
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, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea 

ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, care se vor desfăşura în 

perioada 16-20 octombrie 2017. 

 
PROGRAM 

17 octombrie  
Masă rotundă. Catedra de igienă la a 40-a aniversare 

 

– 

 

12:00 

18 octombrie   

Şedinţa Senatului IP USMF Nicolae Testemițanu – 14:30 

19 octombrie   

Simpozion. Actualităţi în cardiologie  – 11:00 

19 octombrie    

Şedinţe în secţii – 8:30 

Expoziţii – 8:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:30 

20 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 – rector, academician al AŞM, dr. hab. şt. 

med., profesor universitar, Om Emerit 

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

hab. şt. med., profesor universitar 

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

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

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

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

șt. med., profesor universitar 

Marcel Abraş – prorector pentru educaţie şi probleme so-

ciale, dr. şt. med., asistent universitar 

Victoria Craveț – prorector pentru activitate economică 

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

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

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

Eugenia Groza – şef adjunct departament, Departamentul 
Ştiinţă 

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

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

Alexei Leviţchi – specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. şt. biol. 
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Silvia Stratulat – şef departament, Departamentul Didactic, 
dr. şt. med., conferenţiar universitar 

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

med., conferenţiar universitar 

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

med., conferenţiar universitar 

Ion Lupan – decan, Facultatea de Stomatologie, membru 

corespondent al AȘM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar 

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

conferenţiar universitar 

Valeriu Revenco – decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secun-

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

universitar 

Vladislav Badan  – şef departament, Departamentul Educaţie 

Medicală Continuă, asistent universitar  

Parascovia Becciev – şef departament, Departamentul Evidenţă şi 

Gestiune Contabilă 

Liubovi Karnaeva – director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

Silvia Ciubrei – şef departament, Departamentul Comuni-

care şi Relaţii Publice 

Igor Spalatu  – şef adjunct departament, Departamentul 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Gabriel Russu – şef adjunct departament, Departamentul 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  

Marian Stan – şef catedră, Catedra de educaţie fizică 

Sergiu Berliba – preşedinte al Comitetului sindical al anga-

jaţilor IP USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Gheorghe Buruiană – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, student 

Valeria Țurcanu – vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, studentă 
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MASĂ ROTUNDĂ 
 

Catedra de igienă. 

Aula nr. 115, Blocul didactic nr. 6, USMF ”Nicolae Testemițanu”, 

(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 26/2) 

17 octombrie, ora 12:00 
 

Catedra de igienă la a 40-a aniversare 
 

Moderatori:    Gr. Friptuleac, dr. hab. șt. med., profesor universitar 

S. Cebanu, dr. şt. med., conferențiar universitar  

N. Opopol, dr. hab. șt. med., profesor universitar,   

membru corespondent al AȘM  

I. Băhnărel, dr. hab. șt. med., profesor universitar  
 

12
00

 - 12
10

 Cuvânt de deschidere 

12
10

 – 12
25

 Friptuleac Grigore. 40 de ani ai Catedrei de igienă. 

12
25

 - 12
40

 Tafuni Ovidiu. 115 ani de la nașterea profesorului univer-

sitar, Om Emerit – Iacob Reznic. 

12
40

 - 12
55

 Deleu Raisa. 80 de ani de la nașterea profesorului univer-

sitar Victor Vangheli. 

12
55

 - 13
10

 Cheptea Dumitru. Vasile Iachim la a 80-a aniversare. 

13
10

 - 13
25 

Opopol Nicolae, Chirlici Alexei. Etapele instruirii în do-

meniul siguranței alimentelor. 

13
25

 - 13
40

 Băbălău Victor. Aspectele evoluției igienei mediului în 

spațiul basarabean. 

13
40

 - 13
55

 Cazacu-Stratu Angela. Optimizarea procesului de instru-

ire a viitorilor specialiști în sănătate publică la Catedra de 

igienă. 

13
55

 - 14
10

 Meșina Victor. Sănătatea ocupațională în Republica 

Moldova: realizări și perspective. 

14
10

 - 14
25 

Cebanu Serghei. Experiența de participare a colaboratori-

lor Catedrei de igienă în cadrul unor proiecte naționale și 

internaționale. 

14
25

 - 14
40

 Tonu Tatiana. Estimarea consumului de produse zaha-

roase și efectele acestora asupra stării de sănătate. 

14
40

 - 14
55

 Racu Maria-Victoria. Estimarea igienică a valorii nutri-

tive la diverse sortimente de pâine. 

14
55

 - 15
10

 Cernelea Natalia. Probleme de sănătate la elevii suprapon-

derali. 
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SIMPOZION 
 

Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie. 

Restaurantul „Mi Piace” (Chişinău, str. Trandafirilor, nr. 4) 

19 octombrie, ora 11:00 
 

 

Actualităţi în cardiologie  

prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene 

de Cardiologie 2017 
 

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

10
30

-11
00 

Înregistrarea delegaţilor 
 

11
00

-12
30 

 Infarctul miocardic acut: cum organizăm, cum diag-

nosticăm, cum tratăm 

Revenco Valeriu. Ce este nou în Ghidurile Societății 

Europene de Cardiologie, 2017, în conduita pacienților 

cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de seg-

ment ST (IMA-STEMI). 
Coraportori:  

 Tașnic Mihail, Cozma Constantin. Conduita unui 

pacient cu IMA-STEMI 

 Batrînac Aureliu. Tratamentul chirurgical în 

infarctul miocardic acut și complicațiile acestuia. 

Întrebări şi discuţii 
 

12
30

-13
00 

Pauză 
 

13
00

-14
30

 Valvulopatii: soluții speciale în situații speciale 

Revenco Valeriu. Valvulopatii: mesaje cheie prin 

prisma recomandărilor Societății Europene de Cardiolo-

gie, 2017. 
Coraportori:  

 Cabac-Pogorevici Irina. Evaluarea și conduita 
pacientului cu afectarea valvei aortice. 

 Sedaia Ecaterina. Evaluarea și conduita pacientu-

lui cu afectarea valvei mitrale. 

 Moscalu Vitalie. Proteze valvulare. 

Întrebări şi discuţii 
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Şedinţe în secţii 
 

SECŢIA nr. 1 
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI  

  

Subsecţia 1. Morfologie normală şi patologică 
 

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

Aula A, Blocul morfologic (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 192) 
 19 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, Om Emerit 
M. Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  
Om Emerit  
V. Jiţa, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 
Gh. Baciu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Cherdivarenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar,      
Om Emerit 
L. Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
V. Rîvneac, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Pădure, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Darii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
I. Cemortan, dr. şt. biol., conferenţiar universitar 
E. Melnic, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari: M. Parnov, asistent universitar 
G. Dobrostomat, studentă, anul V, Facultatea de 
Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Bendelic Anastasia. Venele varicoase – modificări histopatologice. 

2. Vrabie Vitalie. Posibilități în acoperirea defectelor din regiunea 

genunchiului. 
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3. Paşa Diana. Variabilitatea anatomică a arterelor antebrațului în 

aspect aplicativ. 

4. Stegarescu Ion. Vascularizația și inervația lambourilor perforante 

din regiunea gambei și piciorului. 

5. Racoviță Stela. Studiul anomaliilor cromozomiale în tulburările de 

reproducere. 

6. Chesov Elena. Markeri genetici asociați eficacității tratamentului 

antituberculos. 

7. Parnov Mihail. Markeri implicați în progresia tumorală în cadrul 

carcinoamelor tiroidiene.  

 
Postere: 
1. Globa Lilian. Specificul topografic al vaselor sangvine de comple-

xul ombelico-placentar. 

2. Zorina Zinovia. Modalitate de ramificare a arterei axilare. 

3. Angheliu Roman. Particularități de vascularizație a unghiului ilio-

cecal. 

4. Babuci Angela. Tipuri de conexiuni între ramurile plexului parotid. 
 

 

Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 
1. Covali Mariana. Diafragma șeii turcești (cond. şt. – Mihail 

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

2. Goncearuc Valeriu. Fixarea fizico-chimică a preparatelor anato-

mice în câmp electromagnetic (cond. şt. – Diana Paşa, asist. univ., 

Cat. de anatomie a omului). 

3. Zamfir Elena. Particularităţi topografice ale elementelor anatomice 

paravertebrale din regiunea toracică (cond. şt. – Lilian Globa, asist. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

4. Caradjova Cristina. Вариантная анатомия внутренней подвздо-

шной артерии и её ветвей в клинико-морфологическом аспекте 

(cond. şt. – Eugenia Lopotencu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ana-

tomie a omului). 

5. Bodrug Maria. Anatomia funcțională a complexului ileo-cecal 

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

a omului). 
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6. Baznat Anișoara, Vițu Natalia. Studierea vaselor perforante din 

regiunea gambei și piciorului prin metoda Dopplerografică (cond. 

şt. – Ion Stegarescu, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

7. Amoașii Dumitru. Aspecte moleculare ale diagnosticului și trata-

mentului HVB AgHBe negativ (cond. șt. – Igor Cemortan, dr. şt. 

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

8. Bejan Nadejda. Aspecte genetice ale sindromului metabolic și 

interrelația cu alte patologii (cond. șt. – Ludmila Perciuleac, dr. șt. 

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

9. Crețu Doina. Aspecte genetice ale cardiomiopatiei hipertrofice la 

copii (cond. șt. – Svetlana Capcelea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

biologie moleculară și genetică umană). 

10. Darii Cristina. Diversitatea malformațiilor congenitale la nou-năs-

cuți (cond. șt. – Igor Cemortan, dr. şt. biol., conf. univ., Cat. de 

biologie moleculară și genetică umană). 

11. Domenti Cristina. Aspecte genetice ale polisindactiliei cu impli-

care organică și nonorganică (cond. șt. – Svetlana Capcelea, dr. șt. 

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

12. Nica Valentin.  Hiperhomocisteinemia. Aspecte genetice (cond. șt. 

–  Igor Cemortan, dr. şt. biol., conf. univ., Cat. de biologie molecu-

lară și genetică umană). 

13. Panfilov Alexei. Determinismul genetic în schizofrenie (cond. șt. –  

Svetlana Capcelea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de biologie mole-

culară și genetică umană). 

14. Țopa Ecaterina. Genetica cancerului colo-rectal (cond. șt. – 

Dumitru Amoașii, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de biologie molecu-

lară și genetică umană). 

15. Zilbert Anton. Aspecte genetice ale aritmiei (cond. șt. – Svetlana 

Capcelea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de biologie moleculară și ge-

netică umană). 

16. Zilbert Xenia. Aspecte genetice ale sindromului Prader-Willi și 

Angelman (cond. șt. – Svetlana Capcelea, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de biologie moleculară și genetică umană). 

17. Crețu Ștefan. Mecanisme de producere a exostozelor (cond. șt. – 

Dumitru Amoașii, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de biologie molecu-

lară și genetică umană). 
 
 



10 

Postere: 

1. Vacula Ion. Contractura Dupuytren – aspecte morfoclinice (cond. şt. 

– Ilia Catereniuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie a 

omului). 

2. Barcaru Dumitrița. Aspecte genetice ale malformației cavernoase 

cerebrale (cond. șt. – Elena Chesov, asist. univ., Cat. de biologie mo-

leculară și genetică umană). 

3. Țurcan Victor. Controlul genetic al osteogenezei (cond. șt. – Elena 

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

4. Grosu Dragoș. Corelația cancerului de col uterin și HPV (cond. șt. – 

Vladimir Vataman, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de morfopatologie). 
 
 

Subsecţia 2. Fiziologie normală şi patologică, biochimie, farma-

cologie şi farmacologie clinică 
Catedrele de farmacologie şi farmacologie clinică; fiziopatologie şi 

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

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

 19 octombrie, ora 8:30 
 

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

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

   

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

 
 



11 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Guţu Ina. Acţiunea antiinflamatoare a preparatelor de origine ento-

mologică. 

2. Feghiu Iuliana. Modificările variabilităţii ritmului cardiac şi a 

parametrilor vegetativi cardiaci după administrarea intravenoasă a 

midazolamului. 

3. Tacu Lilia. Fenomenul coronarian Gregg în cardiomiopatia doxoru-

bicinică. 

4. Lupușor Adrian. Tulburările de somn și cefaleea. 

5. Lazăr Cornelia. Aspecte biochimice ale torsiunii/ detorsiunii ova-

riene experimentale. 

6. Timercan Tatiana. Markerii inflamaţiei în infarctul miocardic 

experimental. 

7. Pantea Valeriana. Activitatea unor compuși bioactivi autohtoni noi 

de captare a radicalilor anioni superoxizi. 

8. Sardari Veronica, Tagadiuc Olga. Markerii cardiaci de sensibili-

tate înaltă. 

 

Postere: 

1. Dragan Boris. Particularitățile activității sistemului de control lo-

comotor în normă și în unele stări patologice. 

2. Șveț Inna, Garbuz Olga. Activitatea unor compuși bioactivi autoh-

toni noi de captare a produșilor finali ai glicării avansate (AGEs). 

3. Popa Veaceslav, Sardari Veronica. Influența unor compuși noi 

coordinativi bioactivi asupra indicilor metabolismului glucidic în 

țesutul muscular la administrarea în condiții fiziologice. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Cojocaru Virginia, Botnari Maria. Influenţa medicamentelor 

asupra structurii somnului (cond. şt. – Tatiana Rakovskaia, asist. 

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

2. Bondarciuc Ana. Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială 

acută provocată de IECA (cond. şt. –  Ianoș Coreţchi, dr. şt. med., 

asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică). 
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3. Veveriţa Irina. Principiile de tratament ale migrenei (cond. şt. –  

Ecaterina Stratu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacologie clinică). 

4. Pazuşchina Vita. Utilizarea raţională a antibioticelor la copii cu 

pneumonii comunitare (cond. şt. –  Lilia Podgurschi, dr. şt. med., 

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

5. Roibu Victoria. Privarea de somn în sec. XXI. Cauze și consecințe 

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

şi biofizică). 

6. Moraru Ruxandra. Somnul la copii – importanță și particularități 

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

şi biofizică). 

7. Nistreanu Cristina. Implicarea microbiomului intestinal în dereglă-

rile afective, în special, în depresie și anxietate (cond. şt. – Svetlana 

Lozovanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziologie a omului şi 

biofizică). 

8. Cristal Ana. Copilul obez (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, dr. şt. 

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

9. Mamaliga Anastasia. Markerii apoptotici în cordul ischemic (cond. 

şt. – Tatiana Timercan, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

10. Zuico Cristina. Rolul adipokinelor în diagnosticul timpuriu al 

diabetului zaharat (cond. şt. – Silvia Stratulat, dr. şt. med., conf. 

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

11. Zagnat Dan. Biochimia somnului (cond. şt. – Svetlana Protopop, 

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

12. Ţurcanu Mihaela. Mecanismele moleculare ale autofagiei (cond. 

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

biochimie clinică). 

 

Postere: 

1. Demenciuc Nicolai. Abordări contemporane în lupusul eritematos 

indus medicamentos (cond. şt. – Tatiana Rakovskaia, asist. univ., 

Cat. de farmacologie şi farmacologie clinică). 

