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Mult stimate(ă) _________________________________________ 

Biroul Senatului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie 

Nicolae Testemiţanu Vă invită să participaţi la festivitatea Zilele 

Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, care se va desfăşura în 

perioada 15–17 octombrie 2014. 

 

 

 

Program 
 

15 octombrie 2014, Sala Senatului 

Şedinţa Senatului IP USMF Nicolae Testemiţanu 

 

– 

 

14:30 

 

16 octombrie 2014   

Conferinţa ştiinţifică  anuală. Şedinţe în secţii – 8:30 

Expoziţii – 8:00–16:00 

Manifestări cultural-sportive – 14:30 

   

17 octombrie 2014   

Şedinţa în plen, Sala Senatului – 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 

Membrii:     

Gheorghe Rojnoveanu – prorector pentru activitatea ştiinţifică, dr. hab. 

şt. med., profesor universitar 

Olga Cerneţchi – prorector pentru asigurarea calităţii şi inte-

grării în învăţămînt, dr. hab. şt. med., profe-

sor 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 educaţie şi probleme socia-

le, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

Didina Nistreanu 

 

– secretar ştiinţific, Aparatul de conducere, dr. 

în filos., conferenţiar universitar 

Ghenadie Curocichin – specialist coordonator în probleme de ştiinţă, 

dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Adrian Belîi – specialist coordonator în probleme de ştiinţă, 

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

Viorel Prisacari – şef catedră, Catedra de epidemiologie, mem-

bru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. med., 

profesor universitar, Om Emerit 

Lilian Şaptefraţi  – şef secţie, Secţia didactică, dr. hab. şt. med., 

conferenţiar universitar 

Olga Tagadiuc – şef secţie, Secţia doctorat şi masterat, dr. hab. 

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, dr. hab. 

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

conferenţiar universitar 

Valeriu Revenco – decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secunda-

riat Clinic, dr. hab. şt. med., profesor uni-

versitar 

Eugen Bendelic – decan, Facultatea de Educaţie Continuă în 

Medicină şi Farmacie, dr. hab. şt. med., pro-

fesor universitar 

Parascovia Becciev – contabil-şef, Contabilitatea 

Liubovi Karnaeva – director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

Silvia Ciubrei – şef serviciu, Serviciul comunicare şi relaţii 

publice 

Vitalie Branişte  – şef serviciu, Serviciul tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor (STIC) 

Ghenadie Cruşelniţchi – şef secţie, Secţia asistenţă tehnică, STIC 

Marian Stan – şef catedră, Catedra de educaţie fizică 

Sergiu Berliba – preşedinte al Comitetului sindical al colabo-

ratorilor IP USMF Nicolae Testemiţanu, dr. 

şt. med., conferenţiar universitar 

Marcel Abraş – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi-

denţilor în Medicină 

Victor Juncu – vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină 

Victor Şchiopu – rezident, anul II 

Eudochia Mihalachi – studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie 

Vladislava Socican – studentă, anul V, Facultatea de Farmacie 
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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 embriolo-

gie; biologie moleculară şi genetică umană; medicină legală; morfopato-

logie; Laboratorul ştiinţific de morfologie. 

Aula A, blocul morfologic (bd. Ştefan cel Mare, nr. 192) 

 16 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: Ie. Zota, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 

profesor universitar, Om Emerit  
 

Coordonatori:  I. Catereniuc, dr. habilitat, profesor universitar 

M. Ştefaneţ, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit  

Gh. Baciu, dr. habilitat, profesor universitar 

I. Cemortan, dr., conferenţiar universitar 

L. Şaptefraţi, dr. habilitat, conferențiar universitar 

N. Cherdivarenco, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Jiţa, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

V. Rîvneac, dr. habilitat, profesor universitar 

A. Pădure, dr. habilitat, conferențiar universitar 

A. Darii, dr. habilitat, conferențiar universitar 
 

Secretari: E. Melnic, conferențiar universitar 

  R. Făina, student, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1   

 

Cadre ştiinţifico-didactice   
Comunicări: 

1. Globa Lilian. Particularităţile vaselor complexului ombelico-placentar. 

2. Belic Olga. Variante de ramificare a arterei lienale la nivelul hilului. 

3. Babuci Angela. Variabilitatea anatomică individuală a ramurilor por-

ţiunii extrapietroase a nervului facial. 

4. Bendelic Anastasia. Vena safenă mică – variante de vărsare şi inter-

relații cu nervii cutanați. 

5. Hacina Tamara. Morfologia aplicată a aortei toracice. 
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6. Baciu Gheorghe, Pădure Andrei, Bondarev Anatol, Toporeţ 

Natalia. Specificul victimizării persoanelor vârstnice. 

7. Madan Constanţa, Lungu Eduard. Aspecte medico-legale ale in-

fracţiunilor sexuale îndreptate împotriva copiilor.  

8. Munteanu Andrei, Parnov Mihail, Cazacu Eugeniu, Zota Ieremia. 
Corelaţii histotopografice şi imunohistochimice ale plăcilor ateroma-

toase la pacienţii cu sindromul metabolic. 

9. Parnov Mihail, Munteanu Andrei, Cazacu Eugeniu, Zota Ieremia. 
Prognosticul cancerului tiroidian în corelaţie cu formele histopatolo-

gice. 
 

Postere: 

1. Baciu Gheorghe, Pădure Andrei, Bondarev Anatol, Toporeţ 

Natalia. Aspectele medico-legale privind mortalitatea populaţiei. 

2. Baciu Gheorghe, Bondarev Anatol, Reznic Inna. Referitor la into-

xicaţiile acute printre copii în aspect medico-social. 

3. Mamoncic Elena, Bondarev Anatol, Chistol Alexandru. Diagnos-

ticul în medicină: importanţa statistică şi clinică, principii de elabo-

rare. 

4. Cazacu Eugeniu, Munteanu Andrei, Parnov Mihail, Vataman 

Vladimir, Zota Ieremia. Studiul histologic şi imunohistochimic al 

endometriozei extragenitale. 

 

Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 

1. Rusu Anastasia. Relieful mucoasei linguale în normă și diferite pa-

tologii (cond. şt. – Mihail Ştefaneț, dr. hab., prof. univ., Cat. de ana-

tomie a omului). 

2. Armanu Corina, Cebotari Alina, Savin Mihai. Relieful mucoasei 

gastrice în normă și sub influența factorilor nocivi (cond. şt. – Mihail 

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

3. Bodrug Vlada. Malformațiile uterului și sarcina (cond. şt. – Ilia 

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

4. Bălteanu Domnica. Anencefaliile (cond. şt. – Ilia Catereniuc, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 

5. Calancea Ştefan. Anomaliile dentare, actualități (cond. şt. – Tamara 

Hacina, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 
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6. Armanu Cătălina. Variabilitatea morfologică, anomaliile și afecțiu-

nile glandelor endocrine (cond. şt. – Tamara Hacina, dr., conf. univ., 

Cat. de anatomie a omului). 

7. Chele Dumitru. Variabilitatea anatomică individuală a molarului III 

(cond. şt. – Ilia Catereniuc, dr. hab., prof. univ.; Olga Belic, dr., conf. 

univ., Cat. de anatomie a omului). 

8. Tudos Ion. Morfologia apendicelui vermiform în ontogeneza post-

natală (cond. şt. – Olga Belic, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a 

omului). 

9. Nafiz Jilmaz. Inversarea totală a viscerelor – situs viscerum inversus 

totalis (cond. şt. – Eugenia Lopatenco, conf. univ., Cat. de anatomie 

a omului). 

10. Vacarciuc Elena. Ligamentul antero-lateral al articulației genun-

chiului – un ligament nou-descoperit (cond. şt. – Eugenia Lopa-

tenco, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

11. Burmistr Iana. Функциональное значение мышечных трабекул 

(cond. şt. – Eugenia Lopatenco, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a 

omului). 

12. Tataroi Elena. Вилочковая железа, возрастные и индивидуаль-

ные особенности (cond. şt. – Tamara Titov, dr., conf. univ., Cat. de 

anatomie a omului). 

13. Bodiu Ion. Particularitățile morfologice ale perineului, importanța 

aplicativă (cond. şt. – Zinaida Zorin, asist. univ., Cat. de anatomie a 

omului). 

14. Blajevschi Andrei. Variante de poziție a căilor biliare extrahepatice, 

importanța lor clinică (cond. şt. – Zinaida Zorin, asist. univ., Cat. de 

anatomie a omului). 

15. Ţîbîrnă Natalia. Malrotațiile intestinale: sindromul Led (cond. şt. – 

Tamara Hacina, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

16. Capriş Cristina. Anomaliile organului auditiv (cond. şt. – Tamara 

Hacina, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

17. Zabica Tatiana, Burlac Doinița. Ce spun mâinile despre sănătatea 

ta (cond. şt. – Zinaida Zorin, asist. univ., Cat. de anatomia omului). 

18. Cojocaru Dan. Aspecte clinice și imagistice ale fracturilor maleo-

lare (cond. şt. – Diana Paşa, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

19. Alexeev Alexandru. Hidrocefalia la făt (cond. şt. – Mihail Ştefaneț, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 
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20. Catereniuc Daniela, Ababii Polina, Taşnic Mihail, Munteanu 
Andrei, Bondarev Anatol, Bîtca Oxana. Particularităţile tisulare 
în rinita cronică hipertrofică la copii (consult. şt. – Ilia Catereniuc, 
dr. hab., prof. univ., Cat. de anatomie a omului). 

21. Babovici Irina. Sindromul von Hippel-Lindau (cond. şt. – Svetlana 
Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 
umană). 

22. Boiciuc Irina. Genetica bolii Danon (cond. şt. – Svetlana Capcelea, 
dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

23. Cravcenco Denis, Ţvetcov Vladislav. Controlul genetic al amelo-
genezei (cond. şt. – Igor Cemortan, dr., conf. univ., Cat. de biologie 
moleculară şi genetică umană). 

24. Harabagiu Marin. Mutaţii pozitive (cond. şt. – Svetlana Capcelea, 
dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

25. Kior Pavel. Булезный эпидермолиз: клиническая картина, гене-
тика болезни и частота встречаемости в Молдове (cond. şt. – 
Ludmila Perciuleac, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

26. Naghiţa Varvara. Genetica hemostazei (cond. şt. – Svetlana Capcelea, 
dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

27. Tagadiuc Elena. Expresia diferenţiată a genei POMP (cond. şt. – 
Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

28. Tambur Aurelia. Genetica sindromului Angelman (cond. şt. – 
Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

29. Cimbriciuc Marin. Modificările metabolismului proteic şi hormo-
nal, rolul nichelui în ciroza hepatică alcoolică (cond. şt. – Svetlana 
Lozovanu, dr., conf. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică; 
Svetlana Bobkova, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie 
clinică; Andrei Munteanu , asist. univ ., Cat. de morfopatologie.) 

 

Postere: 

1. Andreev Anastasia. Boala Huntington (cond. şt. – Ludmila Rotaru, 
dr., lector superior, Cat. de biologie moleculară și genetică umană). 

2. Armanu Corina. Sindromul Kallman (cond. şt. – Viorica Galbur, 
lector univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

3. Bejenaru Natalia. Sindromul Adreno-genital (cond. şt. – Viorica 
Galbur, lector univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 
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4. Bodiu Ion. Sindromul Coffin-Lowry (cond. şt. – Liliana Badan, asist. 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

5. Bodrug Vlada. Genetica progeriei (cond. şt. – Viorica Galbur, lector 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

6. Braga Tatiana. Genetica ADPKD1 (cond. şt. – Ludmila Rotaru, dr., 

lector superior, Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

7. Bubuioc Alina. Gena Htt şi rolul ei în neurogeneză (cond. şt. – 

Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 

8. Ciobanu Nicoleta. Sindromul Marinesco-Sjogren (cond. şt. – Liliana 

Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

9. Cîrjeu Irina. Fragile X Mental Retardation 1 (cond. şt. – Svetlana 

Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 

umană). 

