

metabolice (cond. şt. – Ecaterina Stratu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie şi farmacologie clinică) 

7. Ceinac Ana. Analgezicele opioide în stările canceroase (cond. şt. – 

Tatiana Chiriac, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

8. Mileşco Lenuţa. Farmacoterapia mucoviscidozei (cond. şt. – 

Vladimir Topciu, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

9. Ţurcan Victor. Principiile de tratament al insomniilor (cond. şt. – 

Carolina Catcov, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

10. Abo Gazala Basel. Fluorchinolonele noi (cond. şt. – Maria 

Mihalache, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

11. Bargan Ina. Medicamentele în disfuncţia erectilă (cond. şt. – 

Tatiana Chiriac, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

12. Sîrbu Felicia. Statinele – aspecte farmacologice (cond. şt. – Maria 

Mihalache, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică) 

13. Ambros Onorina. Medicamentele utilizate în infecţiile respiratorii 

acute (cond. şt. – Vladimir Topciu, asist. univ., Cat. de farmacologie 

şi farmacologie clinică) 

14. Cucovei Ana. Durerea la persoanele cu tulburare de personalitate 

borderline (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de fiziologie a omului și biofizică) 

15. Stratan Iuliana, Iordachi Vitalie. Modificarea patternului respira-

tor în proba cu durere la pacienții cu borderline (cond. şt. – Svetlana 

Lozovanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de fiziologie a omului și 

biofizică) 

16. Rotaru Andreea. Ritmurile circadiene, calitatea somnului și reuși-

tei academice la studenții mediciniști (cond. şt. – Adrian Lupușor, 

asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică) 
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17. Verebcean Heba. Ritmurile circadiene și calitatea somnului la 

corpul didactic al universităților de medicină (cond. şt. – Adrian 

Lupușor, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică) 

18. Nestor Maria. 4 motive de ce ai nevoie de vitamina B12 (cond. șt. – 

Ala Fulga, lect. univ., Cat. de biochimie și biochimie clinică) 

19. Ciuhrii Adriana. Influența microbiomului asupra stărilor emo-

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

de biochimie şi biochimie clinică) 

20. Dumitraș Mariana. Piridoxina: utilizări actuale și perspective noi 

(cond. șt. – Ala Fulga, asist. univ., Cat. de biochimie și biochimie 

clinică) 

21. Cherdivară Anastasia. Vitamina B12 – coenzima primordială în 

numeroase procese metabolice (cond. șt. – Ala Fulga, asist. univ., 

Cat. de biochimie și biochimie clinică) 

22. Sprînceană Elena. Rolul patochimic al endotelinelor (cond. şt. – 

Veronica Sardari, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie cli-

nică) 

23.  Noroc Cristina. Markerii biochimici ai reacției fazei acute (cond. 

şt. – Vasile Lutan, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Cat. de fiziopatolo-

gie şi fiziopatologie clinică) 

24. Budac Dumitrița. Dereglările sexualizării creierului  (cond. şt. –

Vasile Lutan, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică) 

25. Motruc Ion. Rolul trombocitelor în inflamație (cond. şt. – Corneliu 

Hangan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopato-

logie clinică) 

26. Croitoru Augustina, Moraru Mariana. Leziunile hepatice induse 

de administrarea medicamentelor (cond. şt. – Ana Veselovskaia, 

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

27. Ursu Maria, Rusu Mariana. Actualități în diagnosticul de 

laborator al toxoplazmozei oculare (cond. şt. – Anatolii Vișnevschi, 

dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină de laborator) 
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SECŢIA nr. 2 
PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar 

Catedrele de medicină socială şi management sanitar „Nicolae 

Testemiţanu”; management și psihologie; medicină militară şi a calami-

tăţilor; Şcoala de Management în Sănătate Publică 

Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central  

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

17 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 
E. Raevschi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Dumitraş, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 
Secretari: L. Goma, dr. ec., conferenţiar universitar 

V. Șevcenco, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Romancenco Andrei, Spinei Larisa. Satisfacția studenților medici-

niști referitor la metoda de instruire medicală prin simulare 

2. Danu Silvia, Spinei Larisa. Particularitățile siguranței pacientului 

de profil neurochirurgical în serviciul spitalicesc 

3. Goma Ludmila. Psihopedagogia în învățământul superior medical: 

probleme și perspective de dezvoltare 

4. Moroșanu Mihail. Eficiența instruirii universitare 

5. Nicov Irina. Evaluarea sistemului managerial al instituțiilor medico-

sanitare stomatologice 

6. Cîrlan Sergiu, Dumitraș Vasile. Abordări contemporane în logisti-

ca medicală a Armatei Naționale 

7. Marfin Andrei, Dumitraș Vasile. Organizarea expertizei medico-

militare în Forțele Armate ale Republicii Moldova 
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8. Niculiță Ana. Percepția, practicile și experiențele angajaților cu pri-

vire la procesul strategic desfășurat în instituțiile medicale spitali-

cești 

9. Baroncea Angela. Viziuni strategice de optimizare a activității asis-

tenților medicali în promovarea sănătății la nivel comunitar 

10. Sochirca Ludmila. Direcții strategice conceptuale de reformare a 

serviciului de expertiză medicală a vitalității. 

11. Cimil Anișoara. Particularități în reabilitarea bolnavilor cu afecți-

uni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari 

12. Dobre Elena. Viziuni și strategii în regionalizarea serviciului spi-

talicesc în România și Republica Moldova 

13. Lupacescu Iurie. Particularități în măsurarea stării de sănătate a 

personalului medical din instituțiile de asistență medicală primară 

 
Postere: 
1. Cernelea Denis, Spinei Larisa. Starea de sănătate a populației, mă-

surată prin mortalitatea evitabilă și povara bolii 

2. Scutelnic Rodica, Spinei Larisa. Aspecte ale managementului ris-

cului în sarcină la femeile de vârstă reproductivă avansată 

3. Ferdohleb Alina. Estimarea impactului dizabilității și incluziunea în 

mediul ocupațional 
 
 
Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Ciobanu Daniela, Popazu Anisia. Aspectele demografice ale raioa-

nelor din nordul și sudul Republicii Moldova (cond. şt. – Alina 

Ferdohleb, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de management și psiholo-

gie) 

2. Calmîc Nadejda. Comunicarea eficientă în relațiile medic-pacient 

(cond. şt. – Mihail Moroșanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de mana-

gement și psihologie) 

3. Cebotari Dana. Realizarea funcției de motivare a personalului me-

dical în cadrul spitalelor din Moldova (cond. şt. – Nina Globa, asist. 

univ., Cat. de management și psihologie) 

4. Chior Irina. Aspecte medico-sociale ale procesului de îmbătrânire a 

populației (cond. șt. – Olga Penina, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”) 
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5. Ctitor Tatiana. Povara bolilor cardiovasculare în Republica 

Moldova (cond. șt. – Galina Obreja, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”) 

6. Dragancea Daniela. Atitudinile studenților de la medicină față de 

serviciile medicale preventive (cond. șt. – Galina Obreja, dr. șt. 

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

„Nicolae Testemițanu”) 

7. Dragomir Corina. Educația sexuală ca parte componentă a sănătății 

tinerei generații (cond. șt. – Leonid Margine, dr. șt. med., conf. 

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

Testemițanu”) 

8. Pușca Elena. Aspecte medico-sociale ale depresiei în Republica 

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

de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”) 

9. Țâmbală Diana. Cunoștințele, atitudinile și practicile studenților 

mediciniști privitor la planificarea familiei (cond. șt. – Vladislav 

Badan, MSP, asist. univ., Cat. de medicină socială și management 

sanitar „Nicolae Testemițanu”) 

 
Postere: 

1. Guțanu Alina, Bîrca Valeria. Aspecte medico-sociale ale studenți-

lor-mediciniști privind anemia fierodeficitară (cond. şt. – Alina 

Ferdohleb, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de management și psiholo-

gie) 

2. Matcin Dumitrița. Planificarea strategică și rolul acesteia în mana-

gementul organizațional (cond. şt. – Ludmila Goma, dr. ec., conf. 

univ., Cat. de management și psihologie) 

3. Savin Mihai. Cunoștințele, atitudinile și practicile studenților medi-

ciniști privitor la consumul de alcool (cond. șt. – Vladislav Badan, 

MSP, asist. univ., Cat. de medicină socială și management sanitar 

„Nicolae Testemițanu”) 
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Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice 
Catedrele de igienă; igienă generală 

Aula nr. 405, Blocul didactic nr. 6  
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 26/2) 

17 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, dr. şt. med., asistent universitar 
A. Badrajan, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Miron Inga. Caracteristica igienică a variațiilor sezoniere a calității 

apei din râul Prut 

2. Cheptea Dumitru. Starea de sănătate a cadrelor didactice 

3. Cociu Svetlana. Particularitățile traumatismului rutier în mun. 

Chișinău 

4. Croitoru Cătălina. Studiul pilot de testare a chestionarului pentru 

cercetarea cunoștințelor, abilitaților și practicilor medicilor de fami-

lie despre încălzirea globală 

5. Tihon Aliona. Obezitatea – problemă prioritară pentru sănătatea 

publică 

 

Poster: 

1. Cazacu-Stratu Angela. Assessment of food products in kindergartens 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Racu Maria-Victoria. Tendințe actuale în nutriție (cond. şt. – 

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

2. Garabadgi Cătălina. Adaptarea studenților mediciniști la procesul 

academic (cond. şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de igienă) 
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3. Creajev Leonid. Particularități ale alimentației și stării de nutriție a 

persoanelor care practică sportul (cond. şt. – Vladislav Rubanovici, 

dr. şt. med., asist. univ., Cat. de igienă) 

4. Hortolomei Maria. Evaluarea factorilor de risc în geneza pancreati-

telor (cond. şt. – Victor Meşina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

igienă) 

5. Lungu Nicolae. AVC în relație cu ocupația în industria confecțiilor 

(cond. şt. – Raisa Deleu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă) 

6. Ambrosiv Victor. Evaluarea acuității vizuale și factorilor determi-

nanți ai acesteia la tineri (cond. şt. – Grigore Friptuleac, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de igienă) 

7. Bagrin Ion, Ghiorghișenco Elena. Evaluarea igienică a mezelurilor 

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

8. Badrajan Alina. Informarea consumatorului privind etichetarea 

produsele alimentare (cond. şt. – Alexei Chirlici, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de igienă) 

9. Borș Daniela. Oportunități de prevenire a cariilor dentare în rândul 

populației (cond. șt – Olga Cernelev, asist. univ., Cat. de igienă ge-

nerală) 

10. Lozinschii Cristina. Prevenirea patologiilor dentare legate de ca-

rența vitaminei C prin prisma politicilor Organizației Mondiale a 

Sănătății (cond. șt – Olga Cernelev, asist. univ., Cat. de igienă gene-

rală) 

11. Agachie Lia-Mirela. Relația medic – valuri de căldură – populație 

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

enă generală) 

12. Iazajiu Cristian, Colța Ana. Sindromul ochiului uscat (cond. şt. – 

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

13. Caraman Natalia. Ergonomia locului de lucru al medicului stoma-

tolog (cond. şt. – Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

igienă generală) 

14. Ostap Felicia. Ergonomia locului de lucru al medicului chirurg 

(cond. şt. – Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă 

generală) 
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Postere: 

1. Buzurnîi Ludmila. Aspecte igienice ale alimentației pacienților cu 

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

igienă) 

2. Josan Ludmila. Azbestoza în Republica Moldova (cond. şt. – Raisa 

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

3. Popazu Anisia. Computerul şi influenţa lui asupra organismului 

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

igienă generală) 

4. Dolință Victoria. Particularitățile de profilaxie a afecțiunilor dentare 

în rândul copiilor din Republica Moldova (cond. șt – Olga Cernelev, 

asist. univ., Cat. de igienă generală) 

5. Bunibaltă Ilinca. Consumul de alcool în rândul populației Republi-

cii Moldova (cond. șt – Olga Cernelev, asist. univ., Cat. de igienă 

generală) 

6. Tverdohleb Gabriela. Tendința alăptării la nivel național pentru 

anii 2017 și 2018 (cond. șt – Olga Cernelev, asist. univ., Cat. de igi-

enă generală) 

7. Melnic Anastasia. Riscurile obezității (cond. şt. – Aliona Tihon, dr. 

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

 

 

Subsecţia 3. Probleme actuale în patologia infecţioasă şi invazivă 

Catedrele de microbiologie şi imunologie; epidemiologie; boli 

infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; boli infecţioase; Labo-

ratorul de infecţii intraspitaliceşti 

Sala nr. 205, Blocul didactic central 

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

17 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 

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

universitar 

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

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

  Gh. Plăcintă, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
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Secretari: V. Potîng-Raşcov, asistent universitar 

M. Țurcanu, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Ulinici Mariana. Evaluarea potenţialului antimicrobian al ficociani-

nei extrasă din cianobacteria Spirulina pletensis 

2. Paraschiv Angela. Situația epidemiologică privind morbiditatea 

prin ciroze hepatice în Republica Moldova și unii factori de risc 

3. Spătaru Diana. Rezultatele studiului sensibilității/rezistenței tulpi-

nilor de microorganisme spitalicești la dezinfectante 

4. Buga Diana. Situația epidemiogenă prin infecții cu Staphylococcus 

meticilin-rezistent în Republica Moldova 

5. Micșanschi Pavel. Eşecul terapeutic la pacienţii cu infecţia 

HIV/SIDA aflaţi la tratamentul antiretroviral cu scheme de prima linie 

 

Poster: 

1. Zariciuc Elena. Copper(ii) coordination compounds on s-methyl-β-

n-(2-hydroxy-3-carboxynaphthylmethylene) dithiocarbazate with 

anti-microbial activity 

 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Sîrcu (Corman) Victoriţa. Particularitățile epidemiologice ale mor-

bidității prin Boala Lime în Republica Moldova (cond. şt. – Angela 

Paraschiv, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie) 

2. Bolocan Rodica. Analiza epidemiologică a morbidității prin scarla-

tină în Republica Moldova (cond. şt. – Ion Berdeu, dr. şt. med., asist. 

univ., Cat. de epidemiologie) 

3. Şleahtiţki Diana. Toxiinfecţiile alimentare în Republica Moldova – 

aspecte epidemiologice şi căile de soluţionare a problemei (cond. şt. 