2. Tomuz Ruxanda. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente 

(cond. şt. –  Ina Pogonea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacolo-

gie şi farmacologie clinică). 
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3. Dodul Cristina. Новое поколение антитромбиновых препаратов 

(cond. şt. –  Ecaterina Stratu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farma-

cologie şi farmacologie clinică). 

4. Godoroja Silvia. Depresia – epidemia sec. XXI. Medicamentele 

antidepresive noi (cond. şt. – Vladimir Topciu, asist. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacologie clinică). 

5. Jurnavei Elena. Noi opţiuni farmacologice pentru jugularea acce-

selor de migrenă (cond. şt. –  Nicolae Bacinschi, dr. hab. şt. med., 

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

6. Terzi Artiom. Bariera hematoencefalică și modificările ei în somn 

și stare de veghe (cond. şt. – Naina Melniciuc, asist. univ., Cat. de 

fiziologie a omului şi biofizică). 

7. Bacinschii Octavian. Aspectele biologice ale tulburărilor de perso-

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

Cat. de fiziologie a omului şi biofizică). 

8. Griţcan Ala. Metabolismul glucozei în cancer (cond. şt. – Veronica 

Sardari, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 

9. Uncu Radu. Influenţa metabolică a izoflavonelor din creme derma-

tocosmetice asupra sintezei colagenului (cond. şt. – Silvia Stratulat, 

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

10. Hadi Yaniv. Markerii inflamaţiei în infarct miocardic acut (cond. 

şt. – Tatiana Timercan, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 

clinică). 

11. Bacinschi Octavian. Mecanismele molecular-biochimice ale bolii 

Gaucher (cond. şt. – Svetlana Bobcova, dr. şt. chim., conf. univ., 

Cat. de biochimie şi biochimie clinică). 

12. Nassar Nashaat. Rolul mitocondriei în leziunile prin ischemie-re-

perfuzie (cond. şt. – Tatiana Timercan, asist. univ., Cat. de biochi-

mie şi biochimie clinică). 
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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”; medicină militară şi a calamităţilor; psihologie și ma-

nagement; Şcoala de Management în Sănătate Publică. 

Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central  

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

 19 octombrie, ora 8:30 
 

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

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

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

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

 

Secretari: L. Goma, dr. ec., conferenţiar universitar 
E. Țurcan, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Grejdeanu Tudor. Conceptul științific al academicianului Nicolae 

Testemițanu – omul anului: etape și realizări. 

2. Cimil Anișoara. Particularități în managementul reabilitării la pa-

cienții cu maladii ortopedice. 

3. Baroncea Anjela. Particularități în activitatea de promovare a sănă-

tății asistenților medicali la nivel comunitar. 

4. Badan Vladislav. Problemele globale și naționale ale populației 

vârstnice. 

5. Dobre Elena. Unele particularități în acordarea asistenței medicale 

spitalicești în perioada de regionalizare a sistemului de sănătate. 

6. Cîrlan Sergiu, Dumitraș Vasile. Caracteristica pierderilor sanitare 

în războaiele și conflictele militare locale. 

7. Marfin Andrei, Dumitraș Vasile. Dispensarizare – componentă 

importantă în depistarea precoce și profilaxia maladiilor la efec-

tivele Armatei Naționale. 
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8. Cojuhari Alexei, Aramă Eugeniu, Cîrstea Nicon. Bioterorismul. 

9. Cernițanu Mariana. Serviciul de consiliere psihologică în cadrul 

instituțiilor superioare de  învățământ. 

10. Fornea-Stecailov Iuliana. Factori ai personalității ce pot contura 

profilul psiho-social al studentului de la medicină.  

11. Globa Nina. Impactul culturii organizaționale asupra activității 

instituțiilor medicale. 

12. Niculiță Ana. Strategii de management în instituțiile sistemului de 

sănătate.  

13. Cotelea Svetlana. Intervenții de renunțare la fumat – componentă 

esențială în controlul tutunului.  

14. Cernelea Denis. Starea de sănătate a populației măsurată prin mor-

talitatea evitabilă și povara bolii.  

15. Gobjilă Valeriu. Argumentarea strategiei de dezvoltare a servi-

ciului stomatologic la nivel de municipiu.  

 
Postere: 
1. Cărăruș Margareta. Influența separării temporare a familiei asupra 

stimei de sine și agresivității la adolescenți. 

2. Daniliuc Natalia. Formarea la adolescenți a sentimentului de grati-

tudine față de părinți. 

3. Gaberi Cristina. Impactul programelor de reducere a riscurilor în 

rândul utilizatorilor de droguri injectabile în Republica Moldova.  

4. Lupacescu Iurie. Starea de sănătate și riscurile profesionale ale an-

gajaților din sfera sănătății. 

5. Sochirca Ludmila. Strategia de reformare a serviciului de expertiză 

medicală a vitalității în procesul de integrare socio-profesională și 

educațională a persoanelor cu dizabilități. 

6. Păduraru Tatiana. Particularități în gestionarea asistenței oficiale 

pentru dezvoltarea serviciului sănătății în Republica Moldova. 

 
Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Ignat Doina, Prepeliță Mădălina. Etica și deontologia în activita-

tea lui Nicolae Testemițanu (cond. șt. – Leonid Margine, dr. șt. 

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

”Nicolae Testemițanu”). 
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2. Cujba Natalia. Impactul migrației asupra indicatorilor de sănătate a 

populației Republicii Moldova (cond. șt. – Leonid Margine, dr. șt. 

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

”Nicolae Testemițanu”). 

3. Rusu Virginia. Particularitățile medico-sociale ale patologiei 

Alzheimer la vârstnici (cond. șt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. șt. 

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

”Nicolae Testemițanu”).  

4. Tintiuc Nadina. Particularități ale fenomenului emigrației a anga-

jaților din instituțiile medico-sanitare publice (cond. șt. –Vladislav 

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

”Nicolae Testemițanu”). 

5. Pirogan Diana. Factorii determinanți ai stresului la pacienți (cond. 

șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihol., conf. univ., Cat. de psihologie și 

management). 

6. Stratan Olesea. Dinamica cauzalității mortalității în Republica 

Moldova (cond. șt. – Mihail Moroşanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de psihologie și management).  

7. Damian Nicoleta. Maladiile oncologice și tuberculoza ca problemă 

medico-socială (cond. șt. – Mihail Moroşanu, dr. șt. med., conf. 

univ., Cat. de psihologie și management). 

8. Voicu Cristina. Conflictul în instituția medicală: cauze, tipuri și 

metode de soluționare (cond. șt. – Nina Globa, asist. univ., Cat. de 

psihologie și management). 

9. Fortuna Natalia. Aspecte psihologice la perceperea durerii (cond. 

șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihol., conf. univ., Cat. de psihologie și 

management). 

10. Șamrei Olesea. Efectele gândirii pozitive asupra psihicului (cond. 

șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihol., conf. univ., Cat. de psihologie și 

management).  

11. Gabura Anna. Tehnici de consiliere psihologică aplicate în prac-

tica medicală (cond. șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihol., conf. univ., 

Cat. de psihologie și management). 

12. Tihon Tatiana. Principiile de organizare a serviciului medical pri-

vat (cond. șt. – Ludmila Goma, dr. ec., conf. univ., Cat. de psiholo-

gie și management). 
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13. Ababii Aurelia. Maladiile cardio-vasculare – problemă medico-

socială în Republica Moldova  (cond. șt. – Mihail Moroşanu, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de psihologie și management). 

14. Bobescu Nicolae Valeriu. Evoluția asigurărilor obligatorii de asis-

tență medicală în Republica Moldova (cond. șt. – Constantin Ețco, 

dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de psihologie și management). 

 
Postere: 

1. Mindrigan Aurelia. Ciclurile vieții și tulburările psihice: interde-

pendența și aspectele lor (cond. șt. – Natalia Daniliuc, dr. psihol., 

conf. univ., Cat. de psihologie și management). 

2. Rarancian Cristina. Principiile organizatorice și rolul lor în activi-

tatea instituției medicale (cond. șt. – Ludmila Goma, dr. ec., conf. 

univ., Cat. de psihologie și management). 

 

 
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) 

19 octombrie, ora 8:30  

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

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

 

Secretari:         V. Rubanovici, asistent universitar 
L. Chelmenciuc, studentă, anul II, Facultatea de 
Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Friptuleac Grigore, Cheptea Dumitru. 90 de ani de la nașterea 

academicianului Nicolae Testemițanu. 
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2. Băhnărel Ion. Stilul de selectare a cadrelor medicale a profesorului 

Nicolae Testemițanu. 

3. Cebanu Serghei. Factorii care influențează starea de sănătate a 

sportivilor juniori. 

4. Tihon Aliona. Acțiunea efectelor nocive ale noilor tehnologii 

asupra stării de sănătate a copiilor și adolescenților. 

5. Ciobanu Elena. Evaluarea comportamentului de sănătate la 

mediciniști. 

6. Croitoru Cătălina. Evaluarea condițiilor sanitaro-igienice de 

pregătire a bucatelor în gospodăriile din Republica Moldova. 

7. Grigoriță Iurie. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor din 

întreprinderile farmaceutice în corelație cu condițiile mediului de 

producere. 

8. Cernelea Natalia. Estimarea igienică a stării de sănătate a elevilor 

supraponderali din mun. Chișinău. 

9. Mogoreanu Maxim. Particularităţile morbidității populaţiei prin 

infarct miocardic în relaţie cu gradul de mineralizare a apei potabile.  

 

Postere: 

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

2. Cebanu Serghei. Rezultatele examenelor medicale periodice ale 

sportivilor juniori din mun. Chișinău. 

3. Rubanovici Vladislav. Seleniul – un microelement important 

pentru sănătate. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Cerbari Natalia. Evaluarea igienică a obiectivelor de alimentație 

publică din mun. Chișinău, care prestează servicii pentru diverse 

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

de igienă). 

2. Ciobanu Vasile. Particularitățile igienice ale alimentației pacien-

ților cu maladii ale rinichilor (cond. şt. – Alexei Chirlici, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de igienă). 

3. Croitoru Augustina. Caracteristica factorilor comportamentali ai 

bolnavilor cu AVC (cond. şt. – Grigore Friptuleac, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de igienă). 
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4. Bivol Maria. Evaluarea igienică a calității aerului atmosferic și a 

stării de sănătate a populației orașului Chișinău (cond. şt. – Grigore 

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

5. Corețchii Roman. Evaluarea igienică a mediului ocupațional al 

angajaților CTȘ Hidrotehnica (cond. şt. – Victor Meşina, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de igienă). 

6. Caliga Ioana. Efectele stresului termic asupra diferitor sisteme și 

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

de igienă generală). 

7. Pogreban Dorina. Aprecierea nivelului de stres la pedagogi (cond. 

şt. – Cătălina Croitoru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă gene-

rală). 

8. Belitei Doina. Maladiile tangente cu procesul şi condiţiile de 

pregătire a bucatelor în gospodăriile din Republica Moldova (cond. 

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

generală). 

9. Mafteuţă Doina. Evaluarea nivelului de stres la studenții ciclului I 

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

igienă generală). 

10. Ţurcanu Ana. Comportamente cu risc la tineri (cond. şt. – Cătălina 

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

11. Știrbet Ana. Influența deficitului de iod asupra dezvoltării și evo-

luției psiho-neuro-somatice la copii cu vârsta de 3-6 ani (cond. şt. – 

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

12. Uglea Maria. Stil de viață sănătos – capriciu sau necesitatea seco-

lului XXI? (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de igienă generală). 

13. Antohi Octavian. Sindromul ochiului uscat – rezultat al evoluției 

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

de igienă generală). 

14. Anghel Tamara. Dependența de calculator și afecțiuni posibile 

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

generală). 

15. Andoni Ana. Evaluarea obiceiurilor alimentare ale tinerilor (cond. 

şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă gene-

rală). 
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Postere: 

1. Fonari Corneliu. Riscurile folosirii în exces a calculatorului (cond. 

şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă gene-

rală). 

2. Stratan Olesea. Aprecierea igienică a calității apei potabile (cond. 

şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă gene-

rală). 

3. Tonu Tatiana. Estimarea consumului de produse zaharoase și 

efectele acestora asupra stării de sănătate (cond. şt. – Vladislav 

Rubanovici, dr. șt. med., asist. univ., Cat. de igienă). 

 

 

Subsecţia 3. Probleme actuale în patologia infecţioasă şi invazivă 

Catedrele de microbiologie, virusologie şi imunologie; epidemio-

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

ţioase; Laboratorul ştiinţific de infecţii intraspitaliceşti. 

Sala nr. 205, Blocul didactic central   

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

 19 octombrie, ora 8:30  
 

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

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

med., profesor universitar, Om Emerit 

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

universitar 

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

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

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

Secretari: V. Potîng-Raşcov, asistent universitar 

M. Ciobanu, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Prisacari Viorel. Fenomenul Nicolae Testemițanu. 

2. Spătaru Diana. Particularitățile etiologice în infecțiile septico-

purlente nosocomiale de profil ortopedie și traumatologie. 
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3. Paraschiv Angela. Studiu epidemiologic retrospectiv privind mor-

biditatea prin hepatite cronice. 

4. Bunescu Irina. Evoluţia cazurilor de septicemie la pacienţii spi-

talizaţi la IMSP SMC "Sfânta Treime" 

5. Micşanschii Pavel. Eşecul terapiei la pacienţii cu infecţia HIV/SIDA 

aflaţi în tratamentul antiretroviral cu scheme de prima linie. 

 

Poster: 

1. Greta Balan. Evaluarea factorilor determinanţi în dezvoltarea in-

fecţiilor tractului urinar asociate cateterizării.  

 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Alatrash Yehya Ahmad. Antibiotic resistance: a global threat to 

public health (cond. şt. – Olga Burduniuc, dr. şt. med., conf. cercet., 

Cat. de microbiologie, virusologie și imunologie). 

2. Marga Ana. Ontogeneza şi activarea celulelor imunocompetente 

(cond. şt. – Valentina Vorojbit, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

microbiologie, virusologie și imunologie). 

3. Luțenco Virginia. Metode de studiu actuale ale activităţii anti-

microbiene a substanţelor (cond. şt. – Valentina Vorojbit, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de microbiologie, virusologie și imunologie). 

4. Perciun Ana. Metode moderne de diagnostic al infecţiilor post-

streptococice (cond. şt. – Elena Zariciuc, asist. univ., Cat. de micro-

biologie, virusologie și imunologie). 

5. Andronache Nicoleta. Epidemiologia infecției cu Acinetobacter 

(cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

epidemiologie). 

6. Cara Olga. Evaluarea stării de sănătate a tinerilor în Republica 

Moldova (pe modelul recruților) (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

7. Ciocan Tatiana. Legionelozele. Epidemiologia și problema la zi 

(metaanaliza) (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de epidemiologie). 

8. Arnaut Liliana. Aspecte epidemiologice ale morbidității prin pne-

umonie și bronhopneumonie acută în Republica Moldova (cond. şt. 

– Vasile Sofronie, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie). 
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9. Bîtlan Silvia. Analiza măsurilor de educație pentru sănătate efec-

tuate în profilaxia maladiilor sistemului respirator în Republica 

Moldova (cond. şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de epidemiologie). 