10. Cojocaru Felicia. Sindromul Kennedy (cond. şt. – Viorica Galbur, 

lector univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

11. Covanţev Serghei. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young): 

genetic mechanisms and importance of early diagnostic (cond. şt. – 

Ludmila Perciuleac, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 

12. Goncearova Natalia. Trombofilia (cond. şt. – Viorica Galbur, lector 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

13. Istratii Tatiana. Sindromul Noonan (cond. şt. – Viorica Galbur, 

lector univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

14. Mamaliger Alexandra, Mamaliger Samuel. Boli cromozomiale: 

mecanisme genetice, principii de tratament si profilaxie (cond. şt. – 

Ludmila Perciuleac, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană). 

15. Mîrzac Daniela. Aspecte molecular-geneice în boala Alzheimer (cond. 

şt. – Diana Dragan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi ge-

netică umană). 

16. Morozanu Cristina. Genetica hipercolesterolemiei familiale (cond. 

şt. – Liliana Badan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi gene-

tică umană). 

17. Niculiţă Sergiu. Genetica fibrozei chistice (cond. şt. – Igor Cemortan, 

dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 
18. Platon Pavel. Sindromul Li-Fraumeni (cond. şt. – Svetlana Capcelea, 

dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 
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19. Pleşca Doina. Sindromul cancerului ereditar de sîn şi de ovar (cond. 
șt. – Inga Gurin, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 
umană). 

20. Rusu Andriana. Болезнь Вильсона-Коновалова: генетические 
механизмы, принципы профилактики и лечения (cond. şt. – 
Ludmila Perciuleac, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

21. Satic Elena. Genetica hiperbilirubinemiei (cond. şt. – Diana Dragan, 
asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

22. Seluki Almog. Genes involved in enamel formation (cond. şt. – 
Ludmila Perciuleac, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

23. Spînu Doina. Gene contigue și sindromul WAGR (cond. şt. – 
Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi 
genetică umană). 

24. Spînu Marina. Aspecte genetice ale bolii Huntington (cond. şt. – Igor 
Cemortan, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică 
umană). 

25. Sterpu Ana. Bazele molecular-genetice ale bolii Gaucher (cond. şt. 
– Ludmila Rotaru, dr., lector superior, Cat. de biologie moleculară 
şi genetică umană). 

26. Tabarcea Ana. Ataxia Freidrich (cond. şt. – Liliana Badan, asist. 
univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

27. Tasci Xenia. Bazele genetice ale sindromului Tetra-ameliei (cond. 
şt. – Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară 
şi genetică umană). 

28. Ţuţuleac Valeria. Genetica ihtiozei (cond. şt. – Liliana Badan, 
asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

29. Ustica Nina. Genetica distrofiei miotonice Steiner (cond. şt. – Diana 
Dragan, asist. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

30. Vascauţan Constantin. Heterogenitatea genetica a sindromului Alport 
(cond. şt. – Viorica Galbur, lector univ., Cat. de biologie moleculară 
şi genetică umană). 

31. Vasiliţa Marina. Genetica diabetului nefrogen (cond. şt. – Viorica 
Galbur, lector univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

32. Vlas Irina. Genetica fibrinopatiilor (cond. şt. – Ludmila Rotaru, dr., 
lector superior, Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 
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Subsecţia 2. Fiziologie normală şi patologică, biochimie, 

farmacologie şi farmacologie clinică 
 

Catedrele de: farmacologie şi farmacologie clinică; fiziopatologie 

şi fiziopatologie clinică; fiziologie a omului şi biofizică; biochimie şi 

biochimie clinică; diagnostic de laborator clinic; Laboratorul ştiinţific 

de biochimie. 

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

 (str. N. Testemiţanu, nr. 20) 

  16 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: V. Ghicavîi, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 

profesor universitar, Om Emerit 

Coordonatori:  V. Lutan, dr. habilitat, profesor universitar  

V. Gudumac, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

O. Tagadiuc, dr. habilitat, conferenţiar universitar 

L. Lîsîi, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

A. Saulea, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

V. Niguleanu, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

V. Vovc, dr. habilitat, profesor universitar, Om emerit 
   

Secretari: T. Chiriac, asistent universitar  

   V. Grama, student, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Coreţchi Ianoş. Influenţa profeturului asupra echilibrului acido-bazic. 

2. Bacinschi Nicolae. Analiza farmacoeconomică a antibioticoterapiei 

în instituţia medico-sanitară publică. 

3. Vovc Victor. Conceptul de hiperventilare (hiperarousal) în dereglările 

ciclului somn-veghe. 

4. Besleaga Tudor, Ganenco Andrei, Lozovanu Svetlana, Vovc 

Victor. Impactul biofeedback-ului respirator asupra unor caracte-

ristici ventilatorii şi psihofiziologice.  

5. Andronache Lilia. Particularităţile metabolismului tiol-disulfidic în 

ţesutul renal în nefropatiile experimentale şi la administrarea unor 

compuşi biologic activi autohtoni. 
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6. Ştîrba Olga. Modificările oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemu-

lui antioxidant în ţesutul lienal la animalele cu imunodeficienţă expe-

rimentală şi la administrarea unor compuşi biologic activi autohtoni. 

7. Sardari Veronica. Modificările indicilor metabolismului glucidic în 

hepatopatia experimentală și influenţa unor compuşi biologic activi 

autohtoni. 

8. Popa Veaceslav, Andronache Lilia, Ştîrba Olga. Particularităţile 

oxidării peroxidice a lipidelor şi protecţiei antioxidante în ţesutul 

muscular şi influenţa remediului bio în stresul oxidativ experimental. 
 

Postere: 

1. Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Tagadiuc Olga, Pantea Valeriana, 

Gudumac Valentin. Starea funcţională a aparatului lizozomal renal 

în hefropatiile experimentale şi la administrarea unor compuşi bio-

logic activi autohtoni. 

2. Popa Veaceslav, Andronache Lilia, Ştîrba Olga, Garbuz Olga, 

Maistrenco Galina. Influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni 

asupra activităţii enzimelor lizozomale în ţesutul hepatic în hepato-

patia experimentală.  

3. Ştîrba Olga, Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Pantea Valeriana, 

Popa Veaceslav. Influenţa bioremediilor de origine cianobacteriană 

asupra indicilor protecţiei antioxidante în ficat la animalele cu imu-

nodeficienţă indusă cu ciclofosfan. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Tanasiev Cristina. Utilizarea preparatelor cu acţiune analgezică în 

cuparea sindromului algic vertebrogen (cond. şt. – Ecaterina Stratu, 

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

2. Nacu Olga, Nuţa Ana-Mihaela. Determinarea consumului de oxi-

gen la administrarea benzituronului pe animale de laborator (cond. 

şt. – Tatiana Chiriac, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacolo-

gie clinică). 

3. Şabanov Alina. Efectele imunotrope ale preparatului Imupurin (cond. 

şt. – Ina Pogonea, dr., conf. univ., Cat. de farmacologie şi farma-

cologie clinică). 
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4. Veveriţă Irina. Preparate antimigrenoase – actualităţi (cond. şt. – 
Lucia Ţurcan, dr., conf. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 
clinică). 

5. Bunduchi Anna. Intoxicaţiile medicamentoase la copii (cond. şt. – 
Ianoş Coreţchi, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie cli-
nică). 

6. Catcov Carolina. Diareea asociată antibioticoterapiei (cond. şt. – 
Nicolae Bacinschi, dr. hab., conf. univ., Cat. de farmacologie şi far-
macologie clinică). 

7. Bereghici Dumitru, Bendelic Constantin. Biomarkerii leziunii car-
diace în cardiopatia ischemică (cond. şt. – Eleonora Borş, dr., conf. 
univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică). 

8. Carauș Mihaela. Tratamentul patogenetic al hipertensiunii arteriale 
refractare prin denevrare renală (cond. şt. – Eleonora Borş, dr., conf. 
univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică). 

9. Colac Doina. Mecanisme autoimune în patogenia infertilității femi-
nine (cond. şt. – Eleonora Borş, dr., conf. univ., Cat. de fiziopatolo-
gie şi fiziopatologie clinică). 

10. Danici Marina. Fiziopatologia anorexiei nervoase (cond. şt. – 
Eleonora Borş, dr., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopatolo-
gie clinică). 

11. Ivanov Mihaela, Bîrsan Dragalina. Impactul glicemiei asupra 
Anxietății la studenții mediciniști (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, 
dr., conf. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică).  

12. Cimbriciuc Marin. Modificările metabolismului proteic şi hormo-
nal, rolul nichelului în ciroza hepatică alcoolică (cond. şt. – Svetlana 
Lozovanu, dr., conf. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică).  

13. Temuşco Iulia. Влияние продолжительности вдоха и выдоха на 
дыхателную синусовую аритмию (cond. şt. – Victor Vovc, dr. 
hab., prof. univ.; Andrei Ganenco, asist. univ., Cat. de fiziologie a 
omului şi biofizică).  

14. Cutitari Alina. Синдром сонного апноэ (cond. șt. – Victor Vovc, 
dr. hab., prof. univ., Cat. de fiziologie a omului și biofizică).  

15. Soga Aliona. Гастропротективная роль глюкокортикоидов (cond. 
șt. – Ludmila Sidorenko, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului și 
biofizică).  

16. Cebanu Andrei. Факторы физиологического старения или как 
продлить молодость (cond. șt. – Ludmila Sidorenko, asist. univ., 
Cat. de fiziologie a omului și biofizică).  
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17. Crivoi Igor. Значимость вариабельности ритма сердца в прак-

тике современного врача (cond. șt. – Ludmila Sidorenko, asist. 

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

18. Cimbriciuc Marin. Rolul nichelului în ciroza hepatică alcoolică 

(cond. şt. – Svetlana Bobcova, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi 

biochimie clincă). 

19. Rusanovschi Carina, Ciobanu Ana. Sterilitatea masculină: stresul 

oxidativ şi implicațiile sale (cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. hab., 

conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

20. Hacina Alina. DNA polimerazele şi cancerogeneza (cond. şt. – 

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

clincă). 

21. Mudrenco Silvia. Concepția metastazică a tumorilor (prenişă) (cond. 

şt. – Svetlana Protopop, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi bio-

chimie clincă). 

22. Tihon Tatiana. Exozomii: acizii nucleici ca markeri ai maladiilor şi 

molecule de comunicare intercelulară (cond. şt. – Svetlana Protopop, 

dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

23. Bîrsan Dragalina, Ivanov Mihala. Impactul glicemiei asupra 

anxietății la studenții medicinişti (cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. 

hab., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

24. Vyrlanovitch Marin. Biomarkers of prostate cancer (cond. şt. – 

Ludmila Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochi-

mie clincă). 

25. Burca Victoria. Îmbătrânirea – caz particular al fenoptozei (cond. 

şt. – Leonid Lîsîi, dr. hab., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochi-

mie clincă). 
 

Postere: 

1. Ropot Doina. Boli neurodegenerative (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, 

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

2. Diaconu Ana, Spînu Dorin, Bobescu Nicolae. Aspecte noi ale me-

canismelor ritmogenezei respiratorii (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, 

dr., conf. univ.; Tudor Beşleaga, dr., conf. univ., Cat. de fiziologie a 

omului şi biofizică).  

3. Răileanu Diana. Modificări metabolice la pacienții cu hipotiroidie 

(cond. şt. – Silvia Stratulat, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi bio-

chimie clincă). 
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4. Savca Dumitru. Riscul cardiovascular la pacienții cu obezitate abdo-

minală (cond. şt. – Silvia Stratulat, dr., conf. univ., Cat. de biochimie 

şi biochimie clincă). 