– Luminița Guțu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie) 
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4. Băbălău Doina.  Botulismul – simptome, cauze, diagnostic şi trata-

ment (cond. şt. – Irina Bunescu, asist. univ., Cat. de boli infecţioase, 

tropicale şi parazitologie medicală) 

5. Vrabie Maria. Hemocolite acute la copii de vârstă fragedă (cond. şt. 

– Galina Rusu, dr. st. med., conf. univ., Cat. de boli infecţioase) 
 

Postere: 

1. Ciorescu Camelia. Hepatitele B și D (cond. şt. – Natalia Rulevschi, 

asist. univ., Cat. de microbiologie și imunologie) 

2. Beiu Cătălina. Hepatita C (cond. şt. – Natalia Rulevschi, asist. 

univ., Cat. de microbiologie și imunologie) 

3. Nerpii Alina. Rotavirusuri (cond. şt. – Natalia Rulevschi, asist. 

univ., Cat. de microbiologie și imunologie) 

4. Dragomir Alina. Particularităţile evolutive ale cirozei hepatice C 

tratate cu preparate antivirale (cond. şt. – Irina Russu, asist. univ., 

Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală) 
 

 
SECŢIA nr. 3 

PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE 
 

Subsecţia 1 
Departamentul Medicină Internă (Disciplinele de sinteze clinice; 

pneumologie şi alergologie; gastroenterologie; geriatrie și medicină a mun-
cii; reumatologie şi nefrologie; medicină internă; medicină internă-se-
miologie; hematologie); Laboratoarele de gastroenterologie; genetică; 
gerontologie. 

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

17 octombrie, ora 8:30 
 

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

Coordonatori:  V. Istrati, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
M. Mazur, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
E. Tcaciuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
M. Robu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Calancea, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: E. Ţerna, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
 S. Toloacă, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Trohin Maria. Fibroza hepatică în hepatita autoimună 

2. Popa Ana. Afectarea aterosclerotică la pacienții coronarieni cu 

BPOC 

3. Dutca Lucia. Comorbidități în artrita psoriazică 

4. Popescu Ana. Calitatea vieții populației vârstnice cu polipatologii 

5. Zagornîi Virginia. Pneumonia comunitară la pacienții cu insuficien-

ță cardiacă: dileme de diagnostic 

6. Botezatu Andriana. Elucidarea manifestărilor clinice, serologice și 

endoscopice la pacienții cu gastrită cronică atrofică 

7. Dogot Marta. Riscul DAPT la pacienții supuși angioplastiei corona-

riene 

8. Golub Aliona. Caracteristica clinică și frecvența recăderilor la pa-

cienții cu limfom Hodgkin, stadiile I și II 

9. Nistor Alesea. Diagnosticul precoce al artritei reumatoide seronega-

tive 

10. Maria Garabajiu. Complianța la tratamentul lupusului eritematos 

sistemic 

11. Scutaru Evghenia. Spectrul infecțiilor respiratorii la pacienții cu 

statut imunocompromis 

12. Musteaţă Vasile. Dificultăți actuale și tergiversări de diagnostic al 

hemopatiilor maligne 
 

Postere:  

1. Lupașco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Berezovscaia 

Elena, Harea Gheorghe. Boala de reflux gastroesofagian în aso-

ciere cu infecția cronică virală B 

2. Chirvas Elena, Taran Natalia, Lupașco Iulianna, Dumbrava 

Vlada-Tatiana, Harea Gheorghe. Dereglarea funcției pulmonare la 

pacienții cu ciroză hepatică de etiologie virală B cu/fără virusul D 

3. Cazac Victor. Scorul FRAX la pacienții din Republica Moldova 

4. Grossu Maia. Alterarea aparatului locomotor în infecții parazitare 

5. Sasu Dorian. Afectarea renală în vasculitele sistemice 

6. Loghin-Oprea Natalia. Comorbiditățile în miopatiile inflamatorii 

idiopatice 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Spinei Veronica. Scorurile prognostice ale riscului de mortalitate la 

pacienții din lista de așteptare pentru transplant hepatic (cond. șt. – 

Angela Peltec, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterolo-

gie) 

2. Toacă Inesa. Complicațiile după transplant hepatic (cond. șt. – Elina 

Berliba, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie) 

3. Baitoi Silvia. Aspecte clinice ale leucemiei limfocitare cronice 

(cond. șt. – Larisa Musteață, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de 

hematologie) 

4. Dudnic Cristina. Tratamentul și spectrul complicațiilor la pacienții 

cu hemofilie (cond. șt. – Maria Robu, dr. șt. med., conf. univ., Disci-

plina de hematologie) 

5. Șamota Ecaterina. Manifestările clinice, rezultatele imediate și la 

distanță ale tratamentului policitemiei vera  (cond. șt. – Larisa 

Musteață, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de hematologie) 

6. Mazurenco Iana. Sensibilizarea la alergenii inhalatori a pacienților 

cu rinită alergică (cond. șt. – Victoria Brocovschii, dr. șt. med., asist. 

univ., Disciplina de pneumologie) 

 

Postere:  

1. Ștefăneț Olga. Sindromul Madelong (cond. șt. – Elina Berliba, dr. 

șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie) 

2. Grapin Luiza. Sindromul metabolic în hepatitele cronice virale 

HCV (cond. șt. – Vlada-Tatiana Dumbrava, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Laboratorul de gastroenterologie, Disciplina de gastroentero-

logie) 

3. Tenchiu Marta. Sindromul de fragilitate la pacienții vârstnici (pon-

derea, factorii de risc, fenotipul) (cond. şt. – Anatolie Negară, dr. şt. 

med., conf. univ., Disciplina de geriatrie și medicină a muncii) 

4. Calaraș Luminița. Afectarea cardiovasculară în diabetul zaharat 

(cond. șt. – Oxana Sârbu, asist.  univ., Disciplina de medicină inter-

nă-semiologie) 

5. Caldari Pavel. Afectarea cardiovasculară în glomerulonefritele cro-

nice (cond. șt. – Oxana Sârbu, asist.  univ., Disciplina de medicină 

internă-semiologie) 
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6. Romman Muhamad. Obstructive restrictive disease, clinical case 

(cond. șt. – Diana Calaraș, dr. șt. med., asist. univ., Disciplina de 

pneumologie) 

 

 

Subsecţia 2 
Catedrele de dermatovenerologie; pneumoftiziologie; radiologie şi 

imagistică; Laboratorul de alergologie şi imunologie clinică; Cursul de 
sonografie 

Aula Centrului Republican de Diagnosticare Medicală 
(str. Constantin Vîrnav, nr. 13) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: C. Iavorschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: L. Andrieș, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gh. Muşet, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Ustian, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Rotaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Codreanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
M. Beţiu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

   

Secretari: A. Niguleanu, dr. şt. med., asistent universitar 
D. Nichiforeac, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr.1 

 
Lecție la invitație 

1. Andrieș Lucia. Principii de abordare a Protocolului Clinic Național 

Imunodeficiențe primare la nivel de instituții de asistență medicală 

primară (20 min) 

 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Țâbârnă Vasile. Experiența FUE în tratamentul alopeciei androge-

netice 

2. Gorgos Eugen. Caracteristica clinică și epidemiologică a pacienților 

cu rozacee în Republica Moldova 

3. Emeț Iulia. Profilul epidemiologic și clinico-evolutiv al pacienților 

cu psoriazis în Republica Moldova 
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4. Osipov Tatiana. Migrația – un factor de impact în dezvoltarea tu-

berculozei la adulți 

 

Poster:  

1. Iarmoliuc Olga. Criterii de diagnostic al imunodeficiențelor primare 

la nivel de instituții medicale raionale 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Pocnea Corina. Pemfigoid bulos cu aspect polimorf herpetiform 

(cond. șt. – Vasile Sturza, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de derma-

tovenerologie) 

2. Jayasankar Angei, Samraj Janani. Updates in cardiac positron 

emission tomography (PET) imaging: techniques and perspectives 

(cond. şt. – Ion Codreanu, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de ra-

diologie şi imagistică) 

3. Zolotco Galina. Tuberculoza și anemia (cond. şt. – Alina Malic, dr. 

şt. med., asist. univ., Cat. de pneumoftiziologie) 

4. Burcă Victoria. Morfeea în plăci cu aspect aparent bulos (cond. șt. 

– Vasile Sturza, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de dermatovenero-

logie) 

5. Tarnaruțchii Virginia. Afectarea orbitară în boala Paget (cond. şt. 

– Elena Cepoida, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de radiologie şi ima-

gistică) 

6. Lentițchi Vasile, Ungurean Andrei. Evoluția tuberculozei la copii 

nevaccinați BCG (cond. şt. – Stela  Kulcițkaia, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de pneumoftiziologie) 

7. Josan Stela. Herniile intracraniene congenitale cu implicarea orbi-

telor (cond. şt. – Elena Cepoida, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ra-

diologie şi imagistică) 

8. Samraj Janani, Jayasankar Angei. Myocardial perfusion imaging 

using Thallium-201 and Technetium-99m labeled radiotracers: 

principles, advantages and disadvantages (cond. şt. – Ion Codreanu, 

dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de radiologie şi imagistică) 

9. Zabolotnic Valeria. Particularitățile tuberculozei la adolescenți 

(cond. şt. – Evelina Lisnic, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de pneumo-

ftiziologie) 
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10. Neelankavil Joel George. Evaluation of renal function using isoto-

pic renogram (cond. şt. – Ion Codreanu, dr. hab. şt. med., conf. 

univ., Cat. de radiologie şi imagistică) 

11. Suresh Swetha Chinnasamy, Balaum Aya Khaled. The expan-

ding role of scintigraphy and positron emission tomography in the 

evaluation of osteoarticular infections (cond. şt. – Ion Codreanu, dr. 

hab. şt. med., conf. univ., Cat. de radiologie şi imagistică) 

12. Balaum Aya Khaled, Suresh Swetha Chinnasamy. The role of 

thyroid scintigraphy in the management of patients with thyroid ma-

lignancies (cond. şt. – Ion Codreanu, dr. hab. şt. med., conf. univ., 

Cat. de radiologie şi imagistică) 

 

 

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

Laboratorul de endocrinologie 
Aula din Blocul Somatic (Sala de şedinţe nr.2)  

al Spitalului Clinic Municipal nr. 1 
(str. Melestiu, nr. 20) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

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

Coordonatori: Gh. Ciobanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gr. Bivol, dr. şt. med., profesor universitar 
L. Vudu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: A. Jucov, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
M. Foteniuc, student, anul III, Facultatea de Medicină nr.1 

 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Melnicov Victoria. Aportul serviciului telemedical în diagnosticul 

precoce al sindromului coronarian acut la etapa de prespital 

2. Moșneguțu Serghei. Asigurarea calității asistenței medicale de ur-

gență în cadrul Departamentului Medicină Urgentă (DMU) 

3. Mitreanu Ecaterina, Vudu Lorina, Piterschi Carolina. Factori de 

risc ai obezității la adulți în Republica Moldova 

4. Munteanu Diana. Factorii de risc ai obezitații primare la copii și 

adolescenți 
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5. Șuparski Stepan. Criterii citologice și ultrasonografice pentru trata-

mentul miniinvaziv al nodulilor tiroidieni benigni 

6. Cotelea Valeria. Practici de utilizare a antibioticelor în infecții res-

piratorii acute la nivel de asistență medicală primară în Republica 

Moldova 

7. Buta Galina, Țurcan Tamara. Viziuni relevante siguranței pacien-

tului în Republica Moldova 

8. Șalaru Virginia. Multimorbiditatea – o provocare pentru echipa me-

dicului de familie 

  

Postere:  

1. Malacinschi-Codreanu Tatiana. Epidemiologia durerilor abdomi-

nale acute prin prisma laparoscopiei urgente 

2. Catanoi Natalia. Utilizarea scalelor de diagnostic la pacienții cu ac-

cidente cerebrovasculare (AVC) 

3. Rabovila Ala. Moartea subită cardiacă în sindromul coronarian acut 

(SCA) 

 

 
Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Istrati Tatiana. Şocul cardiogen – complicaţie severă a sindromului 

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

prof. univ., Cat. de urgențe medicale) 

2. Ceban Elisei. Bolnavul politraumatizat critic (cond. șt. – Gheorghe 

Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de urgențe medicale) 

3. Georghița Veronica.  Insuficiența respiratorie acută la adulți (cond. 

șt. – Larisa Rezneac, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de urgențe medi-

cale) 

4. Guidea Mariana. Aspecte clinice, paraclinice și de evoluție ale ne-

fropatiei diabetice (cond. şt. – Larisa Zota, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de endocrinologie) 

5. Caproş Valeria. Efectul terapeutic al efortului fizic la pacienții cu 

diabet zaharat (cond. şt. – Gheorghe Caradja, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de endocrinologie) 

6. Ochișor Eliza. Hipertiroidismul și diabetul zaharat (cond. şt. – 

Tamara Tudose, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie) 
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7. Popescu Cristina. Complianța la tratament a persoanelor cu multi-

morbiditate în practica medicului de familie (cond. şt. – Virginia 

Șalaru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină de familie) 

8. Groza Ina. Siguranța și sănătatea muncii în asistența medicală pri-

mară (cond. şt. – Galina Buta, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medi-

cină de familie) 

9. Voloșciuc Felicia. Cauzele de dezacord între pacienții adulți cu mul-

timorbiditate și medicul de familie (cond. şt. – Virginia Șalaru, dr. şt. 