10. Cheleș Ina. Aspecte epidemiologice ale hepatitelor virale B și C 

înregistrate la personalul medical (cond. şt. – Adrian Cotelea, dr. şt. 

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

11. Clițman Natalia. Studiu referitor la practicarea modului sănătos de 

viață de către tineretul studios de la USMF „Nicolae Testemițanu” 

(cond. şt. – Luminița Guțu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epide-

miologie). 

12. Balanesco Alina. Particularităţile clinico-evolutive ale toxoplasmo-

zei cerebrale la pacienţii cu infecţia HIV/SIDA (cond. şt. – Ina 

Bîstriţchi, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de boli infecțioase, tropicale 

şi parazitologie medicală). 

13. Moraru Ana. Rezistența la antibiotice a germenilor izolați de la 

pacienți în IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, în anii 2011-2015 (cond. șt. 

– Gheorghe Plăcintă, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de boli infec-

țioase). 
 

 
SECŢIA nr. 3 

PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE ŞI ONCOLOGIEI 
 

Subsecţia 1 
Departamentul Medicină Internă (Disciplinele de sinteze clinice; 

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

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

19 octombrie, ora 8:30  

 
Preşedinte:  S. Matcovschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
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Coordonatori:  I. Corcimaru, membru corespondent al AŞM, dr. hab. 
şt. med., profesor universitar 
V.-T. Dumbrava, dr. hab. şt. med., profesor universitar, 
Om Emerit 
L. Groppa, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Istrati, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Ţîbîrnă, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Botnaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  
Om Emerit 
M. Mazur, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
N. Bodrug, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
E. Tcaciuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
M. Robu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
 

Secretari: E. Ţerna, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
 D. Țâmbală, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Peltec Angela.  Impactul steatozei hepatice non-alcoolice în trans-

plantul hepatic de la donatorii vii. 

2. Munteanu Oxana. Fenotiparea în bronșiectazii – un vector de 

interes practic. 

3. Garabajiu Maria, Sadovici-Bobeică Victoria, Mazur Minodora, 

Şalaru Virginia, Cebanu Mariana, Mazur-Nicorici Lucia. Parti-

cularităţile monitorizării lupusului eritematos sistemic la diverse 

etape de evoluţie a bolii. 

4. Popa Ana. Prognosticul pacienților cu BPOC în exacerbare con-

form indexului CODEX. 

5. Harea Gheorghe. Hepatita cronică virală C, steatoza hepatică şi 

insulinorezistenţa: o simplă asociere sau ceva mai mult? 

6. Jucov Alina.  Prevalența și rolul hepatitei virale B și C la pacienții 

cu colită ulcerativă. 

7. Nistor Alesea. Diagnosticul precoce în artrita reumatoidă serone-

gativă. 

8. Loghin-Oprea Natalia, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia, 

Şalaru Virginia, Mazur Minodora. Particularităţile evaluării pa-

cienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice prin instrumente clinice 

moderne. 
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9. Botezatu Adriana. Gastrita cronică atrofică: specificul evoluției și 

a pattern-ului foveolar la vârstnici.  

10. Musteaţă Vasile. Realizările contemporane în diagnosticul şi tra-

tamentul leucemiei mieloide cronice. 

11. Buruiană Sanda. Limfoamele non-Hodgkin indolente. 

12. Dănilă Aliona. Factorii de risc de dezvoltare a recidivelor la pa-

cienţii cu stadiile I şi II ale limfomului Hodgkin. 
 
Postere:  

1. Sadovici-Bobeică Victoria, Garabagiu Maria, Loghin-Oprea 

Natalia, Mazur Minodora, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici 

Lucia. Paniculita – element de diagnostic diferențial dificil al pato-

logiilor sistemice. 

2. Șoric Gabriela. Impactul sindroamelor mari geriatrice asupra 

funcționalității pacienților vârstnici. 

3. Godoroja Doina, Mazur Minodora, Rotaru Tatiana, Mazur-

Nicorici Lucia, Șalaru Virginia.  Calitatea vieții la pacienții cu ar-

trită psoriatică. 

4. Calancea Valentin. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienții cu 

BPOC stabil. 

5. Berezovscaia Elena, Dumbrava Vlada-Tatiana. Particularităţile 

statutului psihoemoțional depresiv la bolnavii cu hepatite cronice 

virale. 

6. Chirvas Elena.  Particularitățile funcției pulmonare la bolnavii cu 

astm bronşic în asociere cu infecția cronică cu virusul HBV. 

7. Ghelimici Tatiana, Lupașco Iulianna, Dumbrava Vlada-

Tatiana, Gribiniuc Anatolie. Boala de reflux gastro-esofagian la 

bolnavii cu maladii difuze hepatice. 

8. Gribiniuc Anatolie, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupașco 

Iulianna, Vengher Inna, Ghelimici Tatiana. Particularităţile 

comorbidităţilor alergice la bolnavii cu patologia tractului gastro-

intestinal. 

9. Taran Natalia, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupașco Iulianna, 

Hotineanu Adrian, Harea Gheorghe. Modificările în sistemul de 

hemostază la bolnavii post-transplant hepatic. 

10. Vengher Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupașco Iulianna, 

Gribiniuc Anatolie, Lupașco Daniella. Catabolismul intestinal al 

histaminei. Dieta ahistaminică în gastroenterologie. 
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11. Cazac Victor. Manifestări capilaroscopice în maladiile reumatice. 

12. Radu Iuliana. Afectările aparatului osteoarticular la pacienții cu 

hipotirioză. 

13. Bujor Oxana. Epidemiologia maladiilor reumatice articulare infla-

matorii în Republica Moldova. 
 
Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Tocan Alina.  Impactul sistemului antioxidant la pacienții cu colită 

ulcerativă (cond. șt. – Svetlana Țurcan, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Disciplina de gastroenterologie). 

2. Voloșciuc Irina. Colonizarea bacteriană și calitatea vieții la pa-

cienții cu bronșiectazii non-FC (cond. șt. – Victor Botnaru, dr. hab. 

șt. med., prof. univ., Disciplina de penumologie și alergologie).  

3. Ardeleanu Denis.  Pneumoniile în ciroza hepatică (cond. șt. – 

Eugen Tcaciuc, dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastro-

enterologie). 

4. Turova Ana, Țurcan Vitalii.  Forme clinice ale bolii Krohn (cond. 

șt. – Svetlana Țurcan, dr. hab. șt. med., prof. univ., Disciplina de 

gastroenterologie). 

5. Oltiţa Melenti. Limfoamele non-Hodgkin cu afectarea primară a 

ganglionilor limfatici abdominali la copii (cond. șt. – Maria Robu, 

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

6. Bogdan Nicolae. Tratamentul chimioterapeutic al policitemiei vera 

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

hematologie). 

 

Postere:  

1. Rusanovschi Victoria. Scorul APRI în evaluarea fibrozei hepatice 

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

gastroenterologie). 

2. Cenușa Corina. Sindromul hepatorenal la pacienții cu ciroză 

hepatică (cond. șt. – Liudmila Tofan-Scutaru, dr. șt. med., conf. 

univ., Disciplina de gastroenterologie). 

3. Daalî Larisa. Aspecte clinice și paraclinice în sindromul Jilber 

(cond. șt. – Liudmila Tofan-Scutaru, dr. șt. med., conf. univ., Disci-

plina de gastroenterologie). 
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4. Ruban Adrian. Managementul crizelor hipertensive la femei (cond. 

șt. – Oxana Sârbu, asist. univ., Disciplina de medicină internă-se-

miologie).  

5. Babără Axenia, Orașan Natalia. Rolul sartanelor în tratamentul 

hipertensiunii arteriale (cond. șt. – Oxana Sârbu, asist. univ., Disci-

plina de medicină internă-semiologie). 

6. Josan Elena, Feghiu Ana-Maria. Aspecte clinice, paraclinice și 

evolutive ale reacției alergice acute (cond. șt. – Maria Feghiu, dr. șt. 

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

7. Feraru Adriana. Pneumoniile postvirale (cond. șt. – Tatiana 

Dumitraș, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice). 
 
 

Subsecţia 2 
Catedrele de dermatovenerologie; pneumoftiziologie; radiologie şi 

imagistică. 
Aula Centrului Republican de Diagnosticare Medicală   

(str. Constantin Vîrnav, nr. 13) 
19 octombrie, ora 8:30  

 

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

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

   

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

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Emeţ Iulia. Disfuncţia barierei cutanate şi a răspunsului imun 

înnăscut în psoriazis. 

2. Dolma Nadejda. Rezultatele studiului imunologic la copii cu der-

matită atopică. 
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3. Tertîșnîi Ludmila. Metodologia aplicării metodelor imagistice în 

determinarea gradului de vătămare în traumatismul osteoarticular. 

4. Guvir Diana. Imagistica comparată a glandelor mamare cu implant. 

5. Frumusachi Otilia. Dilema stabilirii dereglărilor de statică. 

6. Cuțitari Irina. Importanța metodelor radiologice în diagnosticul 

sindromului  Herlyn-Werner-Wunderlich. 

7. Seu Victoria. Rolul imagisticei prin rezonanța magnetică în deter-

minarea sindromului neurocompresiv lombar. 

8. Kulcițkaia Stela. Erori în diagnosticarea tuberculozei la copii. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Palega Vitalie. Candidozele cutaneo-mucoase în context interdis-

ciplinar (cond. şt. – Boris Nedelciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de dermatovenerologie). 

2. Iacovleva Irina. Dermatitele de contact alergice şi iritative în prac-

tica medicală (cond. şt. – Vasile Sturza, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de dermatovenerologie). 

3. Butorina Anastasia, Nepotu Marina. Metodele imagistice conven-

ţionale în evaluarea afectării oculare în cadrul maladiilor reuma-

tologice de sistem ascunse (cond. şt. – Irina Cepoida, asist. univ., 

Cat. de radiologie și imagistică). 

4. Roşu Nelea, Nepotu Marina. Imagistica în evaluarea sarcoidozei 

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

imagistică). 

5. Barladeanu Aliona. Cancerul metastatic cu afectarea structurilor 

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

imagistică). 

6. Eni-Munteanu Diana. Afectare oculară cauzată de timom (cond. 

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

7. Apetrei Elena. Evoluția TB la bolnavii cu patologii asociate (cond. 

şt. – Alina Malic, asist. univ., Cat. de pneumoftiziologie). 

8. Vrînceanu (Ermurachi) Alexandra. Particularitățile evoluției TB 

pulmonare în focarele de tuberculoză (cond. şt. – Aurelia Ustian, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de pneumoftiziologie). 
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Subsecţia 3 
Catedrele de endocrinologie; medicină de familie; urgenţe medicale; 

Laboratoarele ştiinţifice de endocrinologie; alergologie şi imunologie 
clinică. 

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

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

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

Coordonatori:  Z. Anestiadi, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  

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

   

Secretari: A. Jucov, dr. şt. med., asistent universitar  
S. Gavriliuc, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Andrieș Lucia. Perspective de diagnostic al imunodeficiențelor pri-

mare la copiii și adulții din Moldova. 

2. Ciobanu Gheorghe. Strategii noi, tactici vechi în resuscitarea vole-

mică precoce a pacientului critic. 

3. Moșneguțu Sergiu. Sindromul coronarian acut. Oportunități și difi-

cultăți în abordarea SCA la etapa de prespital.  

4. Malacinschi-Codreanu Tatiana. Tratamentul endoscopic în mana-

gementul terapeutic al hemoragiilor digestive superioare.  

5. Tudose Tamara. Sindromul de feminizare. Actualități. 

6. Piterschi Carolina. Obezitatea și metabolismul osos. 

7. Melnicov Victoria. Rolul biomarkerilor cardiaci în stratificarea ris-

cului evenimentelor cardiace la pacienții cu durere toracică. 

 

Postere:  

1. Vudu Lorina. Bazele patogenetice ale manifestărilor clinice în 

hipotiroidie primară. 



29 

2. Scurtov Natalia. Utilizarea scorurilor de risc în managementul 

traumatismelor cranio-cerebrale. 

3. Catanoi Natalia. Importanța Scorului FAST în diagnosticul AVC 

de serviciul de dispecerat medical 903. 

4. Rabovila Ala. Managementul durerii toracice în infarctul miocardic 

acut. 

 

 
Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Scutaru (Jomiru) Emanuela. Noi metode de screening al tulburării 

de spectru autist (TSA). Fișa de verificare modificată cu algoritm 

pentru testare la TSA la copilul mic (M-CHAT-R/F) (cond. şt. – 

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

2. Zota Victoria. Caracteristicile clinice, metabolice şi de evoluţie ale 

retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2 (cond. şt. – 

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

3. Şaptefraţi Iuliana. Evaluarea pacienţilor cu diabet zaharat într-o 

comunitate rurală (cond. şt. – Dumitru Harea, dr. şt. med., asist. 

univ., Cat. de endocrinologie). 

4. Oglinda Cristina. Cetoacidoza diabetică la copii (cond. șt. – 

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

medicale). 

5. Dermingi Cristina. Intoxicațiile acute exogene la adolescenți 

(cond. șt. – Ana Oglinda, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de urgențe 

medicale). 

6. Oglinda Doina. Intoxicațiile medicamentoase la copii (cond. șt. – 

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

7. Istrati Tatiana. Particularitățile șocului la copii (cond. șt. – 

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

medicale). 

8. Casian Mihai. Utilizarea antidoților în tratamentul complex al 

intoxicațiilor exogene la copii (cond. șt. – Gheorghe Ciobanu, dr. 

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

9. Macovei Veronica. Managementul copiilor cu bronșiolită acută 

(cond. șt. – Ana Oglinda, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de urgențe 

medicale). 
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10. Golovin Svetlana. Sindromul coronarian acut în populația urbană a 

municipiului Chișinău (cond. șt. – Ala Rabovila, asist. univ., Cat. de 

urgențe medicale). 

 

Postere:  

1. Catana Octavian. Factori de risc ai obezității la populația adultă în 

raionul Comrat (cond. şt. – Lorina Vudu, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de endocrinologie). 

2. Zaharco Grigore. Particularitățile clinice și paraclinice  la pacienții 

cu cetoacidoza diabetică. Studiu clinic în secția ATI a IMSP SR 

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

endocrinologie). 

 

 

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; 
anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”; anesteziologie si 
reanimatologie nr. 2; oncologie; urologie şi nefrologie chirurgicală; 
anatomie topografică şi chirurgie operatorie; Laboratoarele ştiinţifice de 
chirurgie reconstructivă a tractului digestiv; chirurgie hepato-pancreato-
biliară; hepatochirurgie; inginerie tisulară şi culturi celulare. 

Aula Institutului de Medicină Urgentă  

(str. Toma Ciorbă, nr. 1) 

19 octombrie, ora 8:30 

 

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

profesor universitar, Om Emerit 

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

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

profesor universitar, Om Emerit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretari: F. Bzovîi, asistent universitar 

N. Rîbac, student, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Ghidirim Nicolae. Nicolae Testemițanu – savantul și discipolii săi. 

2. Aneste Eduard, Tagadiuc Olga, Gurghiş Radu, Ţînţari 

Stanislav, Rojnoveanu Gheorghe. Sindromul de intoxicaţie în he-

moperitoneul posttraumatic tratat nonoperator. 