5. Tarnovschi Eugen. Hipotiroidia autoimună şi riscul cardiovascular 

(cond. şt. – Silvia Stratulat, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi bio-

chimie clincă). 

6. Vacarciuc Lucia. Analiza comparativă a indicilor biochimici la pa-

cienții cu hepatite virale B, C şi ciroze hepatice (cond. şt. – Silvia 

Stratulat, dr., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

7. Pleşca Dina. Canalele lente de kaliu – rolul lor în dezvoltarea 

aritmiilor cardiace (cond. şt. – Tatiana Timercan, asist. univ., Cat. de 

biochimie şi biochimie clincă). 

8. Vaisman Avishay. Fibrodysplasia ossificans progressiva (cond. şt. – 

Ludmila Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de biochimie şi bio-

chimie clincă). 

9. Amin Ali. Enzymopathy of erythrocytes (cond. şt. – Ludmila Gavriliuc, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

10. Grama Vladislav, Grama Eugeniu. Dualitatea sindromului Gilbert 

– efecte patologice şi benefice (cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. hab., 

conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

11. Vasilieva Maria. Modificări biochimice în lacrimă (cond. şt. – Ina 

Cuțescu, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

12. Grecu Efim, Chistruga Valentina. Modificările biochimice în boala 

Wilson-Konovalov (cond. şt. – Ina Cuțescu, asist. univ., Cat. de bio-

chimie şi biochimie clincă). 

13. Ţurcan Larisa. Autofagia – mecanismele, reglarea şi rolul în evo-

luția tumorilor (cond. şt. – Svetlana Protopop, dr., conf. univ., Cat. 

de biochimie şi biochimie clincă). 

14. Eşanu Daniela. Cancerogeneza – activitatea promotorie a formelor 

active de oxigen (cond. şt. – Svetlana Protopop, dr., conf. univ., Cat. 

de biochimie şi biochimie clincă). 

15. Hodorogea Daniela, Anastas Valentina. Rolul albuminei ischemic 

modificate în ischemia mezenterială (cond. şt. – Olga Tagadiuc, dr. 

hab., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

16. Bobescu Nicolae, Diaconu Ana, Spînu Dorin. Impactul sindromu-

lui metabolic asupra densității minerale osoase (cond. şt. – Olga 

Tagadiuc, dr. hab., conf. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 
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17. Dandara Olga. Metabolismul glucozei în cancer (cond. şt. – Veronica 

Sardari, dr., asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

18. Uzun Nadejda. Особенности оксидативного стресса при рако-

вых заболеваниях (cond. şt. – Veronica Sardari, dr., asist. univ., 

Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

19. Kraizel Mihail. Biomarkers of cardiac heart failure for prognosis 

(cond. şt. – Ludmila Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de biochi-

mie şi biochimie clincă). 

20. Ali Dean Tahbaub Amauri. Biochemistry of Parkinson disease 

(cond. şt. – Ludmila Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de biochi-

mie şi biochimie clincă). 

21. Zamfir Elena. Calea de semnalare moleculară RAS/RAF (cond. şt. – 

Eugen Simionică, asist. univ., Cat. de biochimie şi biochimie clincă). 

 

SECŢIA nr. 2 
PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 
Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar 

Catedrele de: economie, management şi psihopedagogie în medicină; 

medicina socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”; medi-

cină militară şi extremală; Şcoala de Management în Sănătate Publică; 

Laboratoarul ştiinţific de management şi psihologie. 

Aula 1 „Petru Galeţchi” (bd. Ştefan cel Mare, nr. 165) 

 16 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte:  C. Eţco, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori:  D. Tintiuc, dr. habilitat, profesor universitar  

T. Grejdeanu, dr. habilitat, profesor universitar 

L. Spinei, dr. habilitat, profesor universitar 

O. Lozan, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Dumitraş, dr., conferenţiar universitar 
 

Secretari:         L. Goma, dr., conferenţiar universitar 

V. Zota, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Eţco Constantin, Buta Galina. Siguranța pacientului – problemă 

actuală a medicinei. 

2. Moroşanu Mihail. Sociologia medicinei – perspectivă de dezvoltare 

a medicinei aplicative. 

3. Goma Ludmila. Autogestiunea în viziunea managementului univer-

sitar. 

4. Nicov Irina. Abordări privind dezvoltarea antreprenoriatului inova-

ţional în Republica Moldova.  

5. Cerniţanu Mariana. Sindromul burn-out la profesorii USMF „Nicolae 

Testemițanu”. 

6. Ciocanu Mihai. Regionalizarea serviciilor spitaliceşti în perioada de 

integrare europeană a Republicii Moldova. 

7. Tintiuc Dumitru, Vizitiu Diana. Unele particularități psihologice 

ale violenţei domestice în familiile din mediul rural şi urban. 

8. Tintiuc Dumitru, Penina Olga. Unele particularităţi dinamice de 

schimbare a mortalităţii în raport de vîrstă în Republica Moldova. 

9. Grejdeanu Tudor, Gînu Domnica, Malanciuc Irina. Unele feno-

mene medicale şi sociale ale copilului orfan în Republica Moldova. 

10. Sochirca Ludmila. Unele rezultate ale strategiei de reformare a 

serviciului de expertiză medicală a vitalităţii în Republica Moldova. 

11. Catrinici Larisa. Unele dimensiuni de măsurare a managementului 

calităţii în Instituţiile Medico-Sanitare Private. 

12. Ursu Pavel, Ciocanu Mihai. Unele rezultate de evaluare a plăţilor 

directe şi a cheltuielilor pentru sănătate în Republica Moldova. 

13. Tintiuc Dumitru, Cimil Anişoara. Unele particularităţi ale manage-

mentului reabilitării pacienţilor de profil ortopedico-traumatologic. 

14. Baroncea Anjela. Contribuţia asistentelor medicale în promovarea 

sănătăţii la nivel comunitar. 

15. Lavric Alexandru. Medicina viitorului: Medicina predictivă, pre-

ventivă, personificată şi participativă.  

16. Lupacescu Iurii. Unele rezultate de influenţă a factorilor de risc la 

starea de sănătate a angajaţilor din ramura medicinei şi educaţiei din 

mediul rural. 

17. Badan Vladislav. Impactul medical social şi economic a persoane-

lor vârstnice. 
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18. Dobre Cristina-Elena, Ciocanu Mihai. Unele particularităţi com-

parative ale cost-eficienţei spitalelor generale şi de monospecialitate. 

19. Păduraru Tatiana, Ciocanu Mihai. Unele rezultate de cercetare în 

gestionarea asistenţei oficiale pentru dezvoltare în cadrul sectorului 

sănătăţii din Republica Moldova. 

20. Maistrenco Galina. Calitatea prestaţiilor medicale – obiectivul fun-

damental al marketingului sanitar. 

21. Iurkovski Vladimir, Maistrenco Galina. Rolul educativ al muzeu-

lui de istorie a medicinei. 

22. Palanciuc Mihai, Poliudov Serghei. Modelul Sistemului naţional 

al eficienţei serviciilor medicale. 

23. Cemîrtan Veaceslav, Palanciuc Mihail. Mortalitatea cauzată de 

traumatismul rutier în mediul urban. 

24. Bordian Oleg, Palanciuc Mihail. Unele aspecte ale traumatismului 

la persoanele apte de muncă în Republica Moldova. 

25. Cobaleanu Zina, Palanciuc Mihail, Plopa Mihai. Accesibilitatea 

populaţiei la servicii de sănătate conform cercetărilor sociologice. 

26. Guzun Tatiana, Palanciuc Mihail. Nivelul morbidității stomatolo-

gice la copii in Republica Moldova. 

27. Albot Vitalie. Avantajele serviciului chirurgical de ambulator la po-

pulaţia din mediul urban. 

28. Crasiuc Iurie. Unele aspecte ale calităţii serviciilor medicale de 

urgenţă. 

29. Munteanu-Leu Nadejda. Managementul diagnosticului patologii-

lor oftalmologice în condiţiile colaborării CMP-IMSP la nivel rural. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Ferdohleb Eugenia, Lupu Andreea. Frica de tratamentul dentar la 

copii (cond. şt. – Natalia Daniliuc, dr., lector univ., Cat. de econo-

mie, management şi psihopedagogie în medicină). 

2. Miroşnicenco Eugenia. Aspecte psihosociale și importanța zîmbe-

tului (cond. şt. – Natalia Daniliuc, dr., lector univ., Cat. de economie, 

management şi psihopedagogie în medicină). 

3. Gatman Dorina. Influența rețelelor de socializare asupra tinerilor 

(cond. şt. – Galina Buta, dr., asist. univ., Cat. de economie, manage-

ment şi psihopedagogie în medicină ). 
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4. Scripcari Ana. Aspecte de organizare a prestării serviciilor medicale 

copiilor din mun. Chișinău la nivelul asistenței medicale primare (cond. 

şt. – Galina Buta, dr., asist. univ., Cat. de economie, management şi 

psihopedagogie în medicină ). 

5. Rusu Radu. Realizări și perspective în examinarea profilactică a 

adulților din mun. Chișinău de către medicul de familie (cond. şt. – 

Galina Buta, dr., asist. univ., Cat. de economie, management şi psi-

hopedagogie în medicină ). 

6. Casian Violeta. Studierea unor parametri ai sănătății psihice şi so-

ciale a studenților de la medicină (cond. şt. – Iuliana Fornea, dr., 

conf. univ., Cat. de economie, management şi psihopedagogie în me-

dicină). 

7. Ţurcan Octavian. Tuberculoza – problemă medico-socială în 

Republica Moldova (cond. şt. – Mihai Moroșanu, dr., conf. univ., 

Cat. de economie, management şi psihopedagogie în medicină). 

8. Cebotari Oleg. Managementul serviciilor medicale de urgență în 

Republica Moldova (cond. şt. – Mihai Moroșanu, dr., conf. univ., 

Cat. de economie, management și psihopedagogie în medicină). 

9. Raiu Asia. Finanțarea şi contractarea serviciilor spitalicești în con-

dițiile asigurării medicale obligatorii (cond. şt. – Constantin Ețco, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de economie, management şi psihopedagogie 

în medicină). 

10. Bucur Violetta. Managementul schimbării în servicii de sănătate 

ocupațională (cond. şt. – Ludmila Goma, dr., conf. univ. Cat. de 

economie, management şi psihopedagogie în medicină). 

11. Irimca Olga. Competențele managerului contemporan în instituțiile 

medicale (cond. şt. – Ludmila Goma, dr., conf. univ., Cat. de econo-

mie, management şi psihopedagogie în medicină). 

12. Ţugui Maxim. Marketing social şi comunicare în sănătate (cond. şt. – 

Ludmila Goma, dr., conf. univ., Cat. de economie, management şi 

psihopedagogie în medicină). 

13. Semco Anastasia. Managementul calității în asistența medicală pri-

mară: probleme şi perspective (cond. şt. – Ludmila Goma, dr., conf. 

univ., Cat. de economie, management şi psihopedagogie în me-

dicină). 

14. Tocarciuc Luminiţa. Narcomania ca problemă medico-socială (cond. 

şt. – Mihai Moroșanu, dr., conf. univ., Cat. de economie, manage-

ment şi psihopedagogie în medicină). 
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15. Spivacenco Ecaterina. Aspectele medico-sociale ale infecției 

HIV/SIDA (cond. şt. – Constantin Ețco, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

economie, management şi psihopedagogie în medicină). 

16. Diaconu Mariana. Determinarea dimensiunilor ce contribuie la o 

speranță de viață printr-un mod de viață sănătos (cond. şt. – Tudor 

Grejdeanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de medicină socială şi mana-

gement sanitar „Nicolae Testemițanu”). 

17. Beziazîcinaia Marina. Одиночество как медико-социальная про-

блема (cond. şt. – Iulian Grossu, dr., conf. univ., Cat. de medicină 

socială şi management sanitar „Nicolae Testemițanu”).  