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

10. Țurcan Larisa. Autoaprecierea comparativă a comportamentelor 

riscante ale elevilor din Republica  Moldova (cond. şt. – Lora Gîțu, 

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

11. Costea Elena. Impactul clinic al osteoartrozei genunchiului repre-

zentat prin autoevaluarea calității vieții și limitările funcționale 

(cond. şt. – Virginia Șalaru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medici-

nă de familie) 

 

Postere:  

1. Chirnev Igor. Intoxicaţiile acute cu medicamente la copii (cond. șt. 

– Ana Olindă, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de urgențe medicale) 

2. Bivol Irina. Particularitățile evolutive ale şocului la copiii de vârstă 

fragedă (cond. șt. – Ana Oglindă, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de ur-

gențe medicale) 

3. Barad Ian. Traumatismul craniocerebral sever (cond. șt. – Gheorghe 

Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de urgențe medicale) 

4. Raed Habach. Accidentul vascular cerebral ischemic (cond. șt. – 

Gheorghe Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de urgențe me-

dicale) 

5. Martin Vladimir. Hemoragiile digestive superioare (cond. șt. – 

Gheorghe Ciobanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de urgențe me-

dicale) 

6. Oală Ion. Sindromul coronarian acut (cond. șt. – Mariana Cebanu, 

asist. univ., Cat. de urgențe medicale) 
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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; chirurgie nr. 5; on-
cologie; urologie şi nefrologie chirurgicală; anatomie topografică şi chi-
rurgie operatorie; Laboratoarele 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) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

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

profesor universitar 

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

Coordonatori: V. Hotineanu, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar 

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

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

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

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

N. Ghidirim, 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. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: F. Bzovîi, asistent universitar 

P. Dodiță, student, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Burgoci Sergiu. Rezecţia vasculară în chirurgia hepatobiliopancrea-

tică 

2. Brenișter Sergiu, Martalog Valentin, Șutkin Vladimir. Unele as-

pecte genetice ale cancerului pulmonar 
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3. Vârlan Mariana. Actualități în tratamentul conservator al canceru-

lui colului uterin incipient 

4. Șchiopu Victor, Catrinici Victor, Antoci Lilian. Patologia Castle-

man cu afectarea ganglionilor limfatici retroperitoneali – imitator al 

tumorilor retroperitoniale 

5. Ivanov Mihaela, Galescu Andrei, Banov Pavel, Ceban Emil. Tra-

tamentul tumorilor renale prin nefrectomie parțială 

6. Pleșacov Alexei, Ghicavîi Vitalii. Vaporezecția transuretrală Thu-

lium laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată 

 
Postere: 

1. Șveț Veronica. Particularitățile cancerului mamar la lucrătorii me-

dicali 

2. Ghidirim Gheorghe, Mișin Igor, Ignatenco Serghei, Șor Elina. 
Hernia inghinală strangulată, complicată cu fistulă stercorală 

3. Suman Ala, Mișin Igor, Suman Sergiu. Abdomenul acut la gra-

vide, eficiența scorurilor la apreciere evoluției apendicitei acute 

4. Beschieru Eugeniu, Revencu Sergiu, Strelțov Liuba, Balan 

Sergiu, Popa Veaceslav. Trombangita obliterantă (boala Buerger) 

cu afectarea vaselor mari ale extremităților inferioare 

5. Gaitur Alexandru.  Interpretarea scorului Alvorado la bătrâni 

 

 
Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Dermanji Cristina. Diagnosticul și tratamentul cancerului de tip 

cefalopancreatic (cond. şt. – Adrian Hotineanu, dr. hab. şt. med., 

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

2. Grozavu Anastasia. Tratamentul chirurgical al ischemiei acute a 

extremităților inferioare (cond. şt. – Vasile Culiuc, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de chirurgie generală-semiologie nr. 3) 

3. Glavan Petru, Neamțu Irina. Intervențiile de revascularizare infra-

inghinală în ocluziile arteriale cronice (cond. şt. – Vasile Culiuc, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie generală-semiologie nr. 3) 

4. Topală Corina. Hernii ventrale la bolnavii cu hipertenzie portală 

(cond. şt. – Victor Curcă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie 

generală-semiologie nr. 3) 
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5. Munteanu Corina, Butnari Valentin. Diagnosticul și tratamentul 

pilorostenozelor în cancerul gastric (cond. șt. – Nadejda Corobceanu, 

dr. șt. med., conf. univ., Cat. de oncologie) 

6. Carp Maria. Hemoragiile variceale esofago-gastrice (cond. şt. – 

Gheorghe Anghelici, dr. hab. şt. med., prof. univ., Lab. de hepato-

chirurgie) 

7. Malcova Tatiana, Mironova Elena. Leziunile diafragmei – tactică 

diagnostico-curativă (cond. șt. – Gheorghe Rojnoveanu, dr. hab. șt. 

med., prof. univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”) 

8. Vasiliev Vladislav. Eficacitatea utilizării extractului din Agropyron 

repens în tratamentul urolitiazei (cond. şt. – Emil Ceban, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Cat. de urologie și nefrologie chirurgicală) 

9. Rotari Vladislav. Diagnosticul şi tratamentul contemporan în chis-

tul renal solitar. Experienţa clinicii (cond. şt. – Emil Ceban, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de urologie și nefrologie chirurgicală) 

10. Guțu Angelica. Modalități de abordare chirurgicală a herniilor 

hiatale gigante (cond. șt. – Natalia Șipitco, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 4) 

11. Fosa Doina, Romanenco Richarda. Rezultatele tardive ale trata-

mentului chirurgical antireflux realizat prin abord laparoscopic 

(cond. șt. – Sergiu Ungureanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

chirurgie nr. 4) 

12. Ștefaneț Anatolie. Metodologii de corecție a sechelelor apărute du-

pă pierderea masivă a masei corporale (cond. șt. – Oleg Conțu, dr. 

șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 4) 

13. Buruiană Gheorghe. Leiomiomul esofagian. Tratament contempo-

ran (cond. șt. – Nicolae Gladun, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. 

de chirurgie nr. 4; Alexandru Toma, chirurg, șef secție Chirurgie to-

racică, IMSP SCR „Timofei Moșneaga”) 

14. Malcova Tatiana, Mironova Elena. Leziunea diafragmei. Tactica 

diagnostico-curativă (cond. șt. – Gheorghe Rojnoveanu, dr. hab. șt. 

med., prof. univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”) 

 
Postere:  

1. Tarpan Anastasia. Cancerul colonic, diagnostic și tratament (cond. şt. 

– Valentin Bendelic, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2) 



34 

2. Calancea Ana. Megacolon. Aspecte contemporane de diagnostic si 

tratament (cond. şt. – Valentin Bendelic, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 2) 

3. Livizor Mariana. Posibilități evolutive ale sindromului postsple-

nectomie la pacienții cirotici chirurgical asistați (cond. şt. – Vladimir 

Cazacov, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2) 

4. Arian Cătălina. Aspecte clinico-paraclinice în carcinomul hepato-

celular dezvoltat la pacienții cu ciroză hepatică (cond. șt. – Vladimir 

Cazacov, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2) 

5. Palitu Constanța. Indicații și tratament chirurgical modern al pan-

creatitei cronice (cond. şt. – Anatol Cazac, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 2) 

6. Creţu Diana. Tactica chirurgicală în angiocolita acută (cond. şt. – 

Alexandru Ferdohleb, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2) 

7. Munteanu Artur. Trombangiita obliterantă, diagnostic și tratament 

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

gie nr. 2) 

8. Bruma Tatiana. Ulcerul gastro-duodenal hemoragic, diagnostic și 

tratament (cond. şt. – Petru Bujor, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. 

de chirurgie nr. 2) 

9. Ghilețchii Alexandru. Motivele adresării pacienților cu maladie 

varicoasă pentru tratament chirurgical (cond. şt. – Dumitru Casian, dr. 

hab. şt. med., conf. univ., Cat. chirurgie generală-semiologie nr.3) 

10. Butnari Valentin, Munteanu Corina. Cancerul gastric – rezultate 

și perspective, experiența unui singur centru (cond. șt. – Victor 

Șchiopu, asist. univ., Cat. de oncologie) 

11. Ivanov Artiom, Rotaru Mihai. Evoluția HPT posttraumatic la 

politraumatizați (cond. șt. – Radu Gurghiș, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”) 

12. Șcerbatiuc Corina. Diverticulul Meckel complicat la adult (cond. 

șt. – Igor Mișin, dr. hab. șt. med., prof. cercet. Lab. de chirurgie 

hepato-pancreato-biliară) 
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Subsecţia 2 
Catedrele de otorinolaringologie; oftalmologie; oftalmologie-optometrie 

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

17 octombrie, ora 8:30 
  

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

Coordonatori:  A. Sandul, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

M. Maniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

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

I. Jeru, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: C. Șcerbatiuc, dr. şt. med., asistent universitar 

C. Calistru, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Diacova Svetlana. Otitele medii la copiii cu surditate neurosensorială 

2. Gavriluța Vasile. Corpi străini traheo-bronșici, 8 ani (2011-2018) 

de experiență în Clinica ORL pediatrică „Emilian Coțaga” 

3. Cojocaru Ina. Mastoidita acută la copii 

4. Didencu Alexandru. Aplicarea celulelor autologe în tratamentul 

complex al rinosinuzitelor recidivante și cronice la copii 

5. Cernev Daniela. Factorii etiologici ai papilomatozei laringiene 

6. Șcerbatiuc Cristina. Neurita optică în cadrul bolilor demielinizante 

7. Gariuc Lucia. Funcția epiteliului ciliar la pacienții cu fungus ball al 

sinusului maxilar 

8. Enachi Victor. Sindromul obstructiv de apnee în somn – diagnostic 

și tratament corect. Caz clinic 

9. Buracovschi Marin. Evidența pacienților diagnosticați cu neurinom 

de acustic în clinica ORL a Spitalului Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

10. Istratenco Ala. Rolul TNF-α în patogenia rinosinuzitei cronice 

polipoase 

 

 

 

 



36 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Furculița Daniel. Chirurgia LASER în rinitele cronice la copii 

(cond. șt. – Mihail Maniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de oto-

rinolaringologie) 

2. Smetanca Vladimir. Aplicarea biomaterialelor în chirurgia otitelor 

cronice (cond. șt. – Lucian Danilov, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Cat. de otorinolaringologie) 

3. Bordeniuc Diana. Surditate brusc instalată la copii (cond. șt. – 

Lucian Danilov, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de otorinolaringo-

logie) 

4. Chiriac Ana-Maria. Abcesele faringiene la copii (cond. șt. – Lucian 

Danilov, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie) 

5. Botnaru Daniela. Abordări actuale în atrezia coanală (cond. șt. – 

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

6. Rusu Daniela.  Dacriocistorinostomia endoscopică, metoda electivă 

de tratament în obstrucția canalului nazo-lacrimal (cond. șt. – 

Alexandru Sandul, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de otorinolarin-

gologie) 

7. Grițco Elena. Chirurgia endoscopică a cancerului de laringe cu 

Laserul CO2 (cond. şt. – Victor Osman, dr. şt. med., IMSP SCR 

„Timofei Moșneaga”) 

8. Glinca Valeria. Otoscleroza, metode de tratament (cond. şt. – Boris 

Chirtoacă, medic, IMSP SCR „Timofei Moșneaga”) 

9. Cuștiuc Inga. Alotransplant la pacienții pentru rinoplastie (cond. şt. 

– Alexandru Sandul, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de otorinola-

ringologie) 

10. Bocan Alexandru. Tratamentul contemporan și profilaxia maladiei 

urechii operate (cond. şt. – Sergiu Vetricean, dr. hab. șt. med., conf. 

univ., Cat. de otorinolaringologie) 

11. Cernei Vadim. Refluxul gastroesofagian la pacienti cu faringită 

cronică (cond. şt. – Eusebiu Sencu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

otorinolaringologie) 

12. Gotișan Veronica. Metode contemporane de diagnostic și tratament 

în sindrom de ochi uscat (cond. șt. – Lilia Dumbrăveanu, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de oftalmologie-optometrie) 

13. Scorpan Marina. Aspecte ale scleritei reumatice (cond. șt. – Ion 

Jeru, dr. hab. șt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie) 
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14. Nedealcova Elena. Ulcerul cornean: diagnostic și tratamentul chi-

rurgical (cond. șt. – Gheorghe Ivanov, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de oftalmologie) 

15. Chetrari Irina. Scleroanguloreconstrucţia în chirurgia glaucomului 

refractiv (cond. şt. – Aglaia Lobcenco, dr. șt. med., Secția oftalmo-

logie, IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”) 

 

Postere: 

1. Bobescu Doina. Arsurile oculare chimice. Prezentare de caz clinic 

(cond. șt. – Valeriu Cușnir, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

oftalmologie-optometrie) 

2. Bobescu Nicolae. Afectarea oculară în psoriasis. Prezentare de caz 

clinic (cond. șt. – Valeriu Cușnir, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. 

de oftalmologie-optometrie) 

3. Maslov Daria. Afectarea oculară în rozacee. Prezentare de caz clinic 

(cond. șt. – Lilia Dumbrăveanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

oftalmologie-optometrie) 

4. Brânza Alina. Acțiunea nocivă a laserului asupra retinei. Caz clinic 

(cond. șt. – Angela Corduneanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

oftalmologie) 

5. Țicu Daniela. Unele particularități ale corpilor străini extraoculari. 