3. Revencu Sergiu, Beschieru Eugeniu, Balan Sergiu, Strelţov 

Liuba. Trombembolectomie distală asociată cu rezecţii intestinale 

în ischemia acută mezenterică. 

4. Lescov Vitalie, Ghidirim Gheorghe. Tratamentul leziunilor 

duodenale deschise în cadrul traumatismului abdominal izolat. 

5. Belîi Natalia, Șandru Serghei. Durerea postoperatorie persistentă –  

factori de risc și prevenire. 

6. Odobescu Oxana. Clasificarea clinico-morfologică a tumorilor 

filoide mamare. 

7. Rurac Irina. Tratamentul chirurgical combinat și complex al can-

cerului gastric slab diferențiat și anaplazic – tendințe actuale. 

8. Șchiopu Victor. Tumorile retroperitoneale – probleme de diag-

nostic în medicina contemporană. 

9. Burgoci Serghei. Transplant  hepatic de la donatori vârstnici. 

10. Cobzac Vitalie, Vereştiuc Liliana, Jian Mariana, Coşciug 

Stanislav, Nacu Viorel. Matrixuri tridimensionale în ingineria 

tisulară. 
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11. Josan Andrei, Ceban Emil. Valoarea investigațiilor imagistice în 

diagnosticul herniei incizionale.  

12. Pisarenco Sergiu, Zugrav Tatiana, Anghelici Gheorghe. Trata-

mentul herniilor complicate ale peretelui abdominal la pacienţii cu 

ciroză hepatică decompensată. 

13. Pleşacov Alexei, Ghicavîi Vitalie. Tehnologii laser în tratamentul 

obstrucţiei infravezicale. 

14. Cojocaru Dinari, Ceban Emil. Rezultate preliminare în litotriţia 

calculilor ureterali cu laserul Holmium YAG. 

15. Gugava Vahtang, Bour Alin. Utilizarea metodei HAL-RAR în 

tratamentul bolii hemoroidale. 
 

Postere:  

1. Şor Elina, Mişin Igor, Ghidirim Gheorghe. Chilotorax: diagnostic 

şi tratament. 

2. Pleşco Elena, Mişin Igor, Ghidirim Gheorghe. Evaluarea experi-

mentală a adezivului cianoacrilat pentru protejarea locală a anasto-

mozei pe colon. 

3. Lescov Vitalie, Ghidirim Gheorghe, Paladii Irina. Traumatismul 

abdominal izolat deschis: complexitate lezională. Tratament și re-

zultate. 

4. Strelţov Liuba. Opţiuni medico-chirurgicale în pancreatita acută 

asociată cu sindrom icteric. 

5. Macagonova Olga, Muşet Gheorghe, Ursu Alexandr, Popescu 

Victor, Cociug Adrian, Nacu Viorel.  Metode de decelularizare a 

pielii.  

6. Corobcean Nadejda. Rezecţiile pancreatoduodenale în tumorile 

noncoledocopancreatice. 

7. Sveț Veronica. Morbiditatea oncologică a lucrătorilor medicali în 

Republica Moldova, 2000-2015. 

8. Țîbîrnă Andrei. Tratamentul modern în cancerul glandei tiroide. 

9. Vârlan Mariana. Diagnosticul contemporan al tumorilor ovariene 

maligne (caz clinic). 

10. Cucieru Cristina. Cancerul mamar multicentric și multifocal: 

particularități de diagnostic și tratament. 

11. Gaitur Alexandru. Diagnosticul și tratamentul apendicitei acute la 

bătrâni. 
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Ceban Elisei. Fistulele biliare – o complicaţie severă în litiaza bi-

liară, dificultăţi de diagnostic şi oportunităţi de tratament (cond. şt. 

–  Liuba Strelţov, dr. şt. med., asist. univ., Catedra de chirurgie nr. 1 

„Nicolae Anestiadi”). 

2. Zaharia Zinaida. Adenomul paratiroidian. Aspecte de diagnostic şi 

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

cercet. şt. superior, Lab. de chirurgie reconstructivă a tractului di-

gestiv). 

3. Arian Iurii. Tratamentul chirurgical al varicocelului asimptomatic: 

oligoastenoteratospermia sau fragmentarea ADN-ului spermal? 

(cond. şt. – Ion Dumbrăveanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de uro-

logie și nefrologie chirurgicală). 

4. Vladanov Ivan. Rolul NBI în diagnosticul tumorilor vezicii urinare 

(cond. şt. – Vitalie Ghicavîi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urolo-

gie și nefrologie chirurgicală).  

5. Timciuc Galina. Stricturile uretrale congenitale şi dobândite la 

adult (cond. şt. – Adrian Tănase, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de urologie și nefrologie chirurgicală).  

6. Digori Stela. Pielonefrita obstructivă la gravide (cond. şt. – Eduard 

Pleşca, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urologie și nefrologie chi-

rurgicală).  

7. Onceanu Vitalie. Analiza comparativă a hernioplastiei Lichtenstein 

cu hernioplastie cu ţesuturi proprii în herniile inghinale (cond. şt. – 

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

chirurgie). 

8. Zugrav Tatiana. Utilizarea PRF-lui în tratamentul ulcerelor trofice 

ale membrelor inferioare (cond. şt. – Sergiu Pisarenco, dr. şt. med., 

cercet. şt. superior, Lab. de hepatochirurgie). 

 

Postere:  

1. Darii Eugen. Impactul complicaţiilor postoperatorii asupra calităţii 

vieţii pacientului cirotic asistat (cond. şt. – Vladimir Hotineanu, dr. 

hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

2. Roşca Iulian. Evaluarea prin FIBROSCAN a fibrozei hepatice la 

pacienții cirotici splenoectomizaţi (cond. şt. – Vladimir Cazacov, dr. 

hab. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 
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3. Negarî Nadejda. Profilul  clinico-endoscopic al pacientului cirotic 

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

Cat. de chirurgie nr. 2). 

4. Nacu Elena, Negarî Nadejda, Darii Eugen. Utilitatea scorului 

BEA în evaluarea prognosticului pacienţilor cu ciroză hepatică 

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

chirurgie nr. 2). 

5. Mazuruc Natalia, Covanţev Serghei. Topographic relations of the 

splenic artery and the pancreas with clinical implications (cond. şt. – 

Boris Topor, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie topogra-

fică şi chirurgie operatorie). 

6. Hamd Wakid. Surgical management of acute pancreatitis (cond. şt. 

– Eduard Bortă, dr. şt. med., cercet. şt., Lab. de chirurgie recon-

structivă a tractului digestiv). 

7. Burdeniuc Daniela. Retinoblastomul la copii (cond. șt. – Valentin 

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

 

 

Subsecţia 2 
Catedrele de otorinolaringologie; oftalmologie. 

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

19 octombrie, ora 8:30 
 

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

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

 

Secretari: I. Jeru, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Tabarcea, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 

 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cojocari Lucia. Funcția epiteliului ciliar la pacienții cu fungus-ball 

al sinusului maxilar. 
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2. Enachi Victor. Uvulopalatoplastia laser CO2 asistată în tratamentul 

Sindromului obstructiv de apnee în somn. 

3. Buracovschi Marin. Intervenții reconstructive în otita medie 

cronică supurată. 

4. Istratenco Ala. Rolul stresului oxidativ în rinusinuzita cronică 

polipoasă: perspective noi ale paradigmei vechi. 

5. Didencu Alexandru. Aspecte de tratament al colesteatomului la 

copii. 

6. Jeru Ion. Particularități de patogenie a cataractei legate de vârstă. 

7. Șcerbatiuc Cristina. Filtrele spectrale în compensarea accesului 

migrenos. 

8. Cușnir Valeriu. Glaucom inflamator – elemente de diagnostic și 

tratament.  

9. Cușnir Valeriu, Andronic Sergiu, Cușnir Vitalie. Tratamentul 

laser al corioretinopatiei seroase centrale. 

10. Dumbrăveanu Lilia, Draganel Cristina. Uveitele endogene, 

criterii de diagnostic. 

11. Angheluţă Cristina, Groppa Stanislav, Cuşnir Valeriu, Zota 

Eremia. Neuropatia optică ereditară Leber. Perspective curente. 

12. Procopciuc Vitalie, Cuşnir Valeriu, Nacu Viorel, Dumbrăveanu 

Lilia, Lupan Valentina, Andronic Sergiu. Transplantul de mem-

brană amniotică în tratamentul leziunilor corneo-conjunctivale. 

Experiența de echipă. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Rusu Daniela. Chirurgia endoscopică a osteoamelor sinusurilor 

paranazale (cond. șt. – Alexandru Sandul, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Cat. de otorinolaringologie). 

2. Polovei Veronica. Sindromul nasului gol (cond. șt. – Vasile Cabac, 

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

3. Chiaburu Doina. Reabilitarea auditivă prin implant cohlear a 

surdității neurosenzoriale la copii (cond. șt. – Mihail Maniuc, dr. 

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

4. Smetanca Vladimir. Stenoza esofagiană postcaustică (cond. șt. – 

Mihail Maniuc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de otorinolaringo-

logie). 
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5. Ojog Marina. Aspecte clinico-terapeutice ale polipului sfenocoanal 

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

otorinolaringologie). 

6. Enachi Eva. Manifestările oftalmologice la pacienții cu scleroză 

multiplă (cond. șt. – Ala Paduca, dr. 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) 

19 octombrie, ora 8:30 

 

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

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

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

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

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

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

  O.-D. Grăjdieru, studentă, anul V, Facultatea de 

Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Iordachescu Rodica. Operații plastice asociate metodei Ilizarov de 

transport osos.  

2. Stegarescu Ion. Tratamentul chirurgical al defectelor tisulare din 

regiunea gleznei asociate cu fracturi. 

3. Bîrca Radu. Tratamentul defectelor osoase prin metoda membranei 

induse. 

4. Furtună Constantin. Terapia tisulară în tratamentul bolnavilor cu 

leziuni termice. 

5. Gaponenco Eugeniu. 
 
Reconstrucția defectelor nazale.  



37 

6. Nicoara Arcadie. Prelevarea, procesarea, conservarea și stocarea 

meniscului articulației genunchiului. 

7. Iacubițchii Vitalie. Instabilitatea articulației pumnului: diagnostic, 

clasificare și tratament. 

  

Poster:  

1. Stupac Ion. Viziuni moderne în tratamentul consecințelor trauma-

tismelor vertebro-medulare posttraumatice. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Mihaluța Viorica. Reconstrucția piciorului Charcot (cond. șt. – 

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

traumatologie). 

2. Stratan Vladimir. Lambourile perforante la nivelul pumnului 

(cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

3. Cucoș Natalia. Managementul chirurgical în urgență al defectelor 

tegumentare ale membrului inferior în cazul fracturilor deschise ale 

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

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

4. Stoian Alina. Limitele de migrare a lamboului fibular: riscuri și 

complicații (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

5. Catărău Olesea. Transferul osos vascularizat în complicațiile septi-

ce severe la nivelul antebrațului (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. 

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

6. Panciuc Alina. Tratamentul chirurgical al pacienților cu sechele 

cicatriciale ale mâinii (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. med., 

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

7. Ciobanu Vadim. Fracturile instabile bimaleolare (cond. şt. – 

Nicolae Erhan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi trauma-

tologie). 

8. Cojocari Ștefan.  Instabilitățile articulației radio-ulnare distale. Re-

vista literaturii (cond. şt. – Ion Vacarciuc, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 
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9. Sîrghi Grigore. Spondilolisteza lombară (cond. şt. – Oleg Pulbere, 

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

10. Tifoi Iurii. Tratamentul fracturilor prin avulsie a tuberozității 

calcaneene (cond. şt. – Leonid Feghiu, dr. şt. med., asist. univ., Cat. 

de ortopedie şi traumatologie). 

11. Timoftică Alexandru. Fracturile intraarticulare (treimea distală de 

femur) (cond. șt. – Mihail Darciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

12. Ghercavîi Ivan. Fracturile de pilon tibial (cond. șt. – Gheorghe 

Croitor, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi trauma-

tologie). 

13. Tcaci Alexandru. Laxitățile traumatice ale genunchiului (cond. șt. 

– Alexandru Bețișor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie). 

14. Stanev Alexandru. Osteosinteza la pacienții politraumatizați (cond. 

șt. – Mihail Darciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie). 

15. Medinschi Ion. Luxațiile acromio-claviculare (cond. șt. – 

Alexandru Bețișor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie). 

16. Suveică Tudor. Rolul implantului în fracturile pertrohanteriene 

(cond. șt. – Gheorghe Croitor, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

17. Tcaciov Igor. Analiza complicațiilor tratamentului chirurgical în 

fracturile masivului trohanterian (cond. șt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. 

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

18. Mironică Ion. Fracturile femurului distal, concepte curente (cond. 

șt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi 

traumatologie). 

19. Costru Tudor. Principiile tratamentului operator în fracturile 

maleolare (cond. șt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de ortopedie şi traumatologie). 

20. Cauș Ion. Managementul etapizat al fracturilor extremității tibiale 

proximale și impactul lor asupra bunei funcționări a membrului 

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

ortopedie şi traumatologie). 
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Postere:  

1. Vascauțan Constantin. Fracturile extremității proximale a femu-

rului la adulții în vârstă: o sursă importantă de morbiditate (cond. șt. 

– Andrei Olaru, asist. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

2. Vlas Corneliu. Instabilitățile genunchiului: biomecanică și trata-

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

ortopedie şi traumatologie). 

3. Ermilov Valentin. Instabilitățile pumnului (cond. șt. – Ion Vacarciuc, 

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

4. Garbuz Mihail. Incidența traumatismelor primei raze digitale și 

modalitățile de tratament (cond. șt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. 

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

 

 

SECŢIA nr. 6 
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI 

PEDIATRICE 

 

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; 

Departamentul Pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii. 

Aula „Victor Gheţeul”, Institutul Mamei şi Copilului 

 (str. Burebista, nr. 93) 

19 octombrie, ora 8:30 
 

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

profesor universitar, Om Emerit  
  

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

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

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

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

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

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

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  
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Secretari: V. Roller, cercetător ştiinţific 

E. Ceban, student, anul VI, Facultatea de Medicină nr.1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Revenco Ninel, Hadjiu Svetlana, Sprâncean Mariana. Factorii de 

risc în accidentele cerebrale vasculare la copii. 

2. Revenco Ninel, Crivceanschi Larisa. Suportul respirator noninva-

ziv la prematuri.  

3. Foca Silvia. Influența procesului inflamator asupra metabolismului 

osos la copiii cu artrită juvenilă idiopatică. 

4. Dolapciu Elena. Calitatea vieții și statutul psihoemoțional la copii 

supraponderali și obezi. 

5. Cotoman Aliona. Factorii de risc în displazia bronhopulmonară la 

copii. 

 
Postere: 

1. Negru Ion. Rolul xenogrefei de fascie bovină în reconstrucţia 

experimentală a defectelor peretelui abdominal anterior. 

2. Ambros Igor. Interleukina 10 – marker al inflamaţiei în apendicita 

acută la copil. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Costiuc Ecaterina. Displazia renală multichistică la copii (cond. șt. 

– Jana Bernic, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, orto-

pedie și anesteziologie pediatrică). 