18. Scafaru Liuba. Aspecte medico-sociale şi psihologice ale persoa-

nelor singuratice din RM. (cond. şt. – Iulian Grossu, dr., conf. univ., 

Cat. de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemi-

țanu”). 

 

Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice 
 

Catedrele de: igienă; igienă generală. 

Aula nr. 115, blocul de studii nr. 6 (str. N. Testemiţanu, nr. 26/2) 

16 octombrie, ora 8:30   
 

Preşedinte:  Gr. Friptuleac, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori: N. Opopol, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 

profesor universitar 

I. Bahnarel, dr. habilitat, profesor universitar 

Gh. Ostrofeţ, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Secretari:         V. Rubanovici, asistent universitar 

  D. Ropot, studentă, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Cazacu-Stratu Angela. Caracteristica condiţilor de instruire a elevi-

lor din localităţile rurale. 

2. Spătaru Ion. Aspectele condiţiilor de muncă a angajaţilor din in-

dustria de panificaţie. 

3. Grigoriţa Iurie. Problemele de sănătate a angajaţilor din întreprin-

derile farmaceutice. 
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4. Cernelea Natalia. Problemele actuale ale stării sănătăţii elevilor obezi. 
5. Rubanovici Vladislav, Cebanu Sergiu. Aspecte ale traumatismului 

elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv. 
6. Băbălău Victor. Conferenţiarul Alexei Chirlici la 70 ani. 
7. Croitoru Cătălina. Dependenţa solicitărilor în asistenţă medicală de 

urgenţă de frigul din iarna 2009/2010. 
 

Poster: 

      Bivol Natalia. Efecte nocive ale fluorului. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Pascari Andrei. Evaluarea stării de sănătate a sportivilor (cond. şt. – 
Sergiu Cebanu, dr., conf. univ., Cat. de igienă). 

2. Guidea Alina. Evaluarea condiţiilor de instruire a elevilor cu maladii 
respiratorii cronice din liceeul Alexandru cel Bun, Nisporeni (cond. 
şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr., asist. univ., Cat. de igienă). 

3. Purice Ion. Profilaxia maladiilor respiratorii cronice la elevi (cond. 
şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr., asist. univ., Cat. de igienă). 

4. Ignat Iulia. Caracterizarea igienică a fabricăriii produselor de pani-
ficaţie în mun. Chişinău (cond. şt. – Alexei Chirlici, dr., conf. univ., 
Cat. de igienă). 

5. Bezman Natalia. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprin-
derii de confecţii SA „Tricon” din oraşul Cahul (cond. şt. – Victor 
Meşina, dr., conf. univ., Cat. de igienă). 

6. Negruţa Irina. Evaluarea igienică a sistemului de gestionare a de-
şeurilor industriale toxice (cond. şt. – Raisa Russu, dr., conf. univ., 
Cat. de igienă). 

7. Şeptelici Pavel. Aspecte igienice ale alimentaţiei bolnavilor cu can-
cer gastric (cond. şt. – Grigore Friptuleac, dr. hab., prof. univ., Cat. 
de igienă). 

8. Trifan Natalia. Factorii de risc al maladiilor respiratorii cronice la 
elevii din liceul Mihai Eminescu, mun. Chişinău (cond. şt. – Angela 
Cazacu-Stratu, dr., asist. univ., Cat. de igienă). 

9. Beţ Vadim. Evaluarea stării de sănătate a persoanelor obeze din di-
verse grupe profesionale (cond. şt. – Grigore Friptuleac, dr. hab., 
prof. univ., Cat. de igienă). 

10. Cebotari Victor. Evaluarea condiţiilor de antrenament al sportivilor 
(cond. şt. – Sergiu Cebanu, dr., conf. univ., Cat. de igienă). 
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11. Gargalîc Zinaida. Aspecte igienice ale alimentaţiei studenţilor USMF 
„Nicolae Testemiţanu” (cond. şt. – Vladislav Rubanovici, asist. univ., 
Cat. de igienă). 

12. Gâsca Veronica. Particularităţile stresului la studenţi (cond. şt. – 
Cătălina Croitoru, dr., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

13. Mafteuţa Doina. Stresul şi combaterea lui (cond. şt. – Cătălina 
Croitoru, dr., conf. univ., Cat. de igienă generală). 

14. Rotaru Vlada. Infecţiile cu transmitere sexuală în raionul Cantemir 
şi profilaxia lor (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr., conf. univ., Cat. de 
igienă generală). 

15. Fuior Ana. Impactul stilului de viaţă asupra bolilor cardiovasculare 
şi profilaxia lor (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr., conf. univ., Cat. de 
igienă generală). 

16. Ceban Tatiana. Studierea condiţiilor de muncă ale angajaţilor din 
industria uşoară prin intermediul metodelor ergonomice (cond. şt. – 
Ion Bahnarel, dr. hab., prof. univ., Cat. de igienă generală). 

17. Raţa Vadim. Estimarea nivelului şi structurii invalidităţii primare şi 
relaţia cu factorii ocupaţionali (cond. şt. – Ion Bahnarel, dr. hab., 
prof. univ., Cat. de igienă generală). 

18. Prunici Elena. Impactul antropic asupra calităţii apei râului Bâc (cond. 
şt. – Raisa Bejenari, asist. univ., Cat. de igienă generală). 

 

 

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 FECMF; Laboratorul ştiinţific de infecţii intraspitaliceşti. 

Sala de conferinţe, blocul central (bd. Ştefan cel Mare, nr. 165) 

 16 octombrie, ora 8:30  
 

Preşedinte:       T. Holban, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori: V. Prisacari, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 
profesor universitar, Om Emerit 

 V. Rudic, academician al AȘM, dr. habilitat, profesor 
universitar 
G. Rusu, dr., conferenţiar universitar, Om Emerit 
V. Pântea, dr. habilitat, profesor universitar 
Gh. Plăcintă, dr., conferenţiar universitar 
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Secretari:     V. Potîng-Raşcov, asistent universitar 

 E. Ciobanu, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări:  

1. Lozan Carolina. Activitatea antimicrobiană a unor substanţe chimice 

autohtone.  

2. Spătaru Diana. Structura etiologică şi antibioticorezistenţa microbiană 

a infecţiilor nosocomiale în staţionarele de profil ortopedic şi trau-

matologic. 

3. Berdeu Ion. Implementarea programului computerizat WHONET în 

monitoringul antibioticorezistenţei microbiene la nivel de instituţie 

medicală.  

4. Leahu Eduard. Gestionarea deşeurilor medicale infecţioase. 

5. Bîstriţchi Ina. Evoluţia indicilor clinici şi paraclinici la pacienţii cu 

infecţia HIV∕SIDA aflaţi în TARV. 

6. Ştirbu Tatiana, Plăcintă Gheorghe. Particularităţile de evoluţie a 

hepatitei virale C cronice asociată cu toxocaroza larvarică. 

7. Sencu Nadejda, Rusu Galina, Bîrca Ludmila, Juravliov Tatiana, 

Serbenco Ludmila, Alexeev Tatiana, Muşuc Victor, Lapac Viorica. 
Salmoneloze la copii cu vârsta de 0–5 ani. 

8. Rusu Galina, Bîrca Ludmila, Cornilov Stela, Manic Ludmila, 

Galeţchi Axenia, Dani Gabriela, Ştirbu Tatiana. Hepatita virală în 

infecţia cu EBV. 

9. Serbenco Ludmila, Neaga Maria, Cornilov Stela, Alexeev Tatiana, 

Olevschi Olesea, Gaivas Olesea. Mononucleoza infecţioasă la copil 

de vârsta fragedă. 

10. Popovici Prascovia, Manic Ludmila, Cornilov Stela, Vlad Diana, 

Dani Gabriela, Cucoş Natalia. Particularităţile clinice şi de evolu-

ţie în pertusis la sugari. 

11. Rusu Galina, Ţurcan Liliana, Juravliov Tatiana, Serbenco 

Ludmila, Vămăşescu Angela, Pruneanu Diana. Sindromul hemo-

colitic la copii. 
 

Poster: 

Bîstriţchi Ina. Caracteristica pacienţilor cu infecţia HIV∕SIDA la de-

pistare şi iniţierea TARV. 
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Argint Ana. Situaţia actuală a rezistenţei tulpinelor de Pseudomonas 

aeruginosa la preparatele antimicrobiene (cond. şt. – Greta Balan, 

dr., conf. univ., Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

2. Boaghi Petru. Peisajul microbian al BDA în raionul Străşeni în pe-

rioada anilor 2009–2012 (cond. şt. – Natalia Rulevschi, asist. univ., 

Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

3. Iacoveţ Victor. Peisajul microbian al infecţiilor de plagă al pacienţi-

lor cu boala arşilor (cond. şt. – Alexandru Cotici, dr., conf. univ., 

Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

4. Tiron Maria. Peisajul microbian al infecţiei de plagă şi rezistenţa la 

antibiotice a tulpinilor izolate (cond. şt. – Vasile Bortă, dr., conf. univ., 

Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

5. Ţurcan Natalia. Metode contemporane de diagnostic al hepatitelor 

virale B şi C (cond. şt. – Elena Zariciuc, asist. univ., Cat. de micro-

biologie, virusologie şi imunologie). 

6. Ursu Tatiana. Morbiditatea şi diagnosticul de laborator al infecţiei 

rotavirale la copii în Republica Moldova (cond. şt. – Greta Balan, 

dr., conf. univ., Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

7. Iasîbaş Oxana. Rezistenţa la antibiotice – actualităţi în diagnosticul 

de laborator (cond. şt. – Olga Burduniuc, dr., cercetător ştiinţific 

superior, Centrul Naţional de Sănătate Publică). 

8. Slonovscaia Elena. Epidemiologia infecțiilor septico-purulente în 

endoprotezarea articulaţiei coxo-femurale şi de genunchi (cond. şt. – 

Viorel Prisacari, dr. hab., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

9. Silvestru Cristina. Problema legionelozei (cond. şt. – Viorel Prisacari, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

10. Pancenco Gheorghe. Analiza epidemiologică a morbidității prin 

gripa umană provocată de noua tulpină a virusului gripal A(H1N1) 

pentru perioada anilor 2009–2013 în RM (cond. şt. – Viorel Prisacari, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

11. Guțu Veaceslav. Analiza epidemiologică a morbidității prin hepatite 

cronice nevirale în Republica Moldova (cond. şt. – Angela Paraschiv, 

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

12. Caba Mariana. Analiza epidemiologică a morbidităţii prin hepatite 

cronice virale în mun. Chişinău (cond. şt. – Angela Paraschiv, dr., 

conf. univ., Cat. de epidemiologie). 
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13. Melnic Alina. Aspecte epidemiologice în focarele epidemice cu tu-
berculoză (cond. şt. – Adrian Cotelea, dr., conf. univ., Cat. de epide-
miologie). 

14. Fratea Andrian. Particularităţile de tratament al hepatitei virale C 
cronice cu Peginteferon α 2a şi Ribavirină (cond. şt. – Irina Rusu, 
asist. univ., Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie me-
dicală). 

15. Negruţa Diana. Aspecte clinice, de laborator şi tratament în amigda-
litele acute (cond. şt. –Valentina Potîng-Raşcov, asist. univ., Cat. de 
boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală). 

16. Rogojinar Svetlana. Analiza retrospectivă a cazurilor clinice de 
botulism din 2009–2014 la spitalul T. Ciorbă (cond. şt. – Irina Bu-
nescu, asist. univ., Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie 
medicală). 
 

Poster: 

Mîrza Dorina. Particularităţile epidemiologice şi clinico-evolutive 
ale hepatitei virale C acute (cond. şt. – Irina Rusu, asist. univ., Cat. 
de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală). 