Caz clinic (cond. șt. – Ion Jeru, dr. hab. șt. med., conf. univ., Cat. de 

oftalmologie) 

 

 
 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) 

17 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 
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M. Darciuc, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

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

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

  A. Pîcălău, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr.1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Taran Anatolie. Tratamentul chirurgical al cicatricelor tegumentare 

cu aplicarea expansiunii tisulare 

2. Sîrghi Grigore. Tratamentul fracturilor instabile de bazin 

3. Guzun Aliona. Sacroileitele seronegative – diagnostic și tratament 

4. Cojocaru Ștefan. Leziunile complexului triangular al mâinii 

5. Madan Vadim. Tratamentul chirurgical al fracturilor de platou tibial 

6. Stoian Alina, Pavlovschi Elena. Inițierea în studiul experimental de 

obținere a alogrefelor osoase vascularizate 

7. Crudu Mihail. Utilizarea lambriurilor vascularizate în tratamentul 

defectelor actinice 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Guzun Andrei. Tratamentul chirurgical etapizat și fixarea internă 

primară a fracturilor de pilon tibial (cond. șt. – Gheorghe Croitor, dr. 

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

2. Moșneaga Roman. Artroplastia totală de șold în coxartroza displa-

zică (cond. șt. – Alexandru Bețișor, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

ortopedie și traumatologie) 

3. Golubaș Vasile. Managementul fracturilor diafizare de gambă 

(cond. șt. – Vadim Madan, asist. univ., Cat. de ortopedie și traumato-

logie) 

4. Moisei Doina. Clinica, diagnosticul și tratamentul electroarsurilor 

(cond. șt. – Anatolie Taran, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

ortopedie și traumatologie) 

5. Harea Alina. Reducerea transareolară a glandei mamare (cond. șt. – 

Anatolie Taran, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 

6. Buliga Ana-Maria. Endoprotezarea de reluare de șold (cond. șt. – 

Alexandru Bețișor, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 
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7. Țapeș Victoria. Substituienți biologici de piele în tratamentul arsu-

rilor (cond. șt. – Octavian Cirimpei, dr. șt. med., asist. univ., Cat. de 

ortopedie și traumatologie) 

8. Fortuna Anastasia. Fracturile pelviene: clasificare, clinică, diagnos-

tic, tratament (cond. șt. – Anna Kusturova, dr. șt. med., asist. univ., 

Cat. de ortopedie și traumatologie) 

9. Gonța Petru. Fracturile de radius: clinică, diagnostic, tratament 

(cond. șt. – Sergiu Ursu, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 

10. Covaci Vadim. Fracturile de humerus: clinică, diagnostic, tratament 

(cond. șt. – Ion Vacarciuc, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de ortope-

die și traumatologie) 

11. Erhan Nicolae. Artroplastia în gonartroza posttraumatică avansată 

(cond. șt. – Viorel Vetrilă, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie 

și traumatologie) 

12. Mihaluța Viorica. Aspecte chirurgicale de tratament al piciorului 

diabetic (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Cat. de ortopedie și traumatologie) 

13. Fortuna Elvira. Abordarea chirurgicală și managementul în tra-

umatismul prin verighetă de gradul IV: motivație și riscuri (cond. șt. 

– Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 

14. Popa Daniela. Reconstrucția defectelor tegumentare la raza digitală 

cu țesuturi din vecinatate (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. 

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

15. Sorocean Veronica. Particularități anatomo-chirurgicale în tenosi-

novita de Quervaine (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med., 

prof. univ., Cat. de ortopedie și traumatologie) 

16. Catărău Olesea. Reconstrucția defectelor traumatice digitale cu 

lamboul liber al ramurei superficiale palmare a arterei radiale (cond. 

șt. – Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie 

și traumatologie) 

 

Postere:  

1. Pavalatii Veaceslav. Tratamentul chirurgical al gonartrozelor (cond. 

șt. – Nicolae Erhan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 
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2. Anton Doina Cezara. Miomodularea cu fillere injectabile (cond. șt. 

– Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie și 

traumatologie) 

3. Vacula Ion. Tratamentul chirurgical al fracturilor închise la pacien-

tul politraumatizat (cond. șt. – Nicolae Caproș, dr. hab. șt. med., 

prof. univ., Cat. de ortopedie și traumatologie) 

4. Catărău Olesea. Efectele superdrenării venoase și supraîncărcării 

arteriale asupra lambourilor arterializate venoase în model de șobo-

lan (cond. șt. - Grigore Verega, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

ortopedie și traumatologie) 

 

 

 

SECŢIA nr. 6 
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI 

PEDIATRICE 
 

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; Depar-

tamentul Pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii 

Aula „Victor Gheţeul”, Institutul Mamei şi Copilului 

 (str. Burebista, nr. 93) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

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

profesor universitar 
  

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

G. Boian, dr. hab. şt. med., conferenţiar cercetător 

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

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

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

S. Hadjiu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

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, asistent universitar 

V. Filimon, student, anul VI, Facultatea de Medicină nr.1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Eremciuc Rodica, Revenco Ninel. Evaluarea anticorpilor hipofizari 

la copii cu artrită juvenilă idiopatică 

2. Iacomi Vladimir, Revenco Ninel, Eugenia Crivceanscaia, 

Constantin Iavorschi, Stela Kulcițchi. Paternul durerii coxofemu-

rale – dilemă de diagnostic 

3. Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana. Epilepsiile farmacorezistente la 

copii: manifestări clinico-fiziologice  

4. Rusu Liuba, Crivceanscaia Larisa. Influența infecției intrauterine 

asupra dezvoltării nou-născuților cu termen < 34 s.g.  

5. Agachi Dorina, Țurea Valentin. Profilul genetic al copiilor cu he-

mofilie din Republica Moldova 

6. Lupușor Nadejda, Hadjiu Svetlana. Tulburările de somn la copii 

după accident vascular cerebral 

7. Grîu Corina, Hadjiu Svetlana. Epidemiologia tumorilor cerebrale 

la copii 

8. Cuzneț Ludmila, Hadjiu Svetlana. Epidemiologia paraliziei cere-

brale infantile 

9. Cotoman Aliona, Șciuca Svetlana. Infecțiile virale la copiii cu dis-

plazie bronhopulmonară 

10. Tomacinschi Cristina, Șciuca Svetlana. Sindromul de imunode-

ficienţă combinată Louis-Bar: interrelaţii clinico-imunologice 

11. Moldovan Irina, Stasii Ecaterina. Manifestările clinice în alergiile 

alimentare la copii 

 
Postere: 
1. Iacomi Vladimir, Revenco Ninel. Hepatotoxicitatea în artrita juve-

nilă idiopatică – metode de apreciere precoce 

2. Romanciuc Lilia. Premature atrial and ventricular beats in children 

3. Nicu Olesea, Moldovan Irina, Stasii Ecaterina. Paternul psiho-

emoțional al copiilor cu astm bronșic 

4. Selevestru Rodica, Șciuca Svetlana. Maladii cronice bronhopulmo-

nare în imunodeficiențele primare la copii 

5. Mihalachi-Anghel Maria, Țurea Valentin. Maladia Gaucher – ma-

ladie interdisciplinară 

6. Moldovan Irina, Nicu Olesea, Stasii Ecaterina. Evoluția infecțiilor 

respiratorii acute la copii cu alergii alimentare 
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7. Liubarscaia Svetlana, Raba Tatiana. Hepatita virală B – forma 

ocultă seropozitivă la copii. Caz clinic 

8. Mușcinchii Cristina, Raba Tatiana. Hepatitele virale perinatale B 

și C – date personale ale studiului și prezentarea a două cazuri cli-

nice 

 

  

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Adam Gabriel. Hernia diafragmatică la copil (cond. șt. – Eva 

Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie 

și anesteziologie pediatrică) 

2. Balan Iulia. Corpi străini la nivelul cardiei esofagiene (cond. șt. – 

Eva Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, orto-

pedie și anesteziologie pediatrică) 

3. Bernic Valentin. Aderențele intraperitoneale la copii. O problemă 

actuală (cond. șt. – Gheorghe Ghidirim, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”; Eva Gudumac, dr. hab. 

șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie 

pediatrică) 

4. Ghilaș Cecilia. Corpi străini ai esofagului la copii în vîrsta 0-18 ani 

(cond. șt. – Eva Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică) 

5. Sofroni Veronica. Rolul biomarkerilor în diagnosticul cancerului 

renal la copii (cond. șt. – Jana Bernic, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică) 

6. Obreja Viorel. Corpi străini la prima strictură fiziologică esofagiană 

(cond. șt. – Eva Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chi-

rurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică) 

7. Zabica Tatiana. Obstrucțiile congenitale duodenale: atrezia, steno-

zele, pancreasul inelar (cond. șt. – Eva Gudumac, dr. hab. șt. med., 

prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică) 

8. Huzun Olga. Atrezia căilor biliare la copil (cond. șt. – Gheorghe 

Gîncu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anes-

teziologie pediatrică) 

9. Drăgănel Andrei. Dificultăți diagnostico-curative în maladia Hirschs-

prung la nou-născuți și sugari (cond. șt. – Veaceslav Boian, dr. șt. med., 

asist. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică) 
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10. Casapciuc Igor. Evaluarea stării de difuzie pulmonară la pacienții 

cu fibroză chistică (cond. şt. – Svetlana Șciuca, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Departamentul Pediatrie) 

11. Cijov Mariana. Tulburările nutriționale în patologia digestivă la 

copii (cond. şt. – Tatiana Raba, dr. hab. şt. med., conf. univ., Depar-

tamentul Pediatrie) 

12. Gațcan Cristina. Particularitățile polimorfizmului clinic și citoge-

netic în sindromul Turner la copii (cond. şt. – Elvira Iavorscaia, dr. 

şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie) 

 

Postere: 

1. Raevschi Maria. Refluxul vezico-ureteral la copil (cond. șt. – 

Victor Roller, asist. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și anesteziolo-

gie pediatrică) 

2. Calistru Iulea. Meningita tuberculoasă la copii: considerații în baza 

unui caz clinic (cond. șt. ‒ Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Cornelia Călcîi, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul 

Pediatrie) 

3. Jumiga Daniela. Aortopatii congenitale în sindroamele genetice: 

particularități și aspecte contemporane (cond. şt. – Ina Palii, dr. hab. 