2. Tadosova Anastasia. Atrezia de esofag (cond. șt. – Eva Gudumac, 

dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și aneste-

ziologie pediatrică). 

3. Ojog Ana. Acalazia esofagului la copil (cond. șt. – Eva Gudumac, 

dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și aneste-

ziologie pediatrică). 

4. Neamțu Sergiu. Ocluziile aderențiale intestinale la copil. Particula-

ritățile clinico-evolutive de diagnostic și tratament (cond. șt. – Eva 

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

și anesteziologie pediatrică). 



41 

5. Visan (Grajdean) Natalia. Rolul infecției cronice ORL în patolo-

gia reumatică la copii (cond. șt. – Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., 

prof. univ., Departamentul Pediatrie). 

6. Lupușor Nadejda. Problemele de somn la copiii cu dereglări respi-

ratorii (cond. șt. – Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Departamentul Pediatrie).  

7. Chiosa Silvia. Profilaxia rahitismului: de la protocol la realitate 

(cond. șt. – Tamara Țurcanu, dr. șt. med., conf. univ., Departa-

mentul Pediatrie). 

8. Teut Alexandrina. Particularitățile de diagnostic și tratament al 

epilepsiilor la copii (cond. șt. – Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., 

conf. univ., Departamentul Pediatrie).  

9. Gandrabura Stela. Particularitățile de diagnostic și tratament al 

cefaleelor la copii (cond. șt. – Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., 

conf. univ., Departamentul Pediatrie).  

10. Ivanov Daniel. Aspecte etiologice și particularitățile clinice ale 

tulburărilor de ticuri la copii (cond. șt. – Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. 

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

11. Vasilieva Maria, Rîbac Nicolae, Țurcanu Vitalie. Accidentele 

vasculare cerebrale la copii de vârstă mica, caz clinic (cond. șt. – 

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

12. Motelica Doina. Impactul astmului bronșic asupra activității fizice 

la copii (cond. șt. – Olga Cîrstea, dr. șt. med., asist. univ., Departa-

mentul Pediatrie).  

13. Nuța Ana-Mihaela. Profilul clinico-evolutiv al Tetralogiei Fallot la 

copii (cond. șt. – Adela Stamati, dr. șt. med., conf. univ., Departa-

mentul Pediatrie). 

 

Postere: 

1. Munteanu Virginia. Sepsisul abdominal (cond. șt. – Eva Gudumac, 

dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și aneste-

ziologie pediatrică). 

2. Manoli Victoria. Studiul metodelor contemporane de diagnostic și 

tratament în cadrul hipertensiunii portale la copii (cond. șt. – 

Gheorghe Gîncu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, 

ortopedie și anesteziologie pediatrică). 
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3. Mtalka Naim. Malformațiile ficatului și căilor biliare la copii 

(cond. șt. – Gheorghe Gîncu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică). 

4. Alsayeed Hisham. Tumora Wilms la copii (cond. șt. – Jana Bernic, 

dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie și aneste-

ziologie pediatrică). 

5. Chiosa Silvia. Rezultatul studiului referitor la respectarea Protoco-

lului Clinic Național al profilaxiei rahitismului (cond. șt. – Tamara 

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

 

 

SECŢIA nr.7 
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII ŞI GINECOLOGIEI 

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

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

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

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

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

 

Secretari: A. Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

A. Grecu, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
  

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Voloceai Victoria. Indexul de infertilitate în endometrioză – 

actualități și controverse. 

2. Burac Mihaela. Rolul endometrului în infertilitate. 

3. Munteanu Igor. Controverse în alegerea conduitei nașterii pacien-

telor cu chisturi ovariene gigante – dilemă intraoperatorie. 
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4. Ușanlî Alina. Rolul patologiei cordonului ombilical în rezultatele 

perinatale. 

5. Visternicean Elena. Interrelația dintre polimorfismele genetice 

MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G, MTRR A66G și 

homocisteina la femeile cu avort spontan recurent. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Cernea Daria. Estimarea vârstei gestaționale în trimestrul III de 

sarcină (cond. şt. – Hristiana Caproș, dr. şt. med., asist. univ., Cat. 

de obstetrică și ginecologie nr. 1). 

2. Guțu Mihaela. Preeclampsia și infarctul miocardic, mecanisme 

comune patogenetice și managementul contemporan (cond. şt. – 

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

ginecologie nr. 1). 

3. Rusnac Diana. Importanța genotipării HPV în managementul stă-

rilor precanceroase ale colului uterin (cond. şt. – Nadejda Codreanu, 

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

4. Suparscaia Olga. Placenta accreta (cond. şt. – Valentin Friptu, dr. 

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

5. Surcu Iana. HIV/SIDA în sarcină (cond. şt. – Valentin Friptu, dr. 

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

6. Hodorogea Daniela. Utilizarea progestinelor pentru profilaxia 

nașterii premature (cond. şt. – Ion Bologan, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de obstetrică şi ginecologie nr. 1).  

7. Scoricova Iana. Restricția de creștere intrauterină. Criterii de 

diagnostic și conduită (cond. şt. – Hristiana Caproș, dr. şt. med., 

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

8. Oțel Cristina. Miomectomia conservativă (cond. şt. – Angela 

Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi gine-

cologie nr. 1). 

9. Panteleeva Tatiana. Profilaxia și tratamentul preeclampsiei (cond. 

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

stetrică şi ginecologie nr. 1). 

10. Caldari Violina. Complicațiile septico-purulente în obstetrică 

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

de obstetrică şi ginecologie nr. 1). 
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11. Borș Ana. Diabetul gestațional. Factori de risc. Consecințe materne 

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

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

12. Suvac Ana. Endometrita după operația cezariană: incidență, factorii 

de risc și antibioticoprofilaxia (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie nr. 2). 

13. Malearciuc Iulia. Nașterea la pacientele cu uter cicatricial (cond. 

şt. – Zinaida Sârbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică și 

ginecologie nr. 2).  

14. Staci Veronica. Complicații hemoragice după operația cezariană 

(cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de obstetri-

că și ginecologie nr. 2). 

15. Ghiderman Victoria. Indicii perinatali la copiii născuți cu ruperea 

pungii amniotice pretermen în dependență de modul nașterii (cond. 

şt. – Victor Ciobanu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică și 

ginecologie nr. 2). 

16. Gherman Beatricia. Managementul întreruperii sarcinii la termen 

mare după indicații medicale (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie nr. 2). 

17. Codreanu Cristina. Particularități de diagnostic și conduită 

terapeutică a placentei invazive (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie nr. 2). 

18. Crăciun Alina. Unele viziuni contemporane asupra nașterilor 

asistate și complicațiilor materno-fetale (cond. şt. – Victor Ciobanu, 

dr. șt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie nr. 2). 
 

Postere: 

1. Suvac Ana. Consilierea preconcepțională și managementul în sarci-

nă, naștere și lăuzie la femeile cu epilepsie (cond. şt. – Zinaida Sârbu, 

dr. șt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie nr. 2). 

2. Pascaru Tatiana. Utilizarea Metotrexatului în sarcina tubară (cond. 

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

ginecologie nr. 1). 

3. Ostrofeț Andrei. Sindromul ovarelor polichistice (cond. şt. – 

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

și ginecologie nr. 1). 
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4. Rusu Ana. Tratamentul endometriozei (cond. şt. – Angela Marian-

Pavlenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică și ginecologie 

nr. 1). 

 

 

SECŢIA nr. 8 
PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI  

ŞI NEUROCHIRURGIEI  

 

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

reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală; Laboratorul de 

neurobiologie şi genetică medicală. 
Aula Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie 

(str. Vladimir Korolenko, nr. 2) 
 19 octombrie, ora 8:30 

 
Preşedinte: St. Groppa, academician al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar 
 

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

 

Secretari:  A. Gasnaş, cercetător ştiinţific, asistent universitar 

D. Catereniuc, rezident, anul II 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Gavriliuc Mihail. In memoriam Diomid Gherman: tratamentul tul-

burărilor vasculare medulare ischemice. 

2. Costru-Tașnic Elena. Biomarkerii plasmatici ai accidentelor vas-

culare cerebrale ischemice. 

3. Pleșcan Tatiana. Permeabilitatea barierei hemato-encefalice la pa-

cienți cu accident vascular cerebral ischemic acut. 
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4. Duca Victoria. Mecanismele de precondiționare a crizelor epilepti-

ce pentru inducerea toleranței creierului și dezvoltarea neuroprotec-

ției. 

5. Bulai Marina. Testul de efort cardio-respirator în reabilitarea medi-

cală. 

6. Prepelița Adrian. Metode de reabilitare în sindromul chirurgiei 

spinale eșuate. 

7. Melnic Adrian. Reabilitarea funcției motrice a membrului superior 

prin antrenament și coordonare bimanuală. 

8. Melnic Adrian, Grosu Stanislav. Tulburări de gândire și compor-

tament post-AVC. 

9. Vataman Anatolie. Particularitățile clinico-neurofiziologice ale cri-

zelor epileptice mioclonice. 

10. Efremova Daniela. Particularitățile accidentul vascular cerebral 

(AVC) la tineri: epidemiologie, etiologie și prevenție. 

11. Matei Alexandru. Particularitățile utilizării stimulării magnetice 

transcraniene în epilepsie. 

12. Leahu Pavel. Particularitățile conectivității cerebrale la pacienții cu 

epilepsie versus migrenă. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Glavan Dan. Rolul EEG densitate înaltă în evaluarea prechirurgi-

cală a pacienților cu epilepsie farmacorezistentă (cond. şt. – 

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

nr. 2). 

2. Serebreanschi Elena. Cercetarea perspectivelor de tratament prin 

metoda de stimulare a nervului vag la pacienții cu epilepsie (cond. 

şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neuro-

logie nr. 1). 

3. Gorgan Ecaterina. Evaluarea funcțională a mâinii la pacienții cu 

artrită reumatoidă (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de 

reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). 

4. Militan Diana. Dinamica manifestărilor clinico-funcționale ale 

pacienților cu gonartroză (cond. șt. - Alisa Tăbîrță, asist. univ., Cat. 

de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). 

5. Schidan Maria. Importanța somnului în procesul de reabilitare 

cognitivă la pacienții neurologici (cond. șt. – Marina Bulai, asist. 
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univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie 

manuală). 

6. Strijca Ala. Reabilitarea funcțională a pacienților după accident 

vascular cerebral (cond. șt. - Adrian Prepelița, asist. univ., Cat. de 

reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală).  

 
Postere: 
1. Rusu Tatiana. Tratamentul chirurgical al epilepsiei (cond. şt. – 

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

nr. 2). 

2. Racilă Renata. Disfuncția sistemului nervos autonom în accidentul 

vascular cerebral acut (cond. şt. – Stanislav Groppa, dr. hab. şt. 

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

3. Capsamun Natalia. Epilepsia în cadrul malformațiilor congenitale. 

Prezentare de caz clinic (cond. şt. – Stanislav Groppa, dr. hab. şt. 

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

4. Olari Maria. Managementul reabilitării medicale în artrita reuma-

toidă (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare me-

dicală, medicină fizică și terapie manuală).   

5. Bulai Felicia. Tulburări cognitive în scleroza multiplă (cond. şt. – 

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

6. Olari Maria. Managementul reabilitării medicale în artrita 

reumatoidă (cond. șt. - Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de 

reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). 

 

 

SECŢIA nr. 9 
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI 

 

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

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

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

Coordonatori: M. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
O. Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Deliv, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
J. Chihai, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
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Secretari:  Gh. Cărăuşu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
T. Galatonov, studentă, anul IV, Facultatea Medicină nr. 1 

 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Garaz Grigore, Revenco Mircea, Condratiuc Svetlana. Factorii 

implicați în inițierea consumului de substanțe psihoactive la tinerii 

din Chișinău. 

2. Coșciug Ion, Deliv Inga, Condratiuc Svetlana. Markeri psiho-

endocrini în predicția recidivelor la persoanele dependente de 

alcool. 

3. Nacu Anatol, Grosu Stanislav. Puerarina – extract din planta 

Pueraria lobata în tratamentul complex al alcoolismului. 

4. Cărăușu Ghenadie, Grosu Stanislav, Zaporojan Ghenadie. Tra-

tamentul de substituție cu Buprenorfina la dependenții de opiacee. 

5. Grosu Stanislav, Gorincioi Nadejda. Clasificarea operațională a 

tipurilor de convulsii ILAE 2017.  

6. Rotaru Maria. Particularitățile persoanelor codependente în fa-

miliile bolnavilor cu alcoolism cronic. 

7. Hâncu Irina. Aspecte etiopatogenetice ale tulburărilor de con-

versie. 

 
Postere: 
1. Pavlovski Yana, Nastas Igor, Boronin Larisa, Chihai Jana. Dis-

funcțiile sexuale în tratamentul cu metadonă. 

2. Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Coșciug Ion, Deliv Inga, 

Garaz Grigore. Factorii de risc ce contribuie la inițierea consumu-

lui substanțelor psihoactive de către adolescenți. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Chirița Olga. Factorii de risc, incidența și tentativele de suicid la 

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

Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

2. Canțâr Ecaterina. Aspecte comparative ale eficacității tratamen-

tului antipsihotic în schizofrenie (cond. şt. – Valentin Oprea, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medi-
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cală). 

3. Condratiuc Elena. Consecințele traumei psihice la copii și adoles-

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

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

4. Ojog Ecaterina. Modificările intelectului la pacienții cu schizo-

frenie (studiu prospectiv) (cond. şt. –  Valentin Oprea, dr. şt. med., 

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

5. Sanin Dmitri. Criterii diferențial-diagnostice în cadrul primului 

episod psihotic endogen și intoxicație cu JWH (cond. şt. – Igor 

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

psihologie medicală). 

6. Maxian Irina. Polimorfismul clinic în maladia Fahr (cond. şt. – Ion 

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

psihologie medicală). 

7. Coleva Ecaterina. Schizofrenia complicată cu utilizarea de sub-

stanțe psihoactive (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

8. Doga Irlana. Tulburarea afectivă bipolară complicată cu utilizarea 

de substanțe psihoactive (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. 

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

9. Grini Dmitri. Terapia tulburărilor  anxios-depresive (cond. şt. – 

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

logie şi psihologie medicală). 

10. Pleșca Dina. Terapia tulburărilor somatoforme (cond. şt. – Anatol 

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

psihologie medicală).  

11. Ceban Dmitri. Postul – metodă de tratament a schizofreniei (cond. 

şt. – Vladislav Chicu, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi 

psihologie medicală).  

12. Cozlova Dumitrița. Depresie și anxietate în perioada post-partum 

(cond. şt. – Grigore Garaz, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie 

şi psihologie medicală). 

13. Mironov Olga. Particularitățile mediului familial la persoanele 

afectate de schizofrenie (cond. şt. – Vadim Aftene, asist. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

14. Cechina Valeria. Clozapina și rolul ei în tratamentul schizofreniei 

(cond. şt. – Vladislav Chicu, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcolo-

gie şi psihologie medicală). 
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15. Tărîța Felicia. Tratamentul comunitar al persoanelor cu schizo-

frenie (cond. şt. –  Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psi-

hiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

 
Postere: 
1. Neaga Irina. Specificul tulburărilor cognitive în tipologia demen-

țelor (cond. şt. –  Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psi-

hiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

2. Ursu Cătălina. Tulburări psihopatologice în epilepsie (cond. şt. – 

Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, nar-

cologie şi psihologie medicală). 