 
 

SECŢIA nr. 3 
PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE 

 
Subsecţia 1 
 

Departamentul medicină internă (Disciplinele: sinteze clinice; 
pneumologie şi alergologie; gastroenterologie; boli ocupaţionale; reu-
matologie şi nefrologie; medicină internă; medicină internă-semiologie); 
Laboratoarele ştiinţifice de: gastroenterologie; genetică; gerontologie. 

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

 16 octombrie, ora 8:30   
 

Preşedinte:  S. Matcovschi, dr. habilitat, profesor universitar  
 

Coordonatori: V.-T. Dumbrava, dr. habilitat, profesor universitar,  
Om Emerit 
L. Groppa, dr. habilitat, profesor universitar 
V. Istrati, dr. habilitat, profesor universitar 
I. Ţâbârnă, dr. habilitat, profesor universitar 
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V. Botnaru, dr. habilitat, profesor universitar 
I. Butorov, dr. habilitat, profesor universitar 

   M. Mazur, dr. habilitat, profesor universitar 
   N. Bodrug, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Secretari: E. Ţerna, conferenţiar universitar  
E. Grama, student, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Rusu Doina. Afectarea pulmonară prin paraziţi. 
2. Corlăteanu Alexandru, Sîrcu Victoria, Pilcenko Serghei. Predic-

torii somnolenţei diurne la pacienţii cu sindrom de apnee în somn de 
tip obstructiv. 

3. Chirvas Elena. Dereglările statutului imun la pacienţii cu astm bron-
şic şi infecţia ocultă cu HBV. 

4. Cobîltean Lucia. Sistemul de hemostază la pacienţii cu ciroza he-
patică. 

5. Tofan Elena, Butorov Ivan. Optimizarea tratamentului bolnavilor cu 
insuficienţă cardiacă cronică prin administratrea remediilor medica-
mentoase – losartanului, lisinoprilului şi a combinaţiei lor. 

6. Şoric Gabriela. Afectările oculare în spondiloartritele seronegative. 
7. Ganea Nadejda. Particularităţile osteoporozei în artrita reumatoidă. 
8. Bujor Oxana. Evoluţia artritei reumatoide şi tratamentul de fond. 
9. Bugai Rodica. Substratul genetic al pancreatitei cronice forma laten-

tă la pacienţii din Republica Moldova. 
10. Popescu Victor. Markerii molecular-genetici şi epigenetici în pato-

logiile metabolice umane. 
11. Şalari Adrian. Testele folosite în dereglările cognitive ușoare: care 

este gradul de sensibilitate? 
 

Postere:  

1. Cobîleanschi Eugen. Starea circuitului hepatic afectat de ciroză. 
2. Butovscaia Cristina. Predictorii genetici ai parametrilor electro-

fiziologici ai inimii.  
3. Buza Anastasia. Surditatea neurosenzorială nonsindromatică de cauză 

a mutaţiilor genetice ale conexinelor. 

4. Cebanu Mariana, Mazur-Nicorici Lucia, Sadovici Victoria, Paşalî 
Maria, Bartoş Daniela. Hipertensiunea pulmonară la pacienţii cu 
Lupus Eritematos Sistemic. 
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5. Sadovici Victoria, Cebanu Mariana, Paşalî Maria, Mazur-Nicorici 

Lucia. Calitatea vieţii pacienţilor cu Lupus Eritematos Sistemic este 

influenţată sau nu de activitatea bolii? 

6. Şalaru Virginia, Sadovici Victoria, Lozan Oleg, Mazur-Nicorici 

Lucia. Costurile intangibile la pacienţii cu osteoartroza genunchiului 

în Republica Moldova. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Dogot Marta. Prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut 

fără supradenivelare de segment ST în perioada de spitalizare (cond. 

şt. – Natalia Caproş, dr. hab., conf. univ., Departamentul medicină 

internă, Disciplina sinteze clinice). 

2. Gîncu Zinaida, Babalici Nicoleta, Cemîrtan Svetlana, Cornei 

Elizaveta. Abordări terapeutice în BPCO (cond. şt. – Alexandru 

Corlăteanu, dr., conf. univ., Departamentul medicină internă, Disci-

plina pneumologie şi alergologie). 

3. Turov Vladislav. Eficacitatea terapiei cu telbivudina la bolnavii cu 

hepatita cronică virală B (cond. şt. – Iuliana Lupaşco, dr., Departa-

mentul medicină internă, Disciplina gastroenterologie). 

4. Vîrlan Diana. Frecvenţa patologiei pancreatice în sindromul postco-

lecistectomic (cond. şt. – Svetlana Ţurcanu, dr. hab., conf. univ., 

Departamentul medicină internă, Disciplina gastroenterologie). 

5. Tocan Alina, Railean Ludmila, Bagrin Cristina. Eficacitatea tera-

piei antivirale la bolnavii cu hepatita cronică virală C (cond. şt. – 

Tatiana-Vlada Dumbrava, dr. hab., prof. univ., Departamentul medi-

cină internă, Disciplina gastroenterologie). 

6. Botezatu Adriana. Tratamentul contemporan la pacienţii vîrstnici 

cu colită atonică (cond. şt. – Nicolae Bodrug, dr. hab., prof. univ., 

Departamentul medicină internă, Disciplina boli ocupaţionale). 

7. Luca Ecaterina. Bio-R – darul naturii pentru sănătate (cond. şt. – 

Nicolae Bodrug, dr. hab., prof. univ., Departamentul medicină inter-

nă, Disciplina boli ocupaţionale). 
8. Gurjui Eugenia. Tulburările ritmului cardiac la bolnavii cu bronho-

pneumopatie cronică obstructivă (cond. şt. – Valentin Calancea, dr., 
conf. univ., Departamentul medicină internă, Disciplina boli ocupa-
ţionale). 
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9. Podoroghin Marina. Oportunităţile terapiei antiinflamatoare la pa-
cienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (cond. şt. – Valentin 
Calancea, dr., conf. univ., Departamentul medicină internă, Discipli-
na boli ocupaţionale). 

10. Cebanu Mariana. Implicări pulmonare în Lupusul Eritematos 
Sistemic (cond. şt. – Minodora Mazur, dr. hab., prof. univ., Departa-
mentul medicină internă, Disciplina medicină internă-semiologie). 

11. Şcepilova Ecaterina. Particularităţile clinico-evolutive şi paracli-
nice ale ulcerului gastric şi duodenal în asociere cu pancreatita cro-
nică (cond. şt. Ghenadie Bezu, dr., conf. univ., Departamentul me-
dicină internă, Disciplina medicină internă-semiologie). 

 

Postere:  

1. Chitic Rodica. Aspecte clinico-evolutive ale pneumoniilor comuni-
tare în dependenţă de patologiile asociate (cond. şt. – Cornelia 
Talmaci, dr., conf. univ., Departamentul medicină internă, Disciplina 
sinteze clinice). 

2. Micleuşanu Alina. Pneumoniile comunitare la pacienţii supraponde-
rali (cond. şt. – Tatiana Dumitraş, dr., conf. univ., Departamentul 
medicină internă, Disciplina sinteze clinice,). 

3. Ceban Ecaterina. Momente evolutive in hepatita cronică virală 
HBV+HDV (cond. şt. – Iuliana Lupaşco, dr., Departamentul medi-
cină internă, Disciplina gastroenterologie). 

4. Cumpătă Veronica. Aspectul clinic şi paraclinic în sindromul post-
colecistectomic (cond. şt. – Svetlana Ţurcanu, dr. hab., conf. univ., 
Departamentul medicină internă, Disciplina gastroenterologie). 

 

 

Subsecţia 2 
 

Catedrele de: oncologie, hematologie şi radioterapie; endocrinolo-

gie; dermatovenerologie; pneumoftiziologie; radiologie şi imagistică; 

medicină de familie; urgenţe medicale; Laboratorul ştiinţific de aler-

gologie şi imunologie clinică. 

Aula IMSP Institutul Oncologic (str. N. Testemiţanu, nr. 30) 

16 octombrie, ora 8:30   

Preşedinte: I. Corcimaru, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 

profesor universitar  
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Coordonatori:  Z. Anestiadi, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit  

Gh. Muşet, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit  

Gh. Ciobanu, dr. habilitat, profesor universitar 

Gr. Bivol, dr., profesor universitar 

Gh. Curocichin, dr. habilitat, profesor universitar  

L. Andrieş, dr. habilitat, profesor universitar 

A. Ustian, dr., conferenţiar universitar 

N. Rotaru, dr. habilitat, profesor universitar 

M. Beţiu, dr., conferenţiar universitar 
 

Secretari: V. Musteaţă, conferenţiar universitar   

C. Ursu, student, anul V, Facultatea de Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Buruiană Sanda. Aspecte clinico-hematologice ale limfoamelor non-

Hodgkin din celulele Zonei Mantalei. 

2. Musteaţă Vasile. Particularităţile citogenetice şi clinico-hematolo-

gice ale leucemiei mieloide cronice. 

3. Zota Larisa. Caracteristicele clinice şi metabolice la pacienții cu dia-

bet zaharat tip 2 primar depistat, normoponderali.  

4. Beţiu Mircea. Epidemiologia infecţiilor cu transmitere sexuală în 

Republica Moldova. 

5. Batâr Irina. Particularităţile dermatozelor în infecţia HIV-SIDA. 

6. Dolma Nadejda. Rolul barierei cutanate şi mutaţiilor în gena filagri-

nei în dermatita atopică.  

7. Cotelea Valeria. Utilizarea antibioticelor în infecţiile respiratorii 

acute în asistenţa medicală primară. 

8. Gîţu Lora. Deficitul de fier la adolescente în Republica Moldova. 

9. Jucov Artiom. Impactul migraţiei de muncă asupra morbidităţii po-

pulaţiei din Republica Moldova. 

10. Puiu Ivan. Metodologia determinării gradului de dizabilitate în ţă-

rile dezvoltate. 

11. Ciobanu Gheorghe. Intoxicaţia cu monoxid de carbon. 

12. Rezneac Larisa. Intoxicaţia cu ciuperci. 

13. Oglinda Ana. Intoxicaţia cu medicamente la copii. 

14. Crivceanschi Lev. Intoxicaţia cu digitalice. 
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15. Andrieş Lucia, Gherman Ion, Gorelco Tatiana, Culeşin Tatiana, 

Serebreanschi Iraida. Algoritmul de diagnostic diferențial al aso-

ciaţiilor alergoparazitare la copii şi adulţi.  
 

Postere:  

1. Tudose Tamara. Dificultăți în diagnosticul şi tratamentul adenomu-

lui tireotoxic. 

2. Berezovscaia Elena, Privalova Elena. Aspecte clinico-imunologice 

ale urticăriei la copii şi adulți. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Sghilneva Nina. Diagnosticul mielofibrozei idiopatice (cond. şt. – 

Ion Corcimaru, dr. hab., prof. univ., Cat. de oncologie, hematologie 

şi radioterapie). 

2. Gruzinschi Andriana. Limfoamele non-Hodgkin la copii (cond. şt. – 

Maria Robu, dr., conf. univ., Cat. de oncologie, hematologie şi ra-

dioterapie). 

3. Ţurcan Veronica. Factorii de risc a obezității la adolescenți (cond. 

şt. – Lorina Vudu, dr., conf. univ., Cat. de endocrinologie). 

4. Moţpan Olga. Manifestările osoase în hiperparatiroidie primară. Di-

agnostic precoce şi tratament (cond. şt. – Zinaida Alexa, dr., asist. 

univ., Cat. de endocrinologie). 

5. Grosu Cristina. Diabetul zaharat şi sarcina (cond. şt. – Zinaida Alexa, 

dr., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 

6. Nicorici Cristina. Particularitățile funcției sexuale la bărbați cu obe-

zitate (cond. şt. – Larisa Zota, dr., conf. univ., Cat. de endocrino-

logie). 