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

4. Kalistratov Ilia. Impactul dermatitei atopice asupra calității vieții 

(cond. şt. – Ecaterina Stasii, dr. hab. şt. med., prof. univ., Departa-

mentul Pediatrie) 

5. Ceacusta Irina. Particularitățile clinico-paraclinice ale tumorilor 

cerebrale la copii (cond. șt. ‒ Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Departamentul Pediatrie) 

6. Danilevici Tatiana. Boala ulceroasă la copii (cond. şt. – Ludmila 

Bologa, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie) 

7. Popa Ina. Colita ulceroasă la copii (cond. şt. – Ludmila Bologa, dr. 

şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie) 

8. Prohorov Victoria. Malformațiile congenitale de cord primar depis-

tate la sugarii cu infecții respiratorii acute (cond. şt. – Tamara 

Țurcanu, dr. şt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie) 

9. Tataru Felicia. Factorii de risc în hipertensiunea arterială la copii 

(cond. şt. – Lucia Pîrțu, dr. şt. med., asist. univ., Departamentul 

Pediatrie) 
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SECŢIA nr.7 
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII ŞI GINECOLOGIEI 

 
Departamentul Obstetrică și Ginecologie (Disciplinele de obstetrică, 

ginecologie și reproducere umană; obstetrică şi ginecologie) 
Aula Centrului Perinatologic, Spitalul Clinic Municipal nr. 1 

 (str. Melestiu, nr. 20) 
17 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 
V. Friptu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

 
Secretari: V. Voloceai, dr. şt. med., asistent universitar 

D. Țâmbală, rezidentă, anul I 

  
Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Burac Mihaela. Aspecte clinico-imunologice ale disfuncției endo-

metriale la pacientele cu infertilitate primară 

2. Voloceai Victoria. Abordări practice în managementul epuizării 

ovariene precoce 

3. Mitriuc Diana. Profilaxia complicațiilor obstetricale la femei cu di-

ferite forme de trombofilie 

4. Munteanu Igor. Prognosticul potențialului agresiv al tumorilor 

ovariene la gravide și ginecopate. Interferența noilor tehnologii cu 

factorul uman 

5. Vataman Elena. Histerectomia – cauză a patologiei ginecologice 

 
Postere: 

1. Cotelea Veronica. Rolul placentei în declanșarea nașterii premature 

2. Voloceai Victoria. Indexul de infertilitate în endometrioză 

3. Mitriuc Diana. Screening-ul trombofiliei ereditare 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Marian Andriana, Caliga Gheorghe. Pregătirea psihoemoțională 

către naștere – parte componentă a succesului perinatal (cond. șt. ─ 

Iurie Dondiuc, dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică 

și ginecologie) 

2. Brighidin Alina, Chistol Suzana, Finciuc Victor. Supravegherea 

antenatală a gravidei – un factor important pentru o naștere reușită 

(cond. șt. ─ Iurie Dondiuc, dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina 

de obstetrică și ginecologie) 

3. Bodrug Vlada. Diagnosticul incompetenței istmico-cervicale – de la 

ghid la realitate (cond.  şt. – Rodica Catrinici, dr. şt. med., conf. 

univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană) 

4. Covaliov Olga. Diabet gestațional, consecințe materne și fetale 

(cond.  şt. – Liliana Porfire, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de 

obstetrică, ginecologie și reproducere umană) 

5. Codreanu Doina. Adenomioza și complicațiile sarcinei (cond.  şt. – 

Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, 

ginecologie și reproducere umană) 

6. Bahova Elena. Eficacitatea a două scheme de tratament al endome-

triomului (cond.  şt. – Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., 

Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană) 

7. Cebotari Elizabeta. Menopauza și incompetența urinară (cond.  şt. 

– Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de obste-

trică, ginecologie și reproducere umană) 

8. Boganovschi Eugenia. Conținutul informativ al completării carne-

tului medical perinatal (cond.  şt. – Ion Bologan, dr. şt. med., conf. 

univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană) 

9. Turtureanu Doinița. Nașterea naturală la pacientele cu operație ceza-

riană în anamneză (cond. şt. – Valentin Friptu, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană) 

10. Cemortan Maria. Evaluarea nivelului de cunoștințe al femeilor în 

perioada postpartum privind metodele de planificare familială 

(cond. şt. – Irina Sagaidac, dr. şt. med., asist. univ., Disciplina de 

obstetrică şi ginecologie) 

11. Caliga Gheorghe. Administrarea acidului folic la etapa preconcep-

țională și în timpul sarcinii (cond. şt. – Irina Sagaidac, dr. şt. med., 

asist. univ., Disciplina de obstetrică şi ginecologie) 
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Postere: 

1. Pînzari Anastasia. Preeclampsia și eclampsia: noi abordări în diag-

nostic și aprecierea gradului de severitate (cond.  şt. – Olga Popușoi, 

dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și 

reproducere umană) 

2. Rotari Cristina. Sarcina multiplă: provocări contemporane (cond.  

şt. – Olga Popușoi, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, 

ginecologie și reproducere umană) 

3. Roșca Daniela. Placentopatia diabetică și aspecte ale pancreatitei diabe-

tice fetale în diabetul zaharat matern (cond. şt. – Anatolie Serbenco, dr. 

hab. şt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică şi ginecologie) 

4. Hovanschi Diana. Substanța P. Rolul ei în sarcină. Efect epilepto-

gen (cond. şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab. şt. med., conf. univ., 

Disciplina de obstetrică şi ginecologie) 

5. Botnari-Guțu Mihaela, Galațan Boris. Particularitățile sarcinii și 

nașterii la pacientele cu procedura FIV (cond. șt. – Sergiu Gladun, 

dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică și ginecologie) 

 

 

SECŢIA nr. 8 
PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI  

ŞI NEUROCHIRURGIEI  

 

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

dicină alternativă şi complementară; reabilitare medicală, medicină fizică 

şi terapie manuală; Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală 
Aula Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie 

(str. Vladimir Korolenko, nr. 2) 
17 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 
O. Pascal, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Bodiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Timirgaz, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
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Secretari:  A. Gasnaş, cercetător ştiinţific, asistent universitar 

D. Catereniuc, rezident, anul IV 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Munteanu Cristina. Statusul epileptic non convulsiv – o dilemă în 

cazul pacienților din unitățile de terapie intensivă 

2. Bălănuță Tatiana. Parametrii potențialelor evocate vizuale în diag-

nosticul și prognosticul sclerozei multiple 

3. Racilă Renata. Semnificația practică a video EEG în prognosticul 

pacienților post-cardiac arrest 

4. Gavriliuc Olga. Patternuri clinice ale fenomenului de înghețare a 

mersului și răspunsul acestora la intervențiile medicale efectuate 

pacienților cu boala Parkinson 

5. Gavriliuc Pavel. Terapia endovasculară a accidentelor vasculare 

cerebrale la pacienți cu dizabilitate preexistentă 

6. Ciolac Dumitru. Repertoriul imuno-molecular în scleroza multiplă: 

impactul asupra integrității corticale 

7. Efremova Daniela. Encefalita autoimună. Prezentare de caz clinic 

8. Leahu Pavel. Efectul neuromodulator al stimulării magnetice 

transcraniene multifocale la pacienții cu migrenă 

9. Vataman Anatolie. De la modificări electroencefalografice la 

mioclonus 

10. Melnic Adrian. Strategii de abordare a comorbidităţilor în cadrul 

reabilitării medicale a persoanelor post accident vascular cerebral 

11. Ignatov Olga. Caracteristica materialelor utilizate în terapia de 

inoculare 

12. Andronic Mihail. Viitorul neurochirurgiei deschise, perspectivele în 

cavernoame, MAV-uri, bypass în anevrismele complexe cerebrale 

 

Postere: 

1. Racilă Renata. Ptoza palpebrală bilaterală acută în accidentul vas-

cular cerebral. Caz clinic 

2. Ciolac Dumitru. Remodelarea architecturală a conectomului neural 

în scleroza multiplă 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Ropot Doina. Crize epileptice la pacienții cu scleroză multiplă. Ac-

tualități.  Caz clinic (cond. şt. – Stanislav Groppa, dr. hab. şt. med., 

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

2. Smetanca Irina. Rolul dopplerografiei – metoda Bubble Test în sta-

bilirea etiologiei accidentului vascular cerebral ischemic. Caz clinic 

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

neurologie nr. 2) 

3. Bîcu Ionela. Tulburările cognitive și afective în reabilitarea medica-

lă a persoanelor post accident vascular cerebral (cond. şt. – Oleg 

Pascal, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de reabilitare medicală, 

medicină fizică și terapie manuală) 

4. Popil Lilian. Efectele tratamentului cu trihexifenidil asupra funcției 

cognitive în boala Parkinson (cond. șt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. 

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

5. Vasilieva Maria. Axul microbiomo-intestino-cerebral (cond. şt. – 

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

6. Bodean Ana-Maria. Metode de evaluare funcțională în sindromul 

umărului dureros (cond. şt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de 

reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală) 

7. Talmaci Marina. Factorii de risc în morbul Parkinson (cond. șt. – 

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

8. Bubuioc Ana-Maria. Corelații clinico-imunologice în Myasthenia 

Gravis (cond. şt. – Vitalie Lisnic, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de neurologie nr. 1) 

9. Mîrzac Daniela. Durere cronică: dezastru medico-social (cond. șt. – 

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

10. Cebotari Ecaterina. Migrena cronică asociată cu disfuncție ova-

riană. Studiu clinic (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., 

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

11. Caragheorghe Ecaterina. Tulburările interoceptive la pacienţii cu 

disfuncţie vegetativă şi durere (cond. șt. – Ion Moldovanu, dr. hab. 

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

12. Grăjdieru Olga-Doina. Forme atipice de scleroză laterală amiotro-

fică. Cazul lui Stephen Hawking (cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de neurologie nr. 1) 
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13. Cojocaru Cătălina. Inteligența emoțională și corelația ei cu durerea 

cronică (cond. șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de neurologie nr. 1) 

14. Traci Alina. Factorii de risc în recurențele durerilor lombare (cond. 

șt. – Marina Sangheli, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie nr. 1) 

 
Postere: 
1. Blobștein Olga. Accidentul vascular cerebral hemoragic la adultul 

tânăr: factori de risc, particularități clinico-imagistice (cond. șt. – 

Elena Manole, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie nr. 1) 

2. Cotoman Ana. Ictusul cerebelos: rata, prezentare clinico-imagistică 

(cond. șt. – Elena Manole, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie 

nr. 1) 

 

 

SECŢIA nr. 9 
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI 

 

Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; Laborato-
rul de narcologie 

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

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

Coordonatori: O. Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Nastas, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
Gh. Cărăuşu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
J. Chihai, dr. şt. med., conferenţiar universitar  

    

Secretari:  C. Babin, asistent universitar 
S. Calancea, student, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Eșanu Andrei. Autostigmatizarea persoanelor cu tulburare depresivă 

2. Condratiuc Elena. Impactul psihologic al traumei psihice la copiii 

cu epilepsie 

3. Bologan Alina. Diagnosticul și tratamentul pacienților cu tulburare 

de anxietate generalizată la nivel de asistență medicală primară 
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4. Cobîleanschi Oleg. Epilepsia etilică 

5. Chicu Vladislav, Condratiuc Svetlana. Informarea elevilor și 

studenților în privința riscului intrebuințării substanțelor psihoactive 

6. Prospît Tatiana, Cobîleanschi Oleg. Problema combaterii tabagis-

mului la adolescenți 

 
Poster: 
1. Condratiuc Svetlana, Coșiug Ion, Deliv Inga. Factorii de risc în 

profilaxia primară a consumului de substanţe psihoactive la tineretul 

care învață 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Ojog Ecaterina, Canțîr Tatiana. Stimularea profundă a creierului 

în schizofrenie (cond. şt. – Valentin Oprea, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală) 

2. Reabaia Victoria, Mironov Olga. Tulburări afective la pacienții 

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

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală) 

3. Jelaga Dorin. Readaptarea în familie a pacienţilor cu epilepsie 

(cond. şt. – Oleg Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală) 

4. Negru Alexandra, Bobea Alexandru. Tulburări depresive legate de 

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

Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală) 

5. Soloviov Andrei, Cazacu Ion. Particularitățile mediului familial la 

persoanele afectate de schizofrenie (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. 