3. Pitușcan Irina. Tratamentul comunitar al persoanelor cu tulburări 

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

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

4. Leu Mariana. Depresia postpartum (cond. şt. – Inga Deliv, dr. şt. 

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

 
 

SECŢIA nr. 10 
PROBLEME ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI 

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

ortodonție; chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie 

Guțan”; chirurgie nr. 5; odontologie, paradontologie și patologie orală; 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”; stomatologie ortopedică 

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

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

 

Preşedinte:        I. Lupan, membru corespondent al AŞM dr. hab. şt. med., 
profesor universitar 

 

Coordonatori: Gh. Nicolau, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
D. Şcerbatiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Topalo, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Burlacu, dr. şt. med., profesor universitar 
S. Ciobanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
D. Uncuţa, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
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V. Fala, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Chele, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
O. Solomon, dr. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  S. Calfa, asistent universitar 
  A. Tuchila, studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie 

M. Shawdary, studentă, anul V, Facultatea de 
Stomatologie 
M. Dandara, studentă, anul III, Facultatea de 
Stomatologie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Railean Silvia, Lupan Ion. Morfometria la baza craniului în cra-

niostenoze coronare unilaterale. 

2. Gribenco Vitalie. Implicații clinice în funcția bioestetică. 

3. Bordeniuc Gheorghe. Particularități clinice în disfuncțiile tempo-

romandibulare miogene. 

4. Scutelnic Vladimir. Particularități clinice la pacienții cu bruxism 

primar. 

5. Mihailovici Corina. Distalizare de molar în tratamentul malocluziei 

de clasa II Angle. 

6. Porosencov Egor, Lupan Ion. Abordarea multidisciplinară în trata-

mentul secundar al pacienților cu despicături labio-maxilo-palatine.  

7. Levco Simion. Analiza cazurilor de deces la pacienții cu flegmon al 

planșeului bucal.  

8. Mighic Alexandru. Chisturile mucozale ale sinusului maxilar. 

Controverse în diagnostic și tratament. 

9. Uncuța Diana, Porosencova Tatiana, Cheptanaru Olga, Melnic 

Svetlana, Ivasiuc Irina. Ultrasunetul în afecțiunile paradonțiului. 

Avantaje și dezavantaje. 

10. Uncuța Diana, Ivasiuc Irina, Stepco Elena. Unele afecțiuni ale 

mucoasei cavității bucale. 

11. Uncuța Diana, Ivasiuc Irina, Porosencova Tatiana. Instrumente 

noi în endodonție. 

12. Porosencova Tatiana, Porosencov Egor, Uncuța Diana, Burlacu 

Valeriu. Activitatea medicilor stomatologi generaliști în domeniul 

parodontologiei. Studiu național.  
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13. Oineagră Vadim, Hîncu Sorin. Nivelarea planului de ocluzie în 

abraziuni dentare.  

14. Cheptanaru Olga, Bajurea Nicolae, Uncuța Diana, Melnic 

Svetlana, Chele Nicolae. Reabilitarea implanto-protetică cu co-

roane integral ceramice și metalo-ceramice în edentația unidentară. 
  

Lecție la invitație 

1. Lector: Doctor Bogdan Bâldea, DMD, PhD (România). Restaura-

rea dinților cu tratament endodontic. 

 

Postere: 

1. Trifan Daniela, Lupan Ion. Optimizarea diagnosticului în latero-

deviația mandibulara la copii. 

2. Cazacu Igor, Lupan Ion, Fală Valeriu,  Greven Markus, Sadao 

Sato, Zumbreanu Irina. Corelația dintre înclinarea planurilor oclu-

zale superioare anterior și posterior și malpoziția condilară, în dife-

rite clase scheletice – un studiu cefalometric și condilografic. 

3. Stepco Elena, Sadicov Naor. Morbiditatea prin caria dentară la 

copiii de 6 ani în diferite țări ale lumii. 

4. Calfa Sabina, Lupan Ion, Condrea Cătălina. Frecvența obiceiuri-

lor vicioase la copiii cu anomalii dento-maxilare. 

5. Calfa Sabina, Ciobanu Lucia, Calfa Corneliu. Îngustările de ma-

xilar: frecvență, diagnostic și tratament.  
6. Lehtman Sofia. USG glandei salivare.  

7. Cucu Ghenadie. Marsupializarea. Metodă alternativă de tratament 

al chisturilor odontogene maxilare.  

8. Gulpe Alexei. Regenerarea plăgii postextracționale cu utilizarea de 

fibrină bogată în trombocite (PRF). 

9. Ghețiu Alexandru. Regenerarea osoasă ghidată cu meșă din titan în 

reconstrucția crestelor alveolare. 

10. Trifan Diana, Cheptanaru Olga, Stepco Elena, Uncuța Diana. 
Utilizarea Biodentine

TM
 pentru coafajul direct. Revista literaturii. 

11. Poștaru Cristina, Railean Silvia, Melnic Svetlana, Uncuța 

Diana. Particularitățile anomaliilor dento-maxilare la copii cu cefa-

leea de tip tensională. 

12. Melnic Svetlana, Uncuța Diana, Motelica Gabriela, Cheptanaru 

Olga, Poștaru Cristina, Ivasiuc Irina, Bujor Nelu, Moisei Mihai,  

Chele Nicolae. Încărcarea implanturilor dentare.  
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  
1. Levco Lucia. Enzimoterapia la pacienții cu procese inflamatorii în 

teritoriul oro-maxilo-facial (cond. şt. – Simion Levco, asist. univ., 

Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie 

Guţan”). 

2. Teletin Aliona. Traumatismul asociat al complexului zigomatico-

orbital (cond. şt. – Dumitru Hâțu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chi-

rurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”).  

3. Strâșca Stanislav. Utilizarea programelor Open Source în segmen-

tarea formațiunilor tumorale la mandibulă în planificarea virtuală 

preoperatorie (cond. şt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie 

Guţan”).  

4. Fanea Andrei.  Managementul  țesuturilor moi periimplantare (cond. 

şt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). 

5. Belîi Nichita. Prepararea dinților pentru restaurări estetice prin 

placare cu fațete (cond. şt. – Olga Cheptanaru, asist. univ., Cat. de 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”). 

6. Bujor Marcel. Restaurările estetice ale dinților frontali cu veneere 

integral ceramice (cond. şt. – Svetlana Melnic, asist. univ., Cat. de 

propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”). 

7. Cernega Valeria. Aspecte clinice și funcționale contemporane la 

tratamentul edentației parțiale clasa II Kennedy cu proteze parțiale 

mobilizabile (cond. șt. – Vasile Oineagră, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”). 

8. Guțuțui Mihai, Scutaru Nicoleta, Guțuțui Daniel. Aspecte estetice 

în stomatologia ortopedică (cond. șt. – Oleg Solomon, dr. șt. med., 

conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”). 

9. Mostovei Mihail. Planificare inversă a reabilitării implanto-pro-

tetice cu utilizarea șabloanelor chirurgicale (cond. șt. – Oleg 

Solomon, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică 

„Ilarion Postolachi”). 

10. Cravcenco Denis. CAD/CAM технологии в современной орто-

педической стоматологии (cond. șt. – Alexandru Postolachi, dr. șt. 

med., conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion 

Postolachi”). 
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Postere: 

1. Bujor Marcel. Coroanele integral ceramice refractare (cond. şt. – 

Nicolae Bajurea, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de propedeutică 

stomatologică „Pavel Godoroja”). 

2. Levaev David, Cronin Dmitrii, Stambulschi Alexandra. Кли-

нико-лабораторные этапы восстановительного лечения корней 

зубов цельнолитыми культевыми вкладками (cond. șt. – 

Alexandru Postolachi, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie 

ortopedică „Ilarion Postolachi”). 

3. Țvetcov Vladislav, Stolear Liubovi. Повторное ортопедическое 

лечение пациентов частично-съемными пластиночными проте-

зами (cond. șt. – Alexandru Postolachi, dr. șt. med., conf. univ.; 

Nicholae Cojuhari, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie 

ortopedică „Ilarion Postolachi”).  

 

 

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) 
19 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte:       N. Ciobanu, dr. şt. farm., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: E. Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar 
V. Valica, dr. hab. şt. farm., profesor universitar 
V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Nistreanu, dr. şt. farm., profesor universitar 
T. Calalb, dr. hab. şt. biol., conferenţiar universitar  
M. Brumărel, dr. şt. farm., conferenţiar universitar 
C. Cheptănaru, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  S. Melnic, dr. şt. chim., conferenţiar universitar 

  C. Ermurache, studentă, anul III, Facultatea de Farmacie 
 



55 

Conferință în plen 

1. Gemmaeterapia – o fitoterapie nouă în mileniul trei. Toma 

Claudia-Crina, dr. şt. farm., prof. univ., Decan Facultatea 

Farmacie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, România; 

Calalb Tatiana, dr. hab. şt. biol., conf. univ., USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Republica Moldova. 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Bodrug Elena. Sistemul antioxidant în miocard în hepatita toxică 

experimentală sub influența enterosorbției, oxigenobaroterapiei și 

asocierii lor. 

2. Chițan Elena, Brumărel Mihail. Medicina bazată pe dovezi în 

cadrul procesului decizional de rambursare a medicamentelor din 

Republica Moldova. 

3. Peredelcu Rodica. Proprietățile farmacocinetice și inofensivitatea 

Coptizinei. 

4. Uncu Andrei, Macaev Fliur, Valica Vladimir, Podgornîi Ana, 

Uncu Livia. Studiul fizico-chimic al complexului propiltiochino-

tiadiazolului cu ciclodextrine. 

5. Donici Elena. Validarea metodei spectrofotometrice de dozare a 

fluocinolonului acetonid în unguentul combinat cu izohidrafural. 

6. Znagovan Alexandru. Norme de drept farmaceutic ce rezultă din 

Carta Farmaciei Europene. 

7. Anton Mihai. Metode de analiză a medicamentelor cu conținut de 

lipozomi. 
 

Postere: 

1. Peschin Anatolie. Modelarea bazei de date automatizate a consu-

matorilor de medicamente. 

2. Șchiopu Tatiana. Evaluarea factorilor de risc ai non-complianței la 

tratament la vârstnici.  

3. Zgîrcu Elena, Adauji Stela. Reglementări în domeniul medica-

mentelor orfane utilizate la copii. 

4. Ștefaneț Tatiana, Valica Vladimir, Macaev Fliur. Studiul farma-

ceutic și preclinic al unui nou compus din grupul izatinei cu acțiune 

antidepresivă și sedativ-tranchilizantă. 
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5. Dogotari Liliana. Analiza pieței de suplimente alimentare, Repub-

lica Moldova vs România. 

6. Sîbii Lucia, Adauji Stela. Practica internațională în asistența far-

maceutică la copii. 

7. Podgornîi Ana, Uncu Andrei, Macaev Fliur, Uncu Livia, Valica 

Vladimir. Analiza calitativă şi cantitativă a derivaţilor de 1,3,4-

oxadiazol. 

8. Nicolai Eugeniu, Smocvina Olga, Parii Sergiu, Uncu Livia. 
Selectarea excipienților pentru formularea picăturilor auriculare 

combinate cu ciprofloxacină, loratadină, dexametazonă și ulei 

volatil de busuioc. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Antoci Liliana. Importul paralel de medicamente: riscuri și bene-

ficii (cond. șt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 

2. Arcan Natalia. Managementul conflictelor în întreprinderile 

farmaceutice  (cond. șt. – Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ., 

Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

3. Chiosa Cătălina. Autotratamentul – beneficii și riscuri (cond. șt. – 

Svetlana Șcetinina, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopișin”). 

4. Iacob Domnița. Managementul factorilor declanșatori ai erorilor de 

medicație în practica farmacistului comunitar (cond. șt. – Mihail 

Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopișin”). 

5. Macari Doina. Evaluarea competențelor farmaciștilor în îngrijirea 

copiilor cu diabet zaharat (cond. șt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. 

de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

6. Lebediuc Nadejda. Dozarea carotenoidelor și acidului ascorbic în 

produsele vegetale ale sp. Lycium barbarum L. spontană și cultivată 

(cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie și botanică farmaceutică). 

7. Iurova Iulia. Studiul conținutului fenolic în produsele vegetale ale 

sp. Polygonum sachalinense Fr. Shmidt (cond. şt. – Tatiana Calalb, 
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dr. hab. șt. biol., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică 

farmaceutică). 

8. Olarescu Doina. Rolul evaluării tehnologiilor medicale în cadrul 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030: Sănătatea și starea de 

bine (cond. șt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 

9. Ciobanu Carolina. Accesibilitatea fizică și economică a medica-

mentelor esențiale în farmaciile comunitare (cond. șt. – Stela 

Adauji, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopișin”). 

10. Sofian Irina. Prepararea supozitoarelor cu extract de propolis 

(cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de teh-

nologie a medicamentelor). 

11. Cujbă Romina. Principiile farmacoterapeutice ale ulcerului gastric 

și duodenal (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

12. Catană Irina. Complicațiile hipertensiunii arteriale induse de 

sarcină (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof. univ., 

Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

13. Lisnic Inga. Rolul farmaciștilor în depistarea și combaterea 

interacțiunilor medicamentoase (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. 

hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

14. Morcov Irina. Concepții noi în tratamentul insuficienței renale 

(cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmaco-

logie și farmacie clinică). 

15. Covali Eugenia. Aspecte farmacoterapeutice ale tratamentului 

hipertensiunii arteriale (cond. şt. – Vasilii Cazacu, dr. șt. med., conf. 

univ., co-îndrumător – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

16. Popa Constanța. Fitopreparate în afecțiuni ale sistemului respirator 

(cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie și botanică farmaceutică). 

17. Bunazoi Valeria. Tratamentul răcelei și gripei cu plante medicinale 

(cond. şt. – Tatiana Chiru, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farma-

cognozie și botanică farmaceutică). 

18. Spînu Cristina. Ototoxicitatea preparatelor antibacteriene cu 

aplicație topică și sistemică (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., 

conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 
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19. Budeanu Cristina. Studiul și analiza formelor medicamentoase 

folosite în practica dermatologică (cond. şt. – Rodica Solonari, dr. 

şt. farm., asist. univ., co-îndrumător – Diana Guranda, dr. şt. farm., 

conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

20. Vîhodeț Constantin. Forme farmaceutice utilizate în medicina 

sportivă din Republica Moldova (cond. şt. – Alexandru Znagovan, 

dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

 
Postere: 
1. Ambroci Zinaida. Evoluția sistemului farmaceutic al Republicii 

Moldova în perioada 1945-1990 (cond. șt. – Vladimir Safta, dr. hab. 

șt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

2. Catan Felicia. Abordări internaționale în asistența farmaceutică a 

pacienților cu poliartrită reumatoidă (cond. șt. – Elena Zgîrcu, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

3. Cheptanari Nicoleta. Comunicarea și asigurarea informațională a 

activității farmaciei comunitare (cond. șt. – Mihail Brumărel, dr. șt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

4. Ciobanu Felicia. Medicamente generice vs medicamente originale: 

diferențe și beneficii (cond. șt. – Liliana Dogotari, dr. șt. farm., 

conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

5. Ciuprinina Alexandra. Rolul farmacistului în determinarea nece-

sarului de produse farmaceutice (cond. șt. – Vladimir Safta, dr. hab. 