7. Căpăţină Tudor. Particularităţile hipotiroidiei la bărbaţi (cond. şt. – 

Tamara Tudose, dr., conf. univ., Cat. de endocrinologie) 

8. Patlati Nelea. Hidrosadenita supurativă – aspecte dermatologice şi 

chirurgicale (cond. şt. – Boris Nedelciuc, dr., conf. univ., Cat. de 

dermatovenerologie). 

9. Ojovan Vitalina. Configurarea unei strategii optime a actului me-

dical în cazurile de sifilis la gravide: aspecte teoretico-medicale (cond. 

şt. – Mircea Beţiu, dr., conf. univ., Cat. de dermatovenerologie). 

10. Pântea Ecaterina. Pielea şi graviditatea – aspecte corelative (cond. 

şt. – Vasile Sturza, dr., conf. univ, Cat. de dermatovenerologie). 
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11. Sajin Marcela, Timofti Viorica. Factorii de risc economici şi epi-

demiologici ai abandonului tratamentului tuberculozei (cond. şt. – 

Evelina Lesnic, asist. univ., Cat. de pneumoftiziologie). 

12. Bacinscaia Tatiana. Eficacitatea tratamentului cazurilor noi de tu-

berculoză. (cond. şt. – Aurelia Ustian, dr., conf. univ, Cat. de pneumo-

ftiziologie). 

13. Balta Viorica. Evoluţia tuberculozei pulmonare în procesele neo-

plastice (cond. şt. – Valentina Vilc, asist. univ., Cat. de pneumofti-

ziologie). 

14. Chiriac Ion. Evoluţia tuberculozei la adulţi şi tineri (cond. şt. – Stela 

Kulciţkaia, dr., conf. univ., Cat. de pneumoftiziologie). 

15. Pavalachi Alina. Tuberculoza MDR la copii (cond. şt. – Stela 

Kulciţkaia, dr., conf. univ., Cat. de pneumoftiziologie).  

16. Televca Elena. Caracteristica cazurilor noi cu tuberculoză pulmo-

nară rezistentă (cond. şt. – Alina Malic, asist. univ., Cat. de pneumo-

ftiziologie). 

17. Corcodel Marin. Cauzele diagnosticului întîrziat în tuberculoza 

pulmonară (cond. şt. – Alina Malic, asist. univ., Cat. de pneumofti-

ziologie). 

18. Melnicov Victoria. Intoxicaţiile cu opioide (cond. şt. – Gheorghe 

Ciobanu, prof. univ., dr. hab., Cat. de urgenţe medicale). 

19. Savca Ana. Particularităţile Sindromului metabolic la pacienţii cu 

AVC (cond. şt. – Gheorghe Ciobanu, dr. hab., prof. univ.; Natalia 

Catanoi, asist. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

20. Hadîrcă Ludmila. Epidemiologia intoxicaţiilor acute exogene la 

copii (cond. şt. – Ana Oglindă, dr., conf. univ., Cat. de urgenţe me-

dicale). 

21. Nicolaescu Tatiana. Intoxicaţia acută cu plante otrăvitoare la copii 

(cond. şt. – Ana Oglindă, dr., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale).  
 

Postere:  

1. Oglinda Cristina. Accesul vascular în stările critice la copii (cond. 

şt. – Larisa Rezneac, dr., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

2. Casian Mihai. Aplicarea antidoţilor la etapa de prespital (cond. şt. – 

Ana Oglindă, dr., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 
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Subsecţia 3 
 

Departamentul medicină internă, Disciplina cardiologie. 

Sala Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu” 

(bd. Ştefan cel Mare, nr. 165) 

16 octombrie, ora 9:00  
 

Simpozion  
 

Actualităţi în cardiologie prin prisma medicinei practice 
 

Moderatori: V. Revenco, dr. habilitat, profesor universitar 

  L. Grib, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Secretar: M. Taşnic, rezident, anul IV 
 

 9
00 

–9
50

 Moscalu Vitalie. Revascularizarea miocardului – o nouă di-

mensiune a managementului sindromului coronarian acut. 

 Popovici Ion, Calenici Eugen, Surev Artiom. Coronaro-

angiografia – dincolo de stenozele limitate de flux.  

 Taşnic Mihail. „Pod peste ape tulburi” – semnificaţia pun-

ţilor miocardice.  
Discuţii 
 

 9
50

–10
40

 Revenco Valeriu. Actualităţi în conduita embolismului pul-

monar. 

 Buşu Tatiana, Vatamanu Victoria. Mozaica manifestă-

rilor clinice în embolismul pulmonar (prezentări de cazuri 

clinice) – cum să diagnosticăm corect. 

 Curudimov Mihail. Tratare eficientă a embolismului pul-

monar prin embolectomie, terapie trombolitică sau anti-

coagulante: când şi cum. 
Discuţii 
 

10
40

–11
00

 Pauză 
 

11
00

–12
00

   Grib Liviu. Sindromul metabolic – o constelaţie de factori 

de risc. 

 Cabac-Pogorevici Irina. Imagistica în afectarea organelor 

ţintă (arterelor renale) la pacienţii cu sindromul metabolic. 

 Sedaia Ecaterina. Remodelarea ventriculului drept în sin-

dromul metabolic.  
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 Dacu Elena. Duplecor – beneficiul tratamentului cu com-

binaţie fixă la pacienţii cu hipertensiune arterială şi risc 

cardiovascular înalt. 
Discuţii 
 

12
00

–12
40

   Ochişor Viorica. Chirurgia non-cardiacă: evaluarea cardio-

vasculară şi conduita.  

 Taşnic Mihail. Ce trebuie să ştie un medic care consultă 

un pacient în chirurgia non-cardiacă.  

Discuţii 

 
 

 

SECŢIA nr. 4 
PROBLEME ACTUALE ALE CHIRURGIEI 

 

Subsecţia 1 
 

Catedrele de: chirurgie generală-semiologie; chirurgie nr. 1 

„Nicolae Anestiadi”; chirurgie nr. 2; chirurgie FECMF; anesteziologie 

și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”; anesteziologie și reanimatolo-

gie nr. 2 FECMF; urologie şi nefrologie chirurgicală; oncologie, hema-

tologie şi radioterapie; anatomie topografică și chirurgie operatorie; la-

boratoarele ştiinţifice de: chirurgie reconstructivă a tractului digestiv; 

chirurgie hepato-pancreato-biliară; hepatochirurgie; inginerie tisulară şi 

culturi celulare. 

Aula IMSP CNŞP Medicină Urgentă (str. T. Ciorbă, nr. 1) 

16 octombrie, ora 8:30 

 

Preşedinte: Gh. Ghidirim, academician al AȘM, dr. habilitat,  

profesor universitar, Om Emerit 
 

Coordonatori: V. Hotineanu, membru corespondent al AȘM, dr. habilitat, 

profesor universitar, Om Emerit 

A. Tănase, dr. habilitat, profesor universitar 

N. Gladun, dr. habilitat, profesor universitar 

B. Topor, dr. habilitat, profesor universitar 

E. Guţu, dr. habilitat, profesor universitar 

I. Mereuță, dr. habilitat, profesor universitar 

N. Ghidirim, dr. habilitat, profesor universitar   
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A. Belîi, dr. habilitat, conferenţiar universitar 

V. Cojocaru, dr. habilitat, profesor universitar 

A. Bour, dr. habilitat, profesor universitar 

Gh. Anghelici, dr. habilitat, conferenţiar cercetător 

V. Nacu, dr. habilitat, profesor universitar 

I. Mişin, dr. habilitat, profesor cercetător 
 

Secretari: I. Paladii, cercetător ştiinţific 

  D. Berzan, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 

    

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Casian Dumitru, Culiuc Vasile, Bzovîi Florin, Petcov Nadejda. 
InvisiGrip – alternativa miniminvazivă stripping-ului safenian con-

venţional.  

2. Guţu Evghenii, Culiuc Vasile, Casian Dumitru, Petcov Nadejda, 

Bzovîi Florin. Tratamentul cu laser endovenos al pacienţilor cu va-

rice şi anevrisme safeniene asociate.  

3. Revencu Sergiu. Obligativitatea diagnosticului preoperator în tumo-

rile ocluzive colonice.  

4. Ţurcanu Vadim. Rezultatele tratamentului chirurgical al maladiei 

Crohn cu localizare colonică şi perianală. 

5. Timiş Tudor. Atitudinea chirurgicală în boala diverticulară a colo-

nului. 

6. Ungureanu Sergiu. Joncţiunea esofago-gastrică. Aspectele clinico-

anatomice. 

7. Tănase Dorin, Hotineanu Adrian, Tănase Adrian, Pleşacov Alexei. 

Nefrectomia laparascopică transabdominală. Prima experienţă. 

8. Chicavîi Vitalie. Tehnologii contemporane în tratamentul hiperpla-

ziei prostatice benigne. 

9. Banov Pavel, Ceban Emil. Rolul evaluării metabolice la pacienţii 

cu urolitiaza recidivantă. 

10. Piterschi Alexandru, Tănase Adrian. Drenarea căilor urinare supe-

rioare în tratamentul chirurgical al structurilor joncţiunii pielo-ureterale. 

11. Botnari Vasile, Ceban Emil. Clasificarea Clavien în analiza 

complicaţiilor în tratamentul litiazei renale. 

12. Dumbrăveanu Ion, Baluţel Boris. Disfuncţia erectilă – marker al 

patologiilor cardiovasculare. 
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13. Jian Mariana, Slivca Oleg, Mocan Elena, Sarmaniuc Viorica, 

Macagonova Olga. Profilul biochimic în stabilirea eficacităţii celu-

lelor stem în tratamentul cirozei hepatice experimentale (cond. şt. – 

Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ., Lab. de inginerie tisulară şi culturi 

celulare). 

14. Slivca Oleg, Mocan Elena, Macagonova Olga, Cociug Adrian, 

Jian Mariana, Sarmaniuc Viorica. Modificările de regenerare he-

patică după terapia celulară în hepatită toxică indusă la şobolani (cond. 

şt. – Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ., Lab. de inginerie tisulară şi 

culturi celulare). 
 

Postere:  

1. Casian Dumitru, Guţu Evghenii, Culiuc Vasile, Crutogolov Vadim, 

Rîbalco Andrei. Criterii de selectare a bolnavilor cu maladie vari-

coasă pentru flebectomie cu prezervarea trunchiului venei safene.  

2. Guţu Evghenii, Casian Dumitru, Culiuc Vasile, Sochircă Marcel, 

Cojocari Vladimir. Siguranţa şi beneficiile regimului ambulant în 

tromboza venelor profunde ale membrelor inferioare.  

3. Ghidirim Gheorghe, Mishin Igor, Rojnoveanu Gheorghe, 

Zastavnitchi Gheorghe. Diaphragmatic injuries.  

4. Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Şor Elina. Chilotorax. 

5. Gheorghiţa Vadim, Berliba Sergiu. Algoritmul diagnostico-curativ 

în pancreatita acută de etiologie biliară. 

6. Pleşco Elena. Markerii serologici ai dehiscenţei anastomozei colonice. 

7. Muravca Alexei, Gurghiş Radu, Zagadailov Diana, Aneste Eduard, 

Ţînţari Stanislav, Rojnoveanu Gheorghe. Evaluarea la distanţă a 

scanărilor tomografice ale leziunilor închise a splinei şi ficatului 

rezolvate nonoperator. 

8. Ghidirim Gheorghe, Lescov Vitalie, Rojnoveanu Gheorghe, Paladii 

Irina. Traumatismul duodenal deschis: diagnostic si tratament. 

9. Ghidirim Nicolae, Mishin Igor, Cernat Mircea. Gastrointestinal 

autonomic nerve tumors – case series and review of literature. 

10. Conţu Ghenadie. Operaţii plastice reconstructive după pierderea 

masivă a masei corporale. 