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

6. Stînca Cristina. Tratamentul schizofreniei rezistente (cond. şt. – 

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

psihologie medicală) 

7. Panfilov Alexei. Monogene cu implicare majoră în schizofrenie 

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

narcologie şi psihologie medicală) 

8. Maican Doina. Strategii de abordare în tulburarea de spectru autist 

(cond. şt. – Igor Nastas, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală) 
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9. Tetelea Corina. Particularități clinico-terapeutice în anxietatea 

paroxistică episodică (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. hab. şt. med, 

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

10. Caducenco Ana. Tulburări de personalitate și schizofrenia (cond. şt. 

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

logie medicală) 

 

 

SECŢIA nr. 10 
PROBLEME ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI 

 

Catedrele de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și 

ortodonție „Ion Lupan”; chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie 

orală „Arsenie Guțan”; odontologie, parodontologie și patologie orală; 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”; stomatologie ortopedică 

„Ilarion Postolachi”; stomatologie terapeutică  
Aula Clinicii Stomatologice Universitare nr. 1 

 (str. Toma Ciorbă, nr. 42) 
17 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte:        S. Ciobanu, 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 
D. Uncuţa, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Fala, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Chele, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
O. Solomon, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  C. Gorea, asistent universitar 
D. Sîrbu, studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie 
A. Gafton, studentă, anul IV, Facultatea de Stomatolo-
gie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Railean Silvia. Evoluția aspectului estetic la copii cu dismorfisme 

cranio-faciale congenitale 
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2. Railean Silvia, Ursu Danis, Porosencov Egor, Lupan Roman. 
Procese inflamatorii odontogene la copii în regiunea oro-maxilo-

facială 

3. Spinei Aurelia, Spinei Iurie, Railean Silvia, Lazean Djulieta. 
Restabilirea estetică și funcțională în dentiția primară 

4. Mihailovici Gheorghe, Mihailovici Corina, Avornic Lucia. 

Tratamentul funcțional al retrognației mandibulare 

5. Zumbreanu Irina. Asimetrii faciale 

6. Mighic Alexandr. Managementul sinuzitei fungice de origine odon-

togenă 

7. Ghețiu Alexandru. Osteotomia Le Fort I în reconstrucția osoasă a 

maxilarului superior 

8. Strîșca Stanislav. Simularea tridimensională a intervențiilor de chi-

rurgie ortognatică 

9. Topalo Elvira, Nicolau Gheorghe. Profilaxia și tratamentul compli-

cațiilor în perioada de osteointegrare a implantelor dentare 

10. Cucu Dragoș, Ciobanu Sergiu. Soluția Perioflush în terapia ini-

țială a bolii parodontale 

11. Gorea Corneliu, Ciobanu Sergiu. Utilizarea dispozitivului 

DIAGNOcam în diagnosticul și tratamentul cariei dentare 

12. Melnic Svetlana. Tratamentul implanto-protetic cu încărcare precoce 

13. Cazacu Igor, Fala Valeriu. Corelația disfuncției ATM cu înclina-

rea planului ocluzal 

 

Postere: 

1. Stepco Elena, Popa Oleg. Fracturi dentare coronare: frecvență și 

cauze 

2. Cebotari Mihai, Șcerbatiuc Dumitru. OMF region phlegmon treat-

ment using negative pressure wound therapy 

3. Poștaru Cristina, Postnikov Mihail, Uncuța Diana. Particulari-tă-

țile de creștere a aparatului dento-maxilar la copii cu dereglări 

neurologice bazate pe dezvoltarea dinților 

4. Cheptanaru Olga. Tratamentul contemporan al edentației unidentare 

5. Ivasiuc Irina, Uncuța Diana. Asocierea afecțiunilor mucoasei ca-

vității bucale la pacienții cu hepatite cronice virale B și C. Cazuri 

clinice 

6. Cazacu Igor, Fala Valeriu. Înclinarea planului ocluzal anterior și 

posterior în corelație cu clasa scheletică și disfuncția ATM 
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Comunicare la invitație 

1. Savițchi Evelina (UTM), Strîșca Stanislav (USMF). Tehnologiile 

CAD-CAM în practica stomatologică. Aspecte bioinginerești (cond. 

șt. – Victor Șontea, dr. hab. șt. fiz. mat., prof. univ., Departamentul 

Microelectronică și Inginerie Biomedicală al UTM; Dumitru Sîrbu, 

dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF și implantologie 

orală „Arsenie Guțan”), 20 min 

 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  
1. Eni Stanislav. Managementul dinților implicați în operația de chis-

tectomie (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”) 

2. Bădărău Adrian. Studiu comparativ în adaptarea marginală a resta-

urărilor protetice fixe reduse confecționate prin metoda analogică 

versus digitală (cond. șt. – Aureliu Gumeniuc, dr. șt. med., conf. 

univ., Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, Dumitru 

Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială 

și implantologie orală „Arsenie Guțan”) 

3. Marusev Pavel. Gradul de mineralizare a suturii medio-palatine, se-

lectarea metodei de expansiune maxilară în dependență de vîrstă: 

studiu radiologic (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie 

Guțan”; Valentina Trifan, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie 

oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție) 

4. Boronciuc Cristina. Procedee și tehnici de irigare a canalelor radicu-

lare în tratamentul endodontic (cond. șt. – Sergiu Ciobanu, dr. hab. șt. 

med., prof. univ., Cat. odontologie, parodontologie și patologie orală) 

5. Panuș Galina. Restaurarea defectelor cuneiforme cu ajutorul mate-

rialelor compozite fluide (cond. șt. – Corneliu Gorea, asist. univ., 

Cat. de odontologie, parodontologie și patologie orală) 

6. Grigoriș Corina. Restaurări dentare directe ale dinților laterali uti-

lizînd sistemul Palodent (cond. șt. – Corneliu Gorea, asist. univ., Cat. 

de odontologie, parodontologie și patologie orală) 

7. Sendy Bullus. Erori și complicații în tratamentul protetic fix (cond. 

șt. – Mihai Mostovei, asist. univ., Cat. de stomatologie ortopedică 

„Ilarion Postolachi”) 
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8. Leșco Tatiana. Opțiuni de tratament implanto-protetic în edentații 

totale la mandibulă (cond. șt. – Mihai Mostovei, asist. univ., Cat. de 

stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”) 

9. Sîrbu Mihaela. Studiul rapoartelor și simetriei unor elemente mor-

fologice ale grupului frontal de dinți (cond. șt. – Iurie Marina, asist. 

univ. Cat. de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”) 

10. Dima Tatiana. Instrumente endodontice moderne în cadrul trata-

mentului endodontic pe fantom. Cazuri clinice (cond. șt. – Diana 

Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ., Cat. de propedeutică stomato-

logică „Pavel Godoroja”) 

11. Florea-Mămăliga Nicoleta. Tratamentul pulpitelor la copii cu dinți 

temporari (cond. șt. – Diana Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ., 

Cat. de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”) 

 
Postere: 

1. Toma Irina.  Actualități în tratamentul ortodontic în pregătirea pre-

protetică la pacienții cu ADM (cond. şt. – Valentina Trifan, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pe-

dodonție și ortodonție „Ion Lupan”; Oleg Solomon, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”) 

2. Petrunov Liliana. Tratamentul diastemei prin abordarea interdis-

ciplinară în funcție de dentiție (cond. şt. – Valentina Trifan, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pe-

dodonție și ortodonție „Ion Lupan”; Lidia Eni, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de odontologie, parodontologie și patologie orală) 

3. Popovici Veronica. Raport de sănătate orală privind adresabilitatea 

pacienților în cadrul ÎM CSR Ungheni în prima jumătate a anului 

2019 (cond. șt – Tatiana Porosencova, dr. șt. med., asist. univ., Cat. 

de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”) 
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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) 
17 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 
T. Calalb, dr. hab. şt. biol., profesor universitar  
S. Adauji, dr. şt. farm., conferenţiar universitar 
C. Cheptănaru, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 
 

Secretari:  S. Melnic, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 

V. Capcelea, studentă, anul V, Facultatea de Farmacie 

 

Conferință magistrală 

Noi strategii terapeutice în clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene, 

susținută de Prof. Dr. Lenuța Profire, șef catedră Chimie farma-

ceutică, Decanul Facultății de Farmacie, UMF „Grigore T. Popa", Iași, 

România 
 

Autori: Lenuta Profire
1
, Frederic Buron

2
, Alexandru Sava

1,2
, Ioana Vasincu

1
, 

Maria Apotrosoaei
1
, Andreea Teodora Iacob

1
, Sandra-Mădălina Constantin

1
, 

Alin Focșa
1
, Loredana Andriescu

1
, Sylvain Routier

2 

 

 

 

 
________________________________ 
1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, Facultatea de Farmacie, 

Disciplina de Chimie farmaceutică, RO;  
 
2Institut de Chimie Organique et Analytique, Université d'Orléans - Pôle de chimie, FR 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cheptanari Nicoleta. Riscuri specifice activității farmaceutice – 

erori comise de către farmaciști 

2. Matcovschi Constantin. Hypericum Perforatum L. în tratamentul 

diverselor maladii 

3. Ștefaneț Tatiana, Valica Vladimir, Macaev Fliur, Stîngaci 

Eugenia. Elaborarea metodelor de analiză a Dioxoindolinonei 

4. Mazur Ecaterina. Aplicarea metodelor spectrale în cercetarea com-

patibilității și stabilității preparatelor combinate 

5. Anton Mihai. Nanotehnologiile farmaceutice – aplicații practice și 

perspective 
 

Postere: 

1. Şcetinina Svetlana. Rolul farmacistului în utilizarea corectă şi rați-

onală a antibioticelor 

2. Peschin Anatolie. Analiza farmacoeconomică şi asistența cu medi-

camente a bolnavilor cu tuberculoză în Republica Moldova 

3. Chițan Elena. Reglementarea prețurilor și rambursării medicamen-

telor: provocări și oportunități 

4. Sîbii Lucia. Evaluarea recomandărilor farmaciștilor privind alterna-

rea medicamentelor antipiretice la copii 

 
 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Goludeţ Nicoleta. Specii de plante din CȘCPM al USMF „Nicolae 

Testemițanu” – surse de pigmenți carotenoidici (cond. şt. – Tatiana 

Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Cat. de farmacognozie și botani-

că farmaceutică) 

2. Pungă Ecaterina. Satisfacția profesională a farmaciștilor din Re-

publica Moldova (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

3. Gratii Silvia. Dendrimeri ca mijloc de transport la țintă (cond. şt. – 

Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de tehnologie a medi-

camentelor) 

4. Carmazan Sabina. Identificarea principiilor active în picăturile auri-

culare combinate cu izohidrafural și metiluracil (cond. şt. – Livia Uncu, 

dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică) 
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5. Vesiolîi Sorina. Aspecte farmacoterapeutice contemporane ale 

HIV/SIDA (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie și farmacie clinică) 

6. Gălbineanu Maria. Aplicări ale fitoterapiei alternative și comple-

mentare în Republica Moldova (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, 

dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farma-

ceutică) 

7. Capcelea Valeria. Personalități remarcabile în istoria farmaciei 

moldave (cond. şt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de 

farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

8. Caracaș Marta. Particularități și perspective de utilizăre a  metodei 

de electroforeză capilară în controlul calității preparatelor biofarma-

ceutice (cond. șt. – Vladimir Valica, dr. hab. șt. farm., prof. univ., 

Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică; Mihail Soloviov, șef la-

borator, Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor, 

AMDM) 

9. Molovata Valeria. Complicațiile hipertensiunii arteriale induse de 

sarcină (cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacolo-

gie și farmacie clinică) 

10. Nani Iulia. Determinarea cantitativă a oxidului de zinc în unguentul 

Zoxitin prin metoda amperometrică automată cu doi electrozi indi-

catori de Pt (cond. şt. – Vasile Oprea, dr. șt. chim., conf. univ., Cat. 

de chimie generală) 

11. Grosu Nicoleta. Studii farmaceutice ale speciilor din genul 

Solidago L. (cond. șt. – Cornelia Fursenco, asist. univ., Cat. de far-

macognozie și botanică farmaceutică) 

12. Bordeniuc Ana. Aspecte de perfectare a legislației privind exercita-

rea profesiei de farmacist (cond. şt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., 

conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

13. Visan Alina. Aspectele tratamentului topic și sistemic al acneei 

(cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farma-

cologie și farmacie clinică) 

14. Pascari Stela. Rolul specialiștilor farmaciști pregătiți prin reziden-

țiat în reducerea costurilor de asistență medicală specializată și de 

ambulator (cond. şt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie 

socială „Vasile Procopișin”) 
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Postere: 

1. Slobodeniuc Maxim. Riscurile și beneficiile utilizării preparatelor 

anabolice (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică) 

2. Condrea Victoria. Plante cu risc de vulnerabilitate din flora Repub-

licii Moldova (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. 

univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică) 

3. Lupașcu Mihaela. Asigurarea aderenței și complianței la tratament 

a pacientului în contextul utilizării raționale a medicamentelor (cond. 

şt. – Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie so-

cială „Vasile Procopișin”) 

4. Istratii Daniela. Parametri de standardizare a substanțelor medica-

mentoase și a formelor farmaceutice (cond. șt. – Vladimir Valica, dr. 

hab. șt. farm., prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică) 

5. Știrbu Ana. Nanoparticole mezoporoase silicate utilizate în trata-

mentul cancerului cutatnat (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., 

prof. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor) 

6. Cotai Valeria. Determinarea gradului de vulnerabilitate a contro-

lului promovării medicamentelor în Republica Moldova (cond. şt. – 

Vladimir Safta, dr. hab. șt. farm., prof.univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”) 

7. Ermurache Cristina. Contribuții la studiul medicației gutei (cond. 

şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și 

farmacie clinică) 

8. Grachilă Irina. Asigurarea terapiei medicamentoase prin prisma cola-

borării medicului și a farmacistului (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. șt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

9. Pelin Cristina. Evaluarea factorilor de influență asupra stabilității 

picăturilor auriculare combinate cu ciprofloxacină, dexametazonă, 

loratadină și ulei volatil de busuioc (cond. şt. – Livia Uncu, dr. șt. 

farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică) 

10. Spătari Doina. Formularea și tehnologia sistemelor terapeutice 

osmotice orale (cond. şt. – Diug Eugen, dr. hab. şt. farm., prof. univ., 

Cat. de tehnologie a medicamentelor) 

11. Croitoru Galina.  Elaborarea sistemului informațional automatizat 

„Evidența personalului farmaceutic” (SIAEPF) (cond. şt. – Vladimir 

Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopișin”) 
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12. Bogaciov Artiom. Concepții noi în tratamentul glaucomului (cond. 