șt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

6. Cojocaru Elena. Accesul la medicamente: rolul legislației și a 

politicilor în domeniul proprietății intelectuale (cond. șt. – Elena 

Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

7. Furgalova Iulia. Produse farmaceutice interzise de Agenția 

Mondiala Antidoping (WADA) (cond. șt. – Anatolie Peschin, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

8. Haivaz Veronica. Analiza segmentului de farmacii comunitare sub 

aspectul indicelui geografic (cond. șt. – Anatolie Peschin, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

9. Ivanova Iulia. Precalificarea medicamentelor de către OMS, NU, 

BM: instrument practic pentru asigurarea calității medicamentelor 

(cond. șt. – Elena Chițan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 
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10. Bîrta Mihai. Rolul farmacistului în reducerea erorilor de medicație 

la persoanele de vârstă înaintată (cond. șt. – Tatiana Șchiopu, asist. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

11. Moraru Grigore. Stresul în practica farmaceutică (cond. șt. –Elena 

Zgîrcu, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

12. Oprea Pavel. Analiza pieței farmaceutice a Republicii Moldova 

(cond. șt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 

13. Rață Maria. Prescrierea off-label a medicamentelor pentru copii în 

condiții de ambulator (cond. șt. – Svetlana Șcetinina, asist. univ., 

Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

14. Riscovoi Diana. Caracteristica celor mai des utilizate medicamente 

în Republica Moldova (cond. șt. – Mihail Brumărel, dr. șt. farm., 

Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

15. Rusu Diana. Aspecte teoretice în domeniul polipragmaziei necesare 

(cond. șt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 

16. Țurcan Svetlana. Rolul pacienților în managementul simptomelor 

gastro-enterologice (cond. șt. – Anatolie Peschin, asist. univ., Cat. 

de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

17. Unru Anastasia. Proceduri operaționale standard (POS) – elemente 

ale standardelor de calitate (cond. șt. – Mihail Brumărel, dr. șt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

18. Vîrtosu Cristina. Tactici utilizate în eficientizarea promovării 

medicamentelor (cond. șt. – Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conf. 

univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopișin”). 

19. Vîrlan Victoria. Rolul biologic al microelementelor în organismul 

uman (cond. şt. – Loghin Chistruga, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. 

de chimie generală). 

20. Mirciu Cristina. Aspecte contemporane ale medicației Parkinsonis-

mului (cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

21. Veremiov Iulia. Rezistența la antibiotice și metode de combatere 

(cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

22. Litvin Luminița. Contribuții la studiul medicației contemporane a 

infecțiilor respiratorii acute (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., 

conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 
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23. Dzengan Olga. Studiul evoluției clinice al cancerului glandei 

mamare și metode noi de tratament (cond. şt. – Corina Scutari, dr. 

șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

24. Dragan Ana. Particularitățile farmacoterapiei contemporane în 

geriatrie (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

25. Caraja Dina. Consideraţii generale despre narcomani şi aspectele 

farmacoterapeutice noi (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. 

univ.; co-îndrumător – Constantin Matcovschi, asist. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

26. Pogreban Corina. Aspectele contemporane ale FCT acneei (cond. 

şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.; co-îndrumător – 

Ludmila Anghel, asist. univ., Cat. de farmacologie și farmacie 

clinică). 

27. Rusu Cristina. Asistența farmaceutică cu fitopreparate (cond. şt. – 

Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ.; co-îndrumător – Ludmila 

Anghel, asist. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

28. Rotari Elena. Principiile farmacoterapeutice ale dereglărilor de 

somn (cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

29. Buga Mihaela. Asistența farmaceutică a colecistitelor acute și cro-

nice (cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de far-

macologie și farmacie clinică). 

30. Butnaraș Mihaela. Aspecte noi privind farmaco- și fitoterapia 

gutei (cond. şt. – Vasilii Cazacu, dr. șt. med., conf. univ.; co-

îndrumător – Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie și 

farmacie clinică).  

31. Tofan Vadim. Particularitățile medicației gomerulonefritelor acute 

și cronice (cond. şt. – Vasilii Cazacu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie și farmacie clinică). 

32. Cazacliu Doina. Consecințele farmacoterapiei artritei reumatismale 

(cond. şt. – Vasilii Cazacu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie și farmacie clinică). 

33. Cobâlaș Vasile. Studiul particularităților tratamentului pielonefrite-

lor în practica medicală (cond. şt. – Serghei Butorov, dr. șt. med., 

conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

34. Andronic Cristina. Concepţii contemporane despre etiopatogenia 

şi tratamentul complex al hipotireoidismului (cond. şt. – Serghei 
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Butorov, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie și farmacie 

clinică). 

35. Meleca-Cerchina Victoria. Particularitățile clinice ale dermatitei 

atopice la copii (cond. şt. – Serghei Butorov, dr. șt. med., conf. 

univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

36. Țurcan Ecaterina. Noutăți privind tratamentul psoriazisului (cond. 

şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cat. de farma-

cologie și farmacie clinică). 

37. Sidorenco Alina. Metodele de creștere a eficienței antibiotico-

terapiei în diverse infecții (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. șt. 

med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

38. Braghina Irina. Managementul neuroterapeutic în corecția 

dereglărilor cerebrale (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. șt. 

med., prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

39. Volohov Diana. Noi aspecte farmacoterapeutice în tulburările 

depresive (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

40. Balan Veronica. Managementul farmacoterapeutic al pneumoniilor 

bacteriene și virale (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. șt. med., 

prof. univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

41. Budeanu Cristina. Managementul narcomaniilor la adolescenți 

(cond. şt. –– Ludmila Anghel, asist. univ., Cat. de farmacologie și 

farmacie clinică). 

42. Barbă Lucia. Managementul pacienților cu urticarie cronică 

recidivantă (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

43. Sula Anastasia. Produse vegetale și fitopreparate utilizate în 

afecțiunile tractului gastrointestinal (cond. şt. – Maria Cojocaru-

Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică 

farmaceutică). 

44. Curac Victor. Optimizarea biodisponibilității fenoxitiazolcloralului 

prin obținerea nanocristalelor (cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab. 

şt. farm., prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

45. Babenco Irina. Lupta împotriva medicamentelor contrafăcute 

(cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de 

chimie farmaceutică și toxicologică). 
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46. Astifeni Galina. Validarea metodelor analitice de dozare a cap-

sulelor de fluconazol (cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., 

prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

47. Gîza Cristina. Analiza cantitativă a fierului (III) în unele forme 

farmaceutice lichide (cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., 

prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

48. Dolomanji Alexandru. Izomeria optică şi acţiunea farmacologică a 

substanţelor medicamentoase din rândul alcaloizilor (cond. şt. – 

Tatiana Treapițîna, dr. şt. farm., conf. univ.; Tatiana Ștefaneț, asist. 

univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

49. Guțu Doina, Guțu Irina. Controlul calităţii formelor extemporale 

(cond. şt. – Tatiana Treapițîna, dr. şt. farm., conf. univ.; Tatiana 

Ștefaneț, asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

50. Uncu Radu. Metode de extracție a izoflavonelor din creme (cond. 

şt. – Elena Donici, asist. univ., Cat. de chimie farmaceutică și 

toxicologică). 

51. Mereanu Irina. Cercetarea proprietăţilor reologice ale unguentelor 

combinate cu conţinut de izohidrafural şi metiluracil (cond. şt. – 

Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., prof. univ.; Elena Donici, asist. univ., 

Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

52. Calcea Liuba. Forme farmaceutice utilizate în medicina estetică din 

Republica Moldova (cond. şt. – Alexandru Znagovan, dr. şt. farm., 

conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

53. Revenco Ana. Aminele biogene și efectele toxice asupra organis-

mului uman (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., 

Cat. de chimie farmaceutică și toxicologică). 

54. Cavalji Daria. Aspectele FCT ale hipertensiunii cauzate de boala 

metabolică (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie și farmacie clinică). 

55. Cazacu Ludmila. Asistența farmaceutică în perioada pre- și 

postoperatorie (cond. şt. – Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., 

Cat. de farmacologie și farmacie clinică). 

56. Munteanu Valeria. Principiile farmacoterapiei contemporane a 

glaucomului (cond. şt. – Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Cat. 

de farmacologie și farmacie clinică). 

57. Orleoglo Ana. Implicarea farmacistului în strategii și politici de 

sănătate (cond. șt. – Stela Adauji, dr. șt. farm., Cat. de farmacie 

socială „Vasile Procopișin”). 
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58. Ursache Dumitru. Rolul farmacistului în utilizarea antibioticelor 

(cond. șt. – Elena Zgîrcu, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”). 

59. Casian Onorela. Piaţa medicamentelor originale şi generice utili-

zate în tratamentul afecțiunilor cutanate (cond. șt. – Liliana 

Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopișin”). 

60. Vornicoglo Maria. Totalul fenolic și flavonoidic al sp. Tribulus 

terrestris (cond. şt. – Tatiana Chiru, dr. șt. farm., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie și botanică farmaceutică). 

61. Lupu Roman. Evaluarea capacității antioxidante a extractului de 

păducel în amestec mecanic cu piracetam și nicergolină (cond. şt. – 

Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică și 

toxicologică; Tatiana Chiru, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de far-

macognozie și botanică farmaceutică). 

 

  

SECŢIA nr. 12 
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTICE ŞI FILOLOGICE 

 

Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică 

Catedra de filosofie şi bioetică. 

Aula nr. 3, Blocul didactic nr. 4  

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
B
)  

 19 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: V. Ojovanu, dr. hab. filos., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: T. Ţîrdea, dr. hab. filos., profesor universitar 

D. Nistreanu, dr. filos., conferenţiar universitar 

A. Eşanu, dr. filos., conferenţiar universitar 
    

Secretari: D. Rusnac, lector universitar 

 R. Chelban, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ojovanu Vitalie. Răspândirea cunoștințelor de bioetică în contextul 

realităților sociale din Republica Moldova. 
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2. Eşanu Anatolie. Genomica sintetică & transumanism. 

3. Federiuc Victoria. Analiza problemei medicamentelor orfane prin 

prisma principiilor eticii biomedicale. 

4. Banari Ion. Configurația faptului religios și moral în abordarea 

bioeticii: analiză fenomenologică.  

5. Rusnac Daniela. Evaluarea etică a biotehnologiilor. 

6. Cojocaru Viorel. Facilitarea tratamentului neurologic la deținuți 

prin implicarea consilierii spirituale.  

7. Șargu Elena. Medicalizarea în contextul perspectivelor sociale din 

Republica Moldova.  

 
Postere: 
1. Dorosevici Alexandr. Determinantele bioetice ale stabilirii diag-

nozei la persoanele cu acuze de schizofrenie. 

2. Bezu Liviu. Aspecte etice ale implicării asistenței farmaceutice în 

medicația pacienților cu maladii cronice. 

3. Andoni Viorel. Perspective etico-medicale în administrarea actului 

curativ la pacienții din mediul rural. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Chelmenciuc Leonida. Rolul gândirii pozitive în practica medicală 

(cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filo-

sofie și bioetică). 

2. Ungureanu Marina. Aspecte ale corelației minte-corp-suflet: per-

spective medico-filosofice (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

3. Cujbă Valeria. Tehnologiile informaționale, morala și  drepturile 

omului (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. 

de filosofie și bioetică). 

4. Popovici Vlad.  Democrația: evoluția și formele de interpretare 

(cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică). 

5. Badan Vlad, Crețu Marina. Terorismul – problemă globală (cond. 

șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică). 

6. Ştepa Diana. Omul şi psihanaliza (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 
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7. Filimon Maria.  Existențialismul în creația lui Dostoievski (cond. 

șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică). 

8. Cibotaru Ariana. Globalizarea și identitatea culturală (cond. șt. ‒ 

Anatolie Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

9. Todica Iulia. Filosofia bioritmului (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, dr. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

10. Ojovan Vitalina. Particularități ale implicării reperelor conceptuale 

bioetice în tratamentul afecțiunilor endocrine (cond. șt. ‒ Didina 

Nistreanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

11. Dușa Ina. Specificul faptului moral în cadrul terapiei intensive  

(cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

12. Gorbatovschi Veronica. Specificul faptului moral în medicină: 

abordare fenomenologică (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de 

filosofie și bioetică). 

13. Chiriac Vladlena. Perspective bioetice în cazul de malformații  ale 

embrionului (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și 

bioetică). 

14. Frumusachi Carolina. Controlul durerii în actul paliativ din punct 

de vedere bioetic (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie 

și bioetică). 

15. Ceban Zinaida. Medicina antică și impactul ei asupra medicinei 

contemporane (cond. șt. ‒ Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filo-

sofie și bioetică). 

16. Graur Ecaterina. Aspecte  medico-bioetice ale cosmetologiei 

medicale (cond. șt. ‒ Victoria Federiuc asist. univ., Cat. de filosofie 

și bioetică). 

 
Postere: 
1. Crețu Ștefan. Rolul reperelor filosofico-medicale în sistemul 

modern de sănătate (cond. șt. ‒ Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

2. Vițu Natalia. Sensul vieții și nemurirea (cond. șt. ‒ Anatolie Eșanu, 

dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

3. Lungu Petru. Medicina Epocii Moderne (cond. șt. ‒ Anatolie 

Eșanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 

4. Petrova Tatiana. Implicații bioetice în psihiatrie (cond. șt. ‒ Ion 

Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică). 
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5. Coledinschi Iuliana. Planificarea familiei – necesitate sau o comodi-

tate? (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie și bioetică).    

6. Coștiuc Inga. Norma morală și conduita lucrătorilor medicali în 

medicina practică (cond. șt. ‒ Ion Banari, lect. univ., Cat. de 

filosofie și bioetică). 

 

  

Subsecţia 2. Limbi moderne 
Catedra de limbi moderne. 

 
Preşedinte: D. Eşanu-Dumnazev, lector universitar superior 
   

 

LIMBA FRANCEZĂ 
Aula nr. 6, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

B
) 

19 octombrie, ora 8:30 

 
Coordonatori:  A. David, lector universitar superior 

R. Scutelnic, lector universitar superior 
 

Secretari:  V. Voloşciuc, lector universitar  
P. Panfil, studentă, anul II, Facultatea de Farmacie 

   

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. David Ala. Tipologia textelor medicale din perspectiva 

argumentării. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Bargan Ina, Mereuţă Ana-Maria. Booster sa memoire (Antrena-

rea memoriei) (cond. şt. – Victor Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de fiziologie a omului şi biofizică; cond. lingv. – Daniela 

Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

2. Paiul Dorin. Vaincre les phobies (Învingerea fobiilor) (cond. şt. – 

Victor Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziologie a 

omului şi biofizică; cond. lingv. – Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. 

univ. superior, Cat. de limbi moderne). 
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3. Cărăuşu Ana, Prodan Natalia. Les rêves (Visurile) (cond. şt. – 

Victor Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziologie a 

omului şi biofizică; cond. lingv. – Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. 

univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

4. Gobjila Ion. Les effets du café sur la santé (Efectele consumului de 

cafea asupra sănătăţii)  (cond. şt. – Ala Ambros, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de biochimie şi biochimie clinică; cond. lingv. – Raisa 

Scutelnic, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).  