11. Prisacaru Ion. Oportunităţi de utilizare a preparatului antiseptic 

Izofural în tratamentul şi profilaxia infecţiilor septico-purulente. 
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12. Leşanu Victor. Argumentarea utilizării presiunii negative asistate 
în profilaxia supuraţiei plăgii laparatomice la pacienţii cu patologia 
chirurgicală a colonului. 

13. Bortă Eduard. Protocoale de diagnostic şi tratament a malrotaţiei 
duodenale asociate cu duodenostază. 

14. Hurmuzache Artur. Managmentul chirurgical al pacienţilor cole-
cistectomizaţi cu patologii benigne obstructive de CBP pe fondalul 
de MRD asociată cu duodenostază. 

15. Bujor Sergiu. Incidenţa şi importanţa dischineziei duodenale în co-
lelitiaza biliară la bărbaţi. 

16. Chiaburu Simona. Cauzele depresiei postmastectomice.  
17. Ţîbîrnă Andrei. Tratamentul chirurgical miniinvaziv în cancerul 

glandei tiroide.  
18. Corobcean Nadejda. Profilaxia și tratamentul pancreatitei acute post-

operatorii în cancerul gastric.  
19. Şveţ Veronica. Sindromul de suprasolicitare fizică și psihoemoțio-

nală profesională la medicii oncologi. 
20. Ivanov Mihaela. Grefele bioactive şi inginerie tisulară. Grefele 

osoase (cond. şt. – Radu Turchin, dr., conf. univ., Cat. de anatomie 
topografică şi chirurgie operatorie). 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Catarau Olesea, Cernei Vadim. Leziunea duodenului în trauma-
tism abdominal izolat (cond. şt. – Vitalie Lescov, asist. univ., Cat. de 
chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”). 

2. Ştefaneţ Anatol. Particularităţile abdomenoplastiei după pierderea 
masivă a masei corporale (cond. şt. – Ghenadie Conţu, dr., conf. 
univ., Cat. de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”). 

3. Conţu Angelica. Obliterarea endovenoasă cu laser: aspecte clinice şi 
tehnice (cond. – Ghenadie Conţu, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie 
nr. 1 „Nicolae Anestiadi”). 

4. Damian Semion. Aspecte de diagnostic şi tratament contemporan al 
cancerului de colon (cond. şt. – Valentin Bendelic, dr., conf. univ., 
Cat. de chirurgie nr. 2). 

5. Zavalii Aliona, Mura Alina. Coledocolitiaza ca cauză a SPCE com-
plicat cu icter mecanic: aspecte de diagnostic şi tratament contempo-
ran (cond. şt. – Alexandru Ferdohleb, dr., conf. univ., Cat. de chirur-
gie nr. 2). 
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6. Rusu Daniela. Angiocolita acută. Diagnosticul şi tratamentul con-
temporan (cond. şt. – Alexandru Ferdohleb, dr., conf. univ., Cat. de 
chirurgie nr. 2). 

7. Ştirbu Victoria, Castraveţ Andrei. Tactica tratamentului chirurgi-
cal în cancer renal complicat cu trombus metastatic al venei cave 
inferioare (cond. şt. – Nicolae Gladun, dr. hab., prof. univ., Cat. de 
chirurgie FECMF). 

8. Nederiţă Ion, Pleşacov Alexei. Operaţiile endoscopice în tratamen-
tul stricturilor prelungite şi a obliteraţiilor de uretră (cond. şt. – 
Vitalie Ghicavîi, dr., conf. univ., Cat. de urologie şi nefrologie chi-
rurgicală). 

9. Roşca Doina, Cudrea Nicolae, Posmag Vladimir. Profilaxia şi 
tratamentul piciorului diabetic (cond. şt. – Stanislav Coşciug, Cat. de 
anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 

 

Postere:  

1. Fominov Anastasia, Temuşco Iulia. Варианты образования по-
верхностных и глубокой ладонных дуг (cond. şt. – Olga Bedencova, 
dr., conf. univ., Cat. de anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 

2. Anas Kilani. Patologia glandei tiroide. Guşa nodulară eutireoidiană 
(cond. şt. – Mariana Bujac, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

3. Movileanu Ala. Particularităţile de diagnostic şi tratament al pacien-
ţilor cu feocromocitomă (cond. şt. – Mariana Bujac, dr., conf. univ., 
Cat. de chirurgie nr. 2). 

4. Cambur Alexandru. Atitudinea diagnostico-curativă în prolapsul 
rectal (cond. şt. – Tudor Timiş, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

5. Cojocaru Marcela. Tumorile benigne ale ficatului. Managmentul 
diagnostic şi tratament (cond. şt. – Anatol Cazac, dr., conf. univ., 
Cat. de chirurgie nr. 2). 

6. Crudu Natalia. Diagnosticul şi tratamentul contemporan al compli-
caţiilor pancreatitei cronice (cond. şt. – Anatol Cazac, dr., conf. 
univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

7. Buga Olga. Diagnosticul şi tratamentul abceselor pulmonare (cond. 
şt. – Gheorghe Musteaţă, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

8. Mînzat Dina. Diagnosticul şi tratamentul valvulopatiilor mitrale 
(cond. şt. – Alexandru Iliadi, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

9. Pleşacov Alexei, Nederiţă Ion. Complicaţiile intraoperatorii în re-
zecţia transuretrală a adenomului de prostată (cond. şt. – Vitalie Ghi-
cavîi, dr., conf. univ., Cat. de urologie şi nefrologie chirurgicală). 
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10. Casianciuc Anastasia. Principii de diagnostic și tratament chirurgi-

cal al tumorilor neurogene mediastinale (cond. şt. – Valentin Martalog, 

dr., Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

11. Robu Alexei. Aspecte de diagnostic ale tumorilor mediastinale com-

plicate cu sindromul respirator (cond. şt. – Valentin Martalog, dr., 

Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

12. Baractari Eugenia. Particularități epidemiologice ale patologiilor 

glandei tiroide în Republica Moldova (cond. şt. – Andrei Ţîbîrnă, 

dr., Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

13. Ivanov Mihaela. Grefe bioactive şi inginerie tisulară. Grefele osoase 

(cond. şt. – Radu Turchin, dr., conf. univ., Cat. de anatomie topo-

grafică şi chirurgie operatorie). 

14. Onu Elena. Leziunile traumatice ale tendonului lui Ahile (cond. şt. – 

Stanislav Coşciug, Cat. de anatomie topografică şi chirurgie opera-

torie). 

15. Cebanu Andrei, Crivoi Igor, Cuţitаri Alina. Клиническое значе-

ние синовиальных сумок стопы (cond. şt. – Olga Bedencova, dr., 

conf. univ., Cat. anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 

16. Ignatova Olga. Celulele stem în restabilirea nervului optic atrofiat 

(cond. şt. – Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ., Lab. de inginerie tisu-

lară şi culturi celulare). 

 

Subsecţia 2 
 

Catedrele de: otorinolaringologie; oftalmologie; Laboratorul ştiin-

ţific de otorinolaringologie. 

Aula nr. 12, blocul de studii nr. 1 „Leonid Cobîleanschi” 

(str. N. Testemiţanu, nr. 27) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:   E. Bendelic, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori:  A. Sandul, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Popa, dr. habilitat, profesor consultant 

M. Maniuc, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Cuşnir, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Secretari: I. Jeru, dr., conferenţiar universitar 

O. Bernaz, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr.1 
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Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Sandul Alexandru, Gagauz Alexei, Şciurov Lucia. Aspecte diag-

nostice comparative ale stării biochimice-funcționale nazale și acti-

vității epiteliului ciliar în rinitele alergice și nonalergice. 

2. Sandul Alexandru, Gagauz Alexei, Enachi Victor. Aspecte clinice 

și diagnostice ale pacienților cu sindrom obstructiv de apnee în somn. 

3. Sandul Alexandru, Gagauz Alexei, Şciurov Lucia, Cumpanici 

Cristina. Rinosinusite cronice: metode contemporane de tratament.  

4. Sandul Alexandru, Chistruga-Blajin Viorica. Tratamentul sinuzi-

tei maxilare cronice supurate în acutizare cu apă minerală Cahul 

ozonizată. 

5. Sandul Alexandru, Andronachi Cezara. Amigdalită cronică cu sin-

drom articular. 

6. Chiaburu Angela, Sandul Alexandru, Chiaburu Doina. Screenin-

gul surdității la copii. 

7. Sandul Alexandru, Chiaburu Angela, Chiaburu Doina. Actuali-

tăți în vestibulometrie.  

8. Vetricean Sergiu, Buracovschi Marin. Chirurgia reconstructivă 

după evidarea petromastoidiană totală. 

9. Jeru Ion. Capsulorexisul anterior în tratamentul cataractei legate de 

vârsta. 

10. Maniuc Mihail, Gavriluța Vasile, Procopciuc Mariana, Manic 

Victor, Cujba Calistrat. Corpii străini traheobronșici la copil – 

aspecte diagnostice și terapeutice. 

11. Maniuc Mihail, Fortuna Valeriu, Glijin Victoria, Gheorghiev 

Marina, Uțica Inga, Bîtca Oxana. Particularitățile de diagnosticare 

și tratament al atreziei coanale congenitale la copii. 

12. Maniuc Mihail, Bîtca Oxana, Uțica Inga, Gheorghiev Marina, 

Fortuna Valeriu, Glijin Victoria. Rolul rinometriei acustice în 

evaluarea permeabilități nazale la copiii cu rinosinusite recidivante 

și cronice. 

13. Danilov Lucian. Importanța stimulării imunității locale în trata-

mentul complex al amigdalitei cronice la copii. 

14. Diacova Svetlana. Optimizarea tratamentului chirurgical al otitelor 

medii recidivante la copii. 
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Moscalu Xenia, Fortuna Valeriu. Primele cazuri de implantare 

cohleară în Republica Moldova. (cond. şt. – Andrei Antohi, dr., conf. 

univ., Cat. de otorinolaringologie). 

2. Cotelea Iulia, Pogorevici Denis. Clasificarea laringitelor cronice 

(cond şt. – Victor Osman, dr., Cat. de otorinolaringologie). 

3. Cernolev Eduard, Cotovan Lia. Antrostomia în tratamentul sinusi-

telor maxilare cronice (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab., prof. 

univ., Cat. de otorinolaringologie). 

4. Bajureanu Andrei, Şciurov Lucia. Rinosinusita fungică. Experi-

ența clinicii ORL în tratamentul sinusmicetomului prin chirurgie 

endoscopică rinosinusală (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab., prof. 

univ., Cat. de otorinolaringologie). 

5. Lupei Olga, Cernogal Mara. Granulomatoza Wegener. Particulari-

tăți de diagnostic și tratament. Caz clinic (cond şt. – Alexandru 

Sandul, dr. hab., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

6. Buracovschi Marin. Mastoidoplastie – etapă necesară în tratamentul 

maladiei urechii operate. Caz clinic (cond. şt. – Nicolae Buracovschi, 

dr., Cat. de otorinolaringologie). 

7. Pavlic Daria. Dacriocistorinostomia endoscopică (cond şt. – Alexandru 

Sandul, dr. hab., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

8. Jalba Onorina. Tratamentul chirurgical al dacriocistitei purulente 

(cond. şt. – Vladimir Boișteanu, dr., conf. univ., Cat. de oftalmolo-

gie). 

9. Sablina Natalia. Trauma oculară – o poveste fără sfârşit. Statistica 

medicală a traumatismelor oculare inregistrate în SCR în 2013 (cond.  

şt. – Eugeniu Bendelic, dr. hab., prof. univ., Cat. de oftalmologie). 

10. Bancov Valentin. Ulcer cornean (cond. şt. – Vladimir Boișteanu, 

dr., conf. univ., Cat. de oftalmologie) 

11. Gheorghiev Marina, Glijin Victoria, Fortuna Valeriu, Uţica 

Inga, Bîtca Oxana. Importranța factorilor preimuni în sinusitele 

cronice la copii (cond. şt. – Mihail Maniuc, dr. hab., prof. univ., 

Lab. de otorinolaringologie). 