şt. – Elena Bodrug, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și 

farmacie clinică) 

13. Zarura Shafe. Produse vegetale și fitopreparate cu conținut de 

alcaloizi din flora Israelului (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică) 

14. Lis Maria. Asigurarea cu specialiști a sistemului farmaceutic din 

Republica Moldova (cond. şt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

15. Vornic Ana. Importanța solvenților în analiza medicamentelor 

(cond. șt. – Tatiana Treapițîna, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de chi-

mie farmaceutică și toxicologică) 

16. Tufa Inesa. Studiul formelor farmaceutice extemporale în afecțiuni-

le nazale (cond. şt. – Diana Guranda, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 

de tehnologie a medicamentelor) 

17. Palii Corina. Analiza de marketing a medicamentelor sociale 

(cond. şt. – Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de far-

macie socială „Vasile Procopișin”) 

18. Boghiu Liliana. Utilizarea rațională și eficientă a preparatelor în tu-

berculoză (cond. şt. – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farma-

cologie și farmacie clinică) 

19. Plohoi Tamara. Conținutul de taninuri în speciile genului Potentilla 

(cond. șt. – Anna Benea, asist. univ., Cat. de farmacognozie și bota-

nică farmaceutică) 

20. Florența Ana. Mediul de muncă din unitățile farmaceutice ca factor 

de risc profesional (cond. şt. – Nicoleta Cheptanari, asist. univ., Cat. 

de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

21. Organ Adina. Caracteristica chimico-farmacologică a substanțelor 

medicamentoase, derivați de indol  (cond. șt. – Tatiana Ștefaneț, 

asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică) 

22. Eșanu Viorica. Autonomia exercitării activității farmaceutice 

(cond. şt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”) 

23. Farmagiu Roxana. Managementul diabetului zaharat (cond. şt. – 

Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică) 

24. Pascal Dumitrița. Studiu comparativ al flavonoidelor în speciile ge-

nului Solidago L. din flora Republicii Moldova (cond. șt. – Cornelia 

Fursenco, asist. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică) 
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25. Saltițchi Daria. Strategii și politici în domeniul bolilor rare și medi-

camentelor orfane (cond. şt. – Elena Zgîrcu, asist. univ., Cat. de far-

macie socială „Vasile Procopișin”) 

26. Vidrașcu Anastasia. Stabilitatea substanţelor medicamentoase 

(cond. șt. – Tatiana Ștefaneț, asist. univ., Cat. de chimie farmaceuti-

că și toxicologică) 

27. Şaptefraţi Adriana. Rolul farmacistului în asigurarea informa-

ţională a consumătorilor de medicamente (cond. şt. – Svetlana Şce-

tinina, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 

28. Tanga Cristina. Studiul supozitoarelor cu Mumio în tratamentul 

diferitor afecțiuni (cond. şt. – Diana Guranda, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor) 

29. Bolgari Alexandru. Abordări teoretice ale naming-ului întreprinde-

rii (cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie so-

cială „Vasile Procopișin”) 

30. Panciul Mihai. Tendințe actuale în dezvoltarea noilor substanțe 

medicamentoase, derivați de pirimidină (cond. şt. – Elena Donici, 

asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică) 

31. Broskova Ecaterina. Studierea pieții suplimentelor alimentare 

(cond. şt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”) 

32. Dubița Elena. Rolul farmacistului în recomandarea medicamentelor 

eliberate în regim OTC diferitor grupe de pacienți (cond. șt. – Lucia 

Sîbii, asist. univ., Cat de farmacie socială „Vasile Procopișin”) 
 

 

SECŢIA nr. 12 
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTICE 

 

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
)  

17 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 
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Secretari: D. Rusnac, lector universitar 

 A. Melnic, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ojovanu Vitalie. Performanțe ale implementării cunoștințelor 

bioetice în instituțiile medicale autohtone 

2. Banari Ion. Manifestări actuale ale bioeticii în actul medical curativ 

3. Eșanu Anatolie. Globalizarea vs deglobalizare în context bioetic 

 
Postere: 

1. Rubanovici Ludmila. Perspective ale antropologiei medicale în 

spațiul autohton 

2. Federiuc Victoria. Determinări bioetice în activitatea farmaceutică 

contemporană 

3. Rusnac Daniela. Cunoștințe și opinii despre importanța bioeticii în 

sistemul medical autohton 

 
 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Matievici Alina. Aspecte bioetice ale îngrijirii paliative (cond. şt. – 

Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioeti-

că) 

2. Popov Maxim. Общение и поведение в медицине с гериатричес-

кими больными (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

3. Osoianu Dan. Tratamentul coercitiv al pacienţilor social-vulnera-

bili: abordare bioetică (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., 

lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

4. Colesnic Silvia. Биоэтические проблемы в детской и подростко-

вой гинекологии (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

5. Bulat Liviu. Particularitățile clinico-juridice și bioetice ale actului 

curativ în transplantul de organe (cond. şt. – Ion Banari, dr. filos., 

lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

6. Duşa Ina. Unele particularități ale deciziei morale în terapia inten-

sivă (cond. şt. – Ion Banari, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică) 
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7. Gorbatovschi Veronica. Aspectul interdisciplinar al actului paliativ 

(cond. şt. – Ion Banari, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică) 

8. Cojuhari Nadejda. Repere bioetice în cazul sarcinii la vârstă matură 

(cond. şt. – Ion Banari, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

9. Musteaţă Ana. Современные проблемы так называемых экстра-

сенсорных восприятий и паранормальных психических явлений 

(cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică) 

10. Tiron Svetlana. Comunicarea în pediatrie (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

11. Catană Cătălina. Comportamentul pacientului – frica exagerată de 

boală şi negarea bolii, două stiluri de gestionare nefavorabilă (cond. şt. 

– Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

12. Stratu Teodora. Limbajul paraverbal în comunicarea medic-paci-

ent (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filoso-

fie şi bioetică) 

13. Gheorghiev Dmitrii. Трансплантология с точки зрения биоэти-

ки (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filoso-

fie şi bioetică) 

14. Zaplitnîi Nina. Aspecte socio-bioetice ale hepatitei virale de tip B 

(cond. şt. – Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

15. Triboi Mariana. Aspecte medico-bioetice ale acordului informat în 

sfera sănătății mentale (cond. şt. – Daniela Rusnac, asist. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică) 

16. Ciobanu Doina. Specificul implicării copiilor în studiile clinice: 

aspecte medico-bioetice (cond. şt. – Daniela Rusnac, asist. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică) 

17. Nicu Anastasia. Tratamentul ortopedic prin aplicarea tehnologiilor 

avansate: aspecte socio-bioetice (cond. st. – Victoria Federiuc, asist. 

univ., Cat. de filosofie și bioetică) 

18. Nicu Mihaela-Meri. Aspecte bioetico-sociale ale medicației com-

bustiilor (cond. șt. – Victoria Federiuc, asist. univ., Cat. de filosofie 

și bioetică) 

19. Bejenari Aliona. Abordarea complexă a hipertensiunii arteriale: opti-

mizarea actului medical și implicarea principiilor bioetice (cond. șt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică) 
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20. Berlinschi Dinu. Componente bioetice și comportamentale în 

aplicarea anesteziei (cond. șt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică) 

21. Chircu Iana. Aspecte bioetice în terapia hepatitelor infecţioase 

(cond. șt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie și bioetică) 

22. Munteanu Andrei. Configurarea aspectelor teoretico-bioetice în 

afecțiunile de gută (cond. șt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie și bioetică) 

23. Munteanu Ana. Repere bioetice în avortul juvenil (cond. șt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică) 

 
Postere: 
1. Zamostina Valentina. Проблемы людей с ограниченными воз-

можностями в современном обществе (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

2. Borinschi Daniela. Aspecte socio-bioetice ale calității serviciilor 

medicale în oncologie (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., 

lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

3. Tcaci Vera. Этические проблемы в психиатрии (cond. şt. – 

Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioeti-

că) 

4. Postovoi Ecaterina. Злоупотребления и врачебные ошибки в 

психиатрии (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică) 

5. Dobrojan Petru. Îngrijirea paliativă în spațiul autohton: analiză 

medico-socială și bioetică (cond. şt. – Daniela Rusnac, asist. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică) 

6. Lungu Maria. Omul – subiect al reflecției filosofice (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

7. Andrieș Elena. Filosofie şi medicină (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

8. Malic Alexandru. Istoria medicinii antice (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

9. Coroi Lavinia. Programarea neuro-lingvistică şi utilizarea acesteia 

în medicină (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică) 
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10. Cherdivară Anastasia. Comportamentul alimentar (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică) 

11. Postolachi Petru. Personalitatea din perspectivă comportamentală 

(cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică) 

12. Lehman Elin. Dileme etice ale fertilizării in vitro (cond. şt. – 

Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică) 

13. Grachila Galina. Repere etice ale comunicării medic-pacient în 

oncologie (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică) 

14. Potînga Dan. Problema confidențialității în contextul afecțiunilor 

hepatice (cond. şt. – Ion Banari, dr. filos., lect. univ., Cat. de filoso-

fie şi bioetică) 

15. Pantea Ana. Acțiuni de imunizare a copilului în cadrul abordării 

medicale și bioetice (cond. șt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică) 

16. Silosieva Nadejda. Obezitatea și statutul psihologic al persoanelor 

cu dereglări endocrine în context bioetic (cond. șt. – Vitalie 

Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică) 

 

 

Subsecţia 2. Limbi moderne 
Departamentul limba română și limbi moderne  
Disciplina de limbi moderne 

 
Preşedinte: D. Eşanu-Dumnazev, dr. pedagogie, conferenţiar universitar 
   

LIMBA FRANCEZĂ 
Aula nr. 6, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

B
) 

17 octombrie, ora 8:30 

 
Coordonatori:  A. David, asistent universitar 

R. Scutelnic, asistent universitar 
 

Secretari:  V. Voloşciuc, asistent universitar 
M. Coșpormac, studentă, anul I, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. David Ala. Tehnici și mijloace de argumentare specifice textului 

medical 

2. Voloșciuc Veronica. Să vorbim în limba plantelor medicinale 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Chetrean Antonela. Les qualités thérapeutiques des plantes médi-

cinales (Calitățile terapeutice ale plantelor medicinale) (cond. lingv. 

– Ala David, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

2. Belibov Mihail. Les allergies médicamenteuses (Alergiile medica-

mentoase) (cond. lingv. – Ala David, asist. univ., Disciplina de limbi 

moderne) 

3. Șoltoianu Dana. Automédication (Automedicația) (cond. lingv. – 

Raisa Scutelnic, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

4. Agache Marinela. Antibiotiques (Antibioticele) (cond. lingv. – 

Raisa Scutelnic, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

5. Ieșeanu Alexandru. Troubles du sommeil: causes et traitement 

(Tulburări de somn: cauze și tratament) (cond. lingv. – Ala David, 

asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

6. Parfenii Dorina. L'alimentation et la santé des dents (Alimentația și 

sănătatea dinților) (cond. lingv. – Ala David, asist. univ., Disciplina 

de limbi moderne) 

7. Petrejneac Diana. Importance des vaccins (Importanța vaccinurilor) 

(cond. lingv. – Raisa Scutelnic, asist. univ., Disciplina de limbi mo-

derne) 

8. Țapu Andreea. Acupuncture, une arme antistress (Acupunctura, o 

armă antistress) (cond. lingv. – Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. Peda-

gogie, conf. univ., Disciplina de limbi moderne) 

9. Constantinov Cristina. Médicaments homéopathiques (Medica-

mentele homeopatice) (cond. lingv. – Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. 

pedagogie, conf. univ., Disciplina de limbi moderne) 

10. Coșpormac Mihaela. Les bienfaits du café (Beneficiile cafelei) 

(cond. lingv. – Veronica Voloșciuc, asist. univ., Disciplina de limbi 

moderne) 
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11. Bevza Anastasia. Les secrets des grains de beauté (Secretele aluni-

țelor) (cond. lingv. – Veronica Voloșciuc, asist. univ., Disciplina de 

limbi moderne) 

12. Fîrfa Maria, Andrieș Ariadna. Les symptômes de la langue sab-

burale (Simptomele limbii saburale) (cond. lingv. – Veronica 

Voloșciuc, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

Aula nr. 7, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
B
) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

Coordonatori: O. Tumuruc, asistent universitar 

L. Panciuc, asistent universitar 
 

Secretari: N. Doronin, asistent universitar 

C. Zagorneanu, student, anul I, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cazac Viorica. Tendințe și abordări în predarea limbii engleze me-

dicale 

2. Șimanschi Marcela. Abordarea teoretică a limbajului profesional 

medical idiomatic. Perspective generale 

3. Tumuruc Olga. Expresiile frazeologice în limba engleză medicală 

4. Panciuc Liliana. Valențele semantice ale terminologiei medicale în 

limba engleză 

5. Doronin Natalia. Învățarea limbii engleze medicale centrată pe mo-

dalități de dezvoltare a abilităților metacognitive 

 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  

1. Furtună Maria.  New technologies in dentistry (Tehnologii noi în 

stomatologie) (cond. lingv. – Liliana Panciuc, asist. univ., Disciplina 

de limbi moderne) 

2. Lavric Victoria. Anxiety (Anxietatea) (cond. lingv. – Liliana 

Panciuc, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 
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3. Djurii Ecaterina. Stress management (Managementul stresului) 
(cond. lingv. – Liliana Panciuc, asist. univ., Disciplina de limbi 

moderne) 