5. Frunze Livia. Prophylaxie de l’alcoolisme chez les enfants et ados 

(Profilaxia alcoolismului la copii şi adolescenţi) (cond. şt. – Ion 

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

psihologie medicală; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. 

superior, Cat. de limbi moderne).  

6. Patrinici Dumitriţa. Le cancer de l’estomac: causes, traitement, 

prévention (Cancerul de stomac: cauze, tratament, profilaxie) (cond. 

şt. – Emilia Poburnaia, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a 

omului; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, Cat. de limbi 

moderne). 

7. Garbatovschi Mihaela. Le stress – maladie du XXI siècle (Stresul 

– boala secolului XXI)  (cond. şt. – Emilia Poburnaia, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de anatomie a omului; cond. lingv. – Ala David, 

lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

8. Oțel Elena. Les dangers du tabacisme passif (Primejdiile fumatului 

pasiv) (cond. şt. – Mircea Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; cond. lingv. – 

Veronica Volosciuc, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

9. Solomon Reveca. Les probiotiques. Vrai ou faux espoir (Probioti-

cele. Adevăr sau speranţă falsă) (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. 

şt. biol., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farma-

ceutică; cond. lingv. – Veronica Volosciuc, lect. univ., Cat. de limbi 

moderne).  

10. Panfil Patricia. L’action pharmacologique de Potentilla alba (Ac-

ţiunea farmacologică a Potentilla alba) (cond. şt. – Tatiana Chiru, 

dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farma-

ceutică; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, Cat. de limbi 

moderne).  
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LIMBA ENGLEZĂ 

Aula nr. 7, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
B
) 

19 octombrie, ora 8:30 
 

Coordonatori: O. Tumuruc, asistent universitar 

L. Panciuc, asistent universitar 
 

Secretari: N. Doronin, asistent universitar 

V. Cernov, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cazac Viorica. Schimb de paradigmă în predare – învăţarea limbii 

engleze medicale. 

2. Șimanschi Marcela. Sănătate şi cuvânt – o contaminare frazeolo-

gică dintre două relaţii analogice în identificarea şi definirea lim-

bajului profesional medical idiomatic.   

 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  

1. Junbei Mircea. Viral Hepatitis B (Hepatita Virală B) (cond. şt. – 

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

umană; cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. univ., Cat. de limbi mo-

derne). 

2. Bolocan Valeria. DNA modifications in the treatment of genetic 

diseases (Modificările ADN în tratamentul bolilor genetice) (cond. 

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

moleculară și genetică umană; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. 

univ., Cat. de limbi moderne). 

3. Şabanov Evelina. Diabetes Mellitus (Diabetul) (cond. şt. – 

Gheorghe Caradja, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de endocrinologie; 

cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

4. Cucerenco Ruxanda. The influence of environment on mental 

health (Influenţa mediului asupra sănătăţii mintale) (cond. şt. – Ion 

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

psihologie medicală; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. univ., Cat. 

de limbi moderne). 



69 

5. Jaconi Oana-Simina. Bronchial Asthma (Astmul bronşic) (cond. 

şt. – Angela Ciuntu, dr. şt. med., conf. univ., Departament Pediatrie; 

cond. lingv. – Olga Tumuruc,  asist. univ.,  Cat. de limbi moderne). 

6. Şalaru Stela-Mădălina. Heart diseases in infants (Boli cardiace la 

copii) (cond. şt. – Jana Bernic, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică; cond. lingv. – Olga 

Tumuruc,  asist. univ.,  Cat. de limbi moderne).  

7. Cernov Viorica. Causes of muscular cramps (Cauzele crampelor 

musculare) (cond. şt. – Irina Coşciug, dr. şt. med., conf. univ., Dis-

ciplina de boli ocupaţionale, Departamentul Medicină Internă; cond. 

lingv. – Marcela Șimanschi, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

8. Cernomaz Sanda. The issue of suicide among teenagers (Problema 

de suicid printre adolescenţi) (cond. şt. – Alexandru Nacu, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie me-

dicală; cond. lingv. – Marcela Șimanschi, lect. univ., Cat. de limbi 

moderne). 

9. Luchianenco Tatiana. Drug extraction (Extragerea medicamente-

lor) (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie și botanică farmaceutică; cond. lingv. – Natalia 

Doronin, asist. univ., Cat. de limbi moderne). 

10. Cuvaeva Anastasia. Medicinal plants, toxicity and benefits (Toxi-

citatea şi beneficiile plantelor medicinale (cond. şt. – Tatiana 

Calalb, dr. hab. şt. biol., conf. univ., Cat. de farmacognozie și bota-

nică farmaceutică; cond. lingv. – Natalia Doronin, asist. univ., Cat. 

de limbi moderne). 

11. Pleşco Loredana. Advances in modern dentistry (Progrese în 

stomatologia modernă) (cond. şt. – Ala Ojovan, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de stomatologie terapeutică; cond. lingv. – Liliana 

Panciuc, asist. univ., Cat. de limbi moderne). 

12. Gafton Adriana. Microsurgical Endodontics (Endodontica micro-

chirurgicală)  (cond. şt. – Ala Ojovan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de stomatologie terapeutică; cond. lingv. – Liliana Panciuc, asist. 

univ., Cat. de limbi moderne). 
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Subsecţia 3. Limba română şi terminologie medicală 
Catedra de limba română şi terminologie medicală. 

Aula S, Blocul didactic nr. 3  
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

B
) 

19 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:       A. Chiriac, dr. pedagogie, conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: A. Busuioc, lector universitar superior 

A. Lopatiuc, asistent universitar 

G. Ciubotaru, asistent universitar 

S. Cravcenco, lector universitar superior 
   

Secretari:  T. Gamanji, asistent universitar 
 A. Lisenco, studentă, anul II, Facultatea de Farmacie  

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Șcerbina Romeo. „Hippocrates și Ovidiu” – interferențe istorice. 

2. Vasile Botnarciuc. Nicolae Testemițanu – ilustru medic și manager 

de vocație. 

3. Vîntu Victoria. Modalități de abordare a evaluării. 

4. Driga Ina. Rolul întrebării în activitatea didactică. 

 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Vornic Ana, Sercheli Elmira. Plantele medicinale și valoarea lor 

terapeutică (cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. 

univ., Cat. de limba română și terminologie medicală). 

2. Ruiceva Irina, Trandafil Tatiana. Semnificația sufixelor în ter-

minologia medicală (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. pedagogie, 

conf. univ., Cat. de limba română și terminologie medicală). 

3. Crjeminscaia Elena. Bolile aparatului digestiv (cond. şt. – Vasile 

Botnarciuc, dr. hab. filol., cercet. șt. superior, Cat. de limba română 

și terminologie medicală). 

4. Abu Ganem Salem. Contribuția lui Nicolae Testemițanu la dezvol-

tarea medicinei sociale (cond. şt. – Tatiana Trebeș, asist. univ., Cat. 

de limba română și terminologie medicală). 
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5. Aram Masarwa. Aspecte ale terminologiei medicale românești 

(cond. şt. – Victoria Vîntu, dr. filol., lect. univ. superior, Cat. de 

limba română și terminologie medicală). 

6. Halupa Reghina. Când e cazul să optăm pentru o coroană dentară? 

(cond. şt. – Aliona Busuioc, lect. univ. superior, Cat. de limba 

română și terminologie medicală). 

7. Egbaria Ahmad. Dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase la copii 

(cond. şt. – Galina Ciubotaru, asist. univ., Cat. de limba română și 

terminologie medicală). 

8. Rahul Velayudhan, Malavika Abhiraj. Medicina ayurvedică 

(cond. şt. – Tatiana Gamanji, asist. univ., Cat. de limba română și 

terminologie medicală). 

9. Dang Kanishik. Medicina tradițională indiană (cond. şt. – Emilia 

Stăjila, asist. univ., Cat. de limba română și terminologie medicală). 

10. Sarmaniotou Iliana. Aspecte etimologice în terminologia clinică 

(cond. şt. – Nadejda Bâlici, lect. univ., Cat. de limba română și ter-

minologie medicală). 

11. Mussa Abu Dalu, Mais Haj. Efectele fumatului asupra pielii 

(cond. şt. – Olga Melnic, asist. univ., Cat. de limba română și termi-

nologie medicală). 

12. Terzi Iulia. Nanomedicina – tehnologii și aplicații (cond. şt. – 

Silvia Nastasiu, lect. univ., Cat. de limba română și terminologie 

medicală). 

13. Movileanu Dumitrița. Determinologizarea lexicului medical 

(cond. şt. – Eliza Mârza, asist.  univ., Cat. de limba română și termi-

nologie medicală). 

14. Matatov Mihail. Tratează cu mintea, dar nu cu medicamente (cond. 

şt. – Svetlana Cravcenco, lect. univ. superior, Cat. de limba română 

și terminologie medicală). 
 

Postere: 

1. Alhalabi Ecaterina, Davidoglo Irina. Factorii nocivi care influen-

țează asupra sănătății omului (cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. pe-

dagogie, conf. univ., Cat. de limba română și terminologie medi-

cală). 

2. Guțul Anastasia, Guzun Ecaterina. Noi cercetări despre impor-

tanța nutriției corecte (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. pedagogie, 

conf. univ., Cat. de limba română și terminologie medicală). 
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3. Moroz Serghei, Ursu Mihail. Aportul savanților moldoveni și ro-

mâni la dezvoltarea medicinei (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. peda-

gogie, conf. univ., Cat. de limba română și terminologie medicală). 

4. Haj George. Influența stărilor afective asupra sănătății (cond. şt. – 

Alina Lopatiuc, asist. univ., Cat. de limba română și terminologie 

medicală). 

5. Ali Abu Rgis. Structuri semantice în română, arabă, ebraică: asemă-

nări și deosebiri (cond. şt. – Nadejda Bâlici, lect. univ., Cat. de 

limba română și terminologie medicală). 

6. Namașco Inesa. Aspecte comunicative în relația medic-părinte-

copil (cond. şt. – Silvia Nastasiu, lect. univ., Cat. de limba română 

și terminologie medicală). 

 

 

Subsecţia 4. Pregătire preuniversitară 

Centrul de instruire preuniversitară. 

        Sala Multimedia, Centrul de instruire preuniversitară 

 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 23/2) 

19 octombrie, ora 13:30 

 

Preşedinte:      V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
 

Coordonatori: D. Corobcean, lector universitar superior  

V. Costin, lector universitar superior 

 

Secretari: N. Cojocaru, asistent universitar 

M. Zaidan, studentă, anul I, Facultatea de Medicină nr. 2  

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Cojocaru Nina, Căzănescu Svetlana. Nicolae Testemițanu –  men-

torul spiritual al Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. 

2. Corobcean Doina. Aspecte pragmatice ale numelor de persoană. 

3. Popovici Ana-Maria. Metode interactive de învățare a limbii 

române. 

4. Butler Alina. Dezvoltarea competenței lexicale în cadrul orelor de 

RLS. 
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5. Malache Cristina. Comunicarea în procesul de predare-învățare la 

studenții străini. 

 
 
Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Shibli Megbel. Itinerare turistice în Israel  (cond. şt. – Doina 

Corobcean, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

2. Al Atika Amer, Avraham Jawaher. Secretele echilibrului: tehnici 

de respirație (cond. şt. – Viorica Costin, lect. univ. superior, Centrul 

de instruire preuniversitară). 

3. Alzghoul Hadi Abdelrahman Mahmoud. Sistemul medical din 

Suedia (cond. şt. – Viorica Costin, lect. univ. superior, Centrul de 

instruire preuniversitară). 

4. Estifan Osama. Terapia prin respirație (cond. şt. – Svetlana 

Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

5. Abu Abed Mohamad, Fudi Yazid. Uleiuri esențiale: beneficii și 

utilizări practice (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. 

superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

6. Abu Hussin Audie. Eugen Doga – cel mai mare compozitor român 

din spațiul basarabean (cond. şt. – Didina Ceoban, asist. univ., 

Centrul de instruire preuniversitară). 

7. Mohammad Samih Awad Anati, Qasem Abd El Karem. Abū 

‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā al-Balkhī – filosof, medic, 

scriitor și cercetător de origine persană (cond. şt. – Didina Ceoban, 

asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

8. Zaidan Mashhora. Violența în societate – tipuri, cauze și metode 

de prevenire (cond. şt. – Nina Cojocaru, asist. univ., Centrul de in-

struire preuniversitară). 

9. Abu Huede Noaman. Studenții străini în Moldova  (cond. şt. – 

Ana-Maria Popovici, lect. univ., Centrul de instruire preuniversi-

tară). 

10. Hassan El Haj Mohammad. Lăcașurile de cult din Israel (cond. şt. 

– Ana-Maria Popovici, lect. univ., Centrul de instruire preuniversi-

tară). 

11. Awawdi Elham. Disfuncțiile sistemului locomotor (cond. şt. – 

Alina Butler, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 
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Postere: 
1. Kostas Ioannis. Grecia – colț de paradis (cond. şt. – Viorica Costin, 

lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

2. Fudi Yazid. Ghimbirul – aliment suprem pentru sănătate (cond. şt. 

– Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de instruire 

preuniversitară). 

3. Asla Naser, Hujerat Mahmoud. Secretele digestiei perfecte (cond. 

şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul de instruire 

preuniversitară). 

4. Zaidan Mashhora, Estifan Osama. Simbolistica portului național 

arabesc (cond. şt. – Nina Cojocaru, asist. univ., Centrul de instruire 

preuniversitară). 

5. Abu Jamah Habib. Boala Parkinson – metode de tratament (cond. 

şt. – Ana-Maria Popovici, lect. univ., Centrul de instruire preuniver-

sitară). 

6. Najjar Oday. Factorii care contribuie la regenerarea sistemului 

nervos (cond. şt. – Alina Butler, asist. univ., Centrul de instruire 

preuniversitară). 

7. Elheh Amir. Principalele atracții turistice ale Israelului (cond. şt. – 

Alina Butler, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

8. Dar Diab Mahmod. Arara – orașul meu natal (cond. şt. – Alina 

Butler, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

9. Badran Basel. Istoria și atracțiile turistice ale orașului Acare (cond. 

şt. – Alina Butler, asist. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

10. El Krenwee Adam. Beduinii: aspecte culturale ale triburilor de 

nord și de sud (cond. şt. – Doina Corobcean, lect. univ. superior, 

Centrul de instruire preuniversitară). 

11. Abu Rabia Nadi. Importanța celulelor stem  (cond. şt. – Ana-Maria 

Popovici, lect. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 
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SECŢIA nr. 13 
DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE: 

TENDINŢE, PROBLEME, SOLUŢII 

 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu. 

Centrul de Informare INFOMEDICA nr.3, 

Spitalul Clinic Republican (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 29) 
19 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. Granaci Valentina. Conservarea patrimoniului tipărit al Republicii 

Moldova. 

2. Boldescu Valentina, Solomon Larisa. Solicitarea publicaţiilor în 
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