12. Uţica Inga, Bîtca Oxana, Gheorghiev Marina, Glijin Victoria, 

Fortuna Valeriu. Reactivitatatea imunologică la copii cu diferite for-

me de amigdalită cronică (cond. şt. – Lucian Danilov, dr., conf. univ., 

Lab. de otorinolaringologie). 
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13. Glijin Victoria, Fortuna Valeriu, Uţica Inga, Bîtca Oxana, 

Gheorghiev Marina. Miringotomia şi timpanostomia la copiii cu 

otită medie (cond. şt. – Svetlana Diacova, dr., conf. univ., Lab. de 

otorinolaringologie). 

14. Glijin Victoria, Fortuna Valeriu, Uţica Inga, Bîtca Oxana, 

Gheorghiev Marina. Rezultatele tomografiei computerizate la copiii 

cu otită medie recidivantă şi exsudativă.(cond. şt. – Svetlana Diacova, 

dr., conf. univ., Lab. de otorinolaringologie). 
 

 

SECŢIA nr. 5  
PROBLEME ACTUALE ALE ORTOPEDIEI   

ŞI TRAUMATOLOGIEI  
 

Catedra de ortopedie şi traumatologie. 

Sala de festivităţi a SCR Traumatologie  
(bd. Ştefan cel Mare, nr. 190) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: N. Caproş, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori: F. Gornea, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

I. Marin, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit 

  O. Pulbere, dr., conferenţiar universitar 

  Gh. Croitor, dr. habilitat, profesor universitar 

  Gr. Verega, dr. habilitat, profesor universitar 
    

Secretari: N. Erhan, conferenţiar universitar 

  M. Dumanscaia, studentă, anul IV, Facultatea de 

Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Verega Grigore, Glavan Nicolae, Iordăchescu Rodica, Cemîrtan 

Veaceslav, Niţelea Sergiu, Bircă Radu. Aspecte etiologice și de 

patogenie ale infecțiilor osteoarticulare. 

2. Vrabii Vitalie. Fractura deschisă a razelor digitale, aspecte tactice 

de tratament. 

3. Zelinski Victor, Ungureanu Ion. Fracturile diafizare ale humeru-

sului. 
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4. Croitor Gheorghe, Hîncota Dumitru. Dificultăţi şi erori în trata-

mentul chirurgical al fracturilor femurului distal. 

5. Croitor Gheorghe, Darciuc Mihail, Tocarciuc Vitalie. Tratamen-

tul fracturilor capului osului radial. 

6. Erhan Nicolae. Instabilitatea anterioară a umărului. 

7. Ojog Sergiu. Hipermobilitatea articulară, aspecte ortopedice. 

8. Ursu Sergiu. Examenul ultrasonografic vs examenul electroangio-

grafic în sindromul canalului carpian. 

9. Ciobanu Sergiu. Artrodeza metatarsofalangeană în tratamentul pi-

ciorului reumatoid. 

10. Furtuna Constantin. Terapia tisulară în tratamentul leziunilor ter-

mice. 

11. ChetraruVictor. Artroplastia șoldului în fracturile trohanteriene la 

bolnavul vîrstnic. 

12. Usatîi Andrei. Denervarea fasetară în tratamentul maladiilor dege-

nerative vertebrale. 

13. Gaponenco Eugen. Plastia defectelor nazalecu lambou frontal 

expandat. 

14. Belous Anatol. Particularitaţile artroplastiei şoldului la bolnavul 

vârstnic. 

15. Custurov Ana. Profilaxia dereglărilor de ţinută şi scoliozelor la copii 

de vârstă şcolară. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări:  

1. Elpujan Vitalie. Posibilităţile de tratament chirurgical la pacienţii 

cu fracturi ale masivului trohanterian (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr., 

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

2. Stepan Nicolai. Tratamentul chirurgical şi rezultatele la distanţă ale 

fracturilor extremităţii femuraledistale (cond. şt. – Vitalie Chirilă, 

dr., asist. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

3. Nistor Marina. Tratamentul chirurgical, etiologia şi analiza statistică 

a pacienţilor cu fracturi ale diafizei humerale (cond. şt. – Vitalie Chirilă, 

dr., asist. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

4. Talpă Andrei. Tatamentul chirurgical şi simptomatologia în fractu-

rile maleolare (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr., asist. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 
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5. Panţîru Ana. Leziunile asociate ale tendoanelor muşchilor flexori ai 

degetelor mîinii. Clasificare, clinică, tratament (cond. şt. – Ion 

Vacarciuc, dr., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

6. Catlabuga Artur. Fracturile extremităţii distale de radius şi prin-

cipiile de tratament (cond. şt. – Ion Vacarciuc, dr., conf. univ., Cat. 

de ortopedie şi traumatologie). 

7. Madan Vadim. Terapia cu celulele stem a proceselor degenerative-

distrofice ale aparatului locomotor. Revista literaturii (cond. şt – 

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

tologie). 

8. Vistovschi Alexandr. Fracturile platoului tibial după Schatzker. Re-

vista literaturii (cond. şt – Gheorghe Croitor, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

9. Chiurcciu Alexei. Fibromatozele aparatului locomotor. Revista lite-

raturii (cond. şt. – Grigore Verega, dr. hab., prof. univ., Cat. de orto-

pedie şi traumatologie). 

10. GalaganValeriu. Studiu anatomic al lamboului sural, descrierea 

anatomică. Revista literaturii. (cond. şt. – Grigore Verega, dr. hab., 

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

11. Mîra Mariana. Valoarea diagnostică a termometriei comparative în 

depistarea precoce a tulburarilor vasculare în lambourile microchi-

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

ortopedie şi traumatologie). 

12. Proţuc Stanislav. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu Halus 

Valgus (cond. şt. – Mihail Darciuc, dr., conf. univ., Cat. de ortope-

die şi traumatologie). 

13. Iacubiţchi Vitalie, CobzacVitalie, Madan Vadim. Caz clinic: ar-

troplastia totală bilaterală de genunchi (cond. şt – Gheorghe Croitor, 

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

14. Cobzac Vitalie. Principiile artroplastiei de şold în fracturile de col 

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

ortopedie şi traumatologie). 

15. Ţărus Adrian, Beţişor Alexandru. Tactica contemporană în mana-

gementul fracturilor diafizare de humerus (cond. şt. – Mihail Darciuc, 

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

16. Gurduza Vasile. Leziunile recente a tendonului Achile. Principii de 

tratament chirurgical (cond. şt – Gheorghe Croitor, dr. hab., prof. 

univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 
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17. Ţarălungă Maxim. Principiile de plastii în defectele tegumentare la 

nivelul degetului I al membrului toracic (cond. şt. – Grigore Verega, 

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

18. Mutruc Alexandru. Particularităţile reviziei a componentului 

femoral în cadrul artroplastiei totale de şold (cond. şt. – Alexandru 

Beţişor, dr., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie).  

19. Mazilo Victor. Principiile de tratament în fracturile peletei Hume-

rale (cond. şt. – Alexandru Beţişor, dr., conf. univ., Cat. de ortope-

die şi traumatologie).  

20. Stupac Ion. Tratamentul complex al consecinţelor vertebro-medu-

lare postraumatice (cond. şt. – Caproş Nicolae, dr. hab., prof. univ. 

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

21. Stupac Ion. Tratamentul modern al fracturilor de platou tibial în 

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

ortopedie şi traumatologie). 

 
 

SECŢIA nr. 6 
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI 

PEDIATRICE 
 

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; De-

partamentul pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii. 

Aula „Victor Ghețeulˮ IMSP Institutul Mamei şi Copilului 

 (str. Burebista, nr. 93) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:  E. Gudumac, academician al AȘM, dr. habilitat, profesor 

universitar, Om Emerit  
  

Coordonatori: N. Revenco, dr. habilitat, profesor universitar 

M. Rudi, dr., profesor universitar  

P. Moroz, dr. habilitat, profesor universitar 

P. Stratulat, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Ţurea, dr. habilitat, conferenţiar universitar 

 I. Ilciuc, dr. habilitat, profesor universitar 
 S. Şciuca, dr. habilitat, profesor universitar 
A. Holban, dr., conferenţiar universitar 

 



44 

Secretari: V. Roller, cercetător ştiinţific 

  A. Clima, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări:  

1. Hadjiu Svetlana. Factorul neurotrofic ciliar (CNTF) – predictor al 
sechelelor neurologice la copii. 

2. Romanciuc Lilia, Revenco Ninel. Caracteristica semnelor fenoti-
pice şi clinice la copiii cu sindromul de displazie a ţesutului con-
junctiv diferenţiat. 

3. Clichici Diana. Spectrul clinic al bolii celiace la copii.  
4. Tighineanu Olga. Managementul terapeutic al maladiilor inflama-

torii  intestinale la copii.  
5. Gorbunov Galina. Imunodeficienţele secundare: aspecte moderne 

de diagnostic şi tratament. 

6. Cerempei Ludmila, Revenco Ninel, Bologa Ludmila, Silvestru 
Rodica. Sindromul Lui-Barr la copii. 

7. Şavga Nicolae N., Şavga Nicolae Gh., Sîrbu Ion. Operaţii in cazul 
diformităţilor scoliotice grave şi extrem de grave la copii. 

8. Şavga Nicolae N., Şavga Nicolae Gh., Sîrbu Ion. Eficacitatea folo-
sirii preparatul LitAr în restituirea ţesuturilor după procese patolo-
gice (experienţă clinică, internaţională). 

9. Şavga Nicolae N., Şavga Nicolae Gh., Sîrbu Ion. Metoda de tra-
tament al herniei intervertebrale fără intervenţie chirurgicală (experi-
enţă clinică, internaţională). 

 

Postere: 

1. Boian Veaceslav. Valoarea informativ-diagnostică a manometriei 
anorectale în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari. 

2. Holban Ala, Turcu Oxana, Rotari Aliona. Evoluţia practicilor de 
tratament al infecţiilor respiratorii acute la copii de vârstă fragedă.  

3. Dolapciu Elena, Tănase Lilia. Obezitatea ca factor de risc cardio-
vascular la copii.  

4. Badan Irma. Hipertensiunea arterială pulmonară la copii: particula-
rităţi clinico-paraclinice  

5. Calcîi Cornelia, Revenco Ninel. Modele predictive pentru estima-
rea riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii. 
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Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 

1. Arvinti Victoria. Tumorile mediastinale: sindroamele mediastinale 

şi etiologia lor (cond. şt. – Eva Gudumac, dr. hab., prof. univ., acad. 

al AŞM, Cat. de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

2. Buiuclî Maria. Malformaţii vasculare la copii (cond. şt. – Eva 

Gudumac, dr. hab., prof. univ., acad. al AŞM, Cat. de chirurgie, or-

topedie şi anesteziologie pediatrică). 

3. Gangureanu Victoria. Traumatismele renale la copii (cond. şt. – Jana 

Bernic, dr. hab., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi aneste-

ziologie pediatrică). 

4. Ţîcu Ion. Scrotul acut la copil (cond. şt. – Boris Curajos. dr. hab., 

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

5. Timoftica Alexandru. Criptorhidia la copii. Formele şi metodele de 

tratament (cond. şt. – Vera Dzero, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie, 

ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

6. Tabacar Doiniţa. Picior strîmb echino-varus congenital. Particula-

rităţile de diagnostic şi tratament (cond. şt. – Argentina Sandrosean, 

dr., conf. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

7. Ceban Lilia. Malformaţiile congenitale şi afecţiunile dobândite lie-

nale la copil. (cond. şt. – Vladimir Radilov, dr., conf. univ., Cat. de 

chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

8. Nistor Bogonovuţchii Livia. Dereglările de ritm asociate prolapsu-

lui de valvă mitrală la