4. Braga Cristina. Blood transfusion and donation (Transfuzia și do-

narea de sânge) (cond. lingv. – Liliana Panciuc, asist. univ., Discipli-

na de limbi moderne) 

5. Chiriac Domna. The dangers of dieting (Pericolele dietelor de înfo-

metare) (cond. lingv. – Viorica Cazac, asist. univ., Disciplina de 

limbi moderne) 

6. Malîga Valeria. The top medical technologies of 2019 (Inovații teh-

nologice medicale 2019) (cond. lingv. – Viorica Cazac, asist. univ., 

Disciplina de limbi moderne) 

7. Osoianu Inesa. Risks and precautions of Genetically Modifed Orga-

nisms (GMO) (Riscuri și măsuri de precauție a organismelor modifi-

cate genetic (OMG)) (cond. lingv. – Viorica Cazac, asist. univ., Dis-

ciplina de limbi moderne) 

8. Corpaci Cătălina. Sleep disorders (Tulburările de somn) (cond. 

lingv. – Olga Tumuruc, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

9. Vețu Adrian. Diabetes – characteristics and treatment (Diabetul – 

caracteristici și tratament) (cond. lingv. – Olga Tumuruc, asist. univ., 

Disciplina de limbi moderne) 

10. Brisciuc Eugenia. Burnout syndrome (Sindromul de epuizare 

profesională) (cond. lingv. – Olga Tumuruc, asist. univ., Disciplina 

de limbi moderne) 

11. Grib Carolina. Depression (Depresia) (cond. lingv. – Liuba 

Maxian, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

12. Babin Pavel, Budianu Cătălina. Hormones in our life (Hormonii 

în viața noastră) (cond. lingv. – Liuba Maxian, asist. univ., Discipli-

na de limbi moderne) 

13. Romanov Victoria. The risks of late pregnancy (Riscurile gravidi-

tății tardive) (cond. lingv. – Liuba Maxian, asist. univ., Disciplina 

de limbi moderne) 

14. Mardari Alexandru. Surgical treatment of brain cancer (Tratamen-

tul chirurgical al tumorilor cerebrale) (cond. lingv. – Natalia 

Doronin, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

15. Cașu Dorian. Cancer immunotherapy researchers (Cercetători în 

imunoterapia cancerului) (cond. lingv. – Natalia Doronin, asist. 

univ., Disciplina de limbi moderne) 

https://medlineplus.gov/bloodtransfusionanddonation.html
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16. Babei Maria, Zagorneanu Cezar. Innovative medicine (Medicina 

inovativă) (cond. lingv. – Natalia Doronin, asist. univ., Disciplina 

de limbi moderne) 

 
Postere: 
1. Emțov Mariana. Immunization (Imunizarea) (cond. lingv. – Liliana 

Panciuc, asist. univ., Disciplina de limbi moderne) 

2. Țîmbălari Luiza, Ciliuța Mihaela. Heart – structure and functions 

(Inima – structura și funcțiile) (cond. lingv. – Olga Tumuruc, asist. 

univ., Disciplina de limbi moderne) 
 
 

Subsecţia 3. Limba română şi terminologie medicală 
Departamentul limba română și limbi moderne  
Disciplina de limbă română 

Aula S, Blocul didactic nr. 3  

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
B
) 

17 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:      A. Chiriac, dr. pedagogie, conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: A. Lopatiuc, asistent universitar 

S. Cravcenco, asistent universitar 

S. Spînu, dr. filologie, conferenţiar universitar 
   

Secretari: O. Melnic, asistent universitar 

I. Volcencov, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Trebeș Tatiana. Nume proprii de persoană ca obiect de studiu al so-

ciolingvisticii 

2. Lopatiuc Alina.  Climatul afectiv – una dintre reușitele procesului 

educativ 

3. Bâlici Nadejda. Celula fundamentală a societății din perspectiva 

indicatorilor statistici 

4. Suman Veronica. Importanța interculturalității în cadrul procesului  

instructiv-educativ 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Gorbataia Elena, Ceban Valeria. Influența factorilor de risc asupra 

sarcinii (cond. șt. – Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. univ., 

Disciplina de limba română) 

2. Ulinich Michael. Aspectul afectiv al relației medic-pacient (cond. șt. 

– Alina Lopatiuc, asist. univ., Disciplina de limba română) 

3. Nagherneac Carolina. Tainele corpului uman (cond. șt. – Olga 

Melnic, asist. univ., Disciplina de  limba română) 

4. Babuci Irina, Minceva Tatiana. Însemnătatea și diversitatea 

dialectelor în limba română (cond. șt. – Nadejda Bâlici, asist. univ., 

Disciplina de limba română) 

5. Salih Rand, Awat Hama. Efectul surselor neconvenționale (mass-

media) asupra comunicării medic-pacient (cond. șt. – Tatiana 

Trebeș, asist. univ., Disciplina de limba română) 

6. Cebotari Alexandra, Șeremeț Xenia. Diabetul zaharat – boală gra-

vă sau mod de viață (cond. șt. –  Galina Ciubotaru, asist. univ., 

Disciplina de limba română) 

7. Ciolac Maria. Cu fața spre istorie (cond. șt. – Eleonora Ștefârță, 

asist. univ., Disciplina de limba română) 

8. Ganu Ionuț. Miracolul naturii în practica medicală (cond. șt. –  

Eliza Mârza, asist. univ., Disciplina de limba română) 

 

Postere: 

1. Saranciuc Ruslana, Chiriac Liudmila. Simptomele și primul ajutor 

medical (criza hipertensivă) (cond. șt. – Argentina Chiriac, dr. Peda-

gogie., conf. univ., Disciplina de limba română) 

2. Muntean Elisaveta, Chirioglo Sofia. Rolul vitaminelor în menține-

rea unui sistem imunitar sănătos (cond. șt. – Argentina Chiriac, dr. 

pedagogie., conf. univ., Disciplina de limba română) 
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Subsecţia 4. Pregătire preuniversitară 
Departamentul limba română și limbi moderne  

Centrul de instruire preuniversitară 

Sala Multimedia, Centrul de instruire preuniversitară 

 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 23/2) 

17 octombrie, ora 12:00 
 

Preşedinte:      V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: S. Nastasiu, asistent universitar 

D. Corobcean, asistent universitar 

V. Costin, asistent universitar 

 

Secretari: A. Busuioc, asistent universitar 

M. Argan, student, anul II, Facultatea de Medicină nr. 2  

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Costin Viorica, Ceoban Didina. Natalia Gheorghiu – 100 de ani de 

la nașterea medicului-legendă 

2. Corobcean Doina. Numele proprii în discurs 

3. Cojocaru Nina. OMS – commonwealth-ul sănătății globale 

4. Căzănescu Svetlana. Aromaterapia – o alternativă a tratamentului 

medicamentos 
5. Pruteanu Maria. Modalități de predare a termenilor medicali 

 

   

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Argan Muneer. Nazareth – orașul lăcașelor sfinte (cond. şt. – Doina 

Corobcean, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

2. Shajahan Sayid Shahin Shajahan Syed Mohammed, Usman 

Ulaim Usman Uthaganakath. Cele 7 minuni ale Indiei (cond. şt. – 

Viorica Costin, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

3. Sameena Abdul Salam, Nediyarakal Vaishna Dinesh Kumar 

Balakrishanan. Dansul indian – mod de comunicare a sufletului cu 

absolutul (cond. şt. – Viorica Costin, asist. univ., Centrul de instruire 

preuniversitară) 
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4. Cuzmuc Artiom. Incidența bolilor neurologice în societatea con-

temporană (cond. șt. – Maria Pruteanu, dr. pedagogie, conf. univ., 

Centrul de instruire preuniversitară) 

5. Ilem Frank Joseph Francisco. Formula unui zâmbet sănătos (cond. 

șt. – Victoria Vîntu, dr. filol., conf. univ., Centrul de instruire preuni-

versitară) 

6. Varna Eleesha Grace Rajavarma George. Rama – legendarul 

prinț al Regatului Kosala (cond. şt. – Didina Ceoban, asist. univ., 

Centrul de instruire preuniversitară) 

7. Tsalah Asel. Cum diminuăm riscul de a dezvolta tuberculoză (cond. 

șt. – Aliona Busuioc, asist. univ., Centrul de instruire preuniversi-

tară) 

8. Abu Ganem Ahmad. Ochi sănătoși și relaxați într-un corp plin de 

lumină (cond. șt. – Ina Driga, asist. univ., Centrul de instruire pre-

universitară) 

9. Nareekode Paramba Ameena Jasmin, Muringakodan 

Najulhudha Najeeb, Shehnas Jabir Beeran. Kerala – o perlă 

naturală a Indiei (cond. şt. – Nina Cojocaru, asist. univ., Centrul de 

instruire preuniversitară) 

10. Alhamidi Husein Ahmed. Erori medicale (cond. şt. – Svetlana 

Căzănescu, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

 

Postere: 

1. Arora Vaanash. Hinduismul – o religie veche și complexă (cond. şt. 

– Doina Corobcean, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

2. Kolliyil Valli Nasreena Nazar. Faimosul festival de lumini Diwali, 

o tradiție frumoasă la hinduși (cond. şt. – Didina Ceoban, asist. 

univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

3. Gaythri Das Rajappan, Sahab Mujeeb Rahman Parambil. Feeria 

dansului indian  (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul 

de instruire preuniversitară) 

4. Alhaj Ahmad. Efectele muzicii clasice asupra creierului (cond. şt. – 

Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

5. Abo Abad Ahmad. Fumatul și bolile cardiovasculare (cond. șt. – 

Aliona Busuioc, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

6. Husein Ahmed. Lămâia – efecte miraculoase pentru sănătate și 

frumusețe (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. univ., Centrul de 

instruire preuniversitară) 
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7. Ajithkumar Bhagyasree Ajith, Ravindra Suvarna Anushka. 

Medicina tradițională indiană  (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, asist. 

univ., Centrul de instruire preuniversitară) 

8. Ponmany Sanjoe Shaj Shaj Joseph, Thayyil Alysha Illias Thayyil 

Kunhimohammed. Arta indiană – o dinamică prezență în lumea 

artei internaționale (cond. şt. – Nina Cojocaru, asist. univ., Centrul 

de instruire preuniversitară) 

9. Abraham Maret Matew Abraham Matew, Edamana Ramesh 

Anirudh Ramesh Panthiruparayil Ramakrishanan. Teatrul din 

India (cond. şt. – Viorica Costin, asist. univ., Centrul de instruire 

preuniversitară) 

 

 
SECŢIA nr. 13 

BIBLIOTECILE ACADEMICE  

ÎN MEDIUL INFORMAŢIONAL MODERN 
 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu. 

Centrul de Informare INFOMEDICA nr.3, 

Spitalul Clinic Republican (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 29) 

17 octombrie, ora 10:00 

 

 

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. Zasmenco Ecaterina. Statistici şi indicatori relaţionali în bibliotecile 

academice: probleme şi soluţii 

2. Lupu Viorica. Rolul bibliotecilor universitare în managementul datelor 

de cercetare 

3. Karnaeva Liubovi. IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh în mediul 

informaţional academic 

4. Negură Adela. Crearea şi gestionarea profilului cercetătorului în 

Google Academic 

5. Баров Тамилла. Современные методы создания и поддержки 

научного профиля организации в информационной среде 
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6. Vedean Elizaveta. Biblioteca electronică didactică: probleme şi 

soluţii 

7. Gangan Irina. Revistele ştiinţifice medicale naţionale în context 

informaţional internaţional 

8. Erhan Svetlana, Gore Mariana. Comportamentul informaţional al 

utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 

9. Ciornaia Irina, Anisei Zinaida. Modele de comportament 

informaţional al utilizatorilor: cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a 

USMF „Nicolae Testemiţanu” 

10. Carpovici Elena. Impactul centrelor de scriere academică asupra 

instruirii şi cercetării universitare 

11. Bot Natalia, Covalschi Ludmila, Varlacova Elena, Rusu Ana. 
Evaluarea nivelului de satisfacţie a necesităţilor de informare ale 

medicilor-rezidenţi şi a secundarilor clinici 

12. Gologan Larisa. Reţeaua bibliotecilor medicale: abordare statistică 

13. Dobrea Olesea. Software specializat de bibliotecă ALEPH: 

funcţionalităţi noi 

14. Şoroc Nona, Stepanov Augustin. Cartea vest-europeană din sec. XVI 

în Colecţia Koch a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF 

„Nicolae Testemiţanu” 

15. Zavtur Galina. Publicaţii inedite din colecţia Depozit universitar 

16. Ciubrei Silvia. Titlu rezervat 

17. Kretaviciene Meile. Titlu rezervat 

18. Jurkăaitiene Daiva. Titlu rezervat 

19. Gheorghiţă Angela, Gheorghiu Elena, Bologan Nelea. Biblioteca 

Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” în viziunea 

beneficiarilor: studiu de caz 

20. Ciobanu Silvia, Otgon Aliona, Racu Mariana. Tendinţe în politi-

ca de dezvoltare a resurselor informaţionale: cazul BŞM a USMF 

„Nicolae Testemiţanu” 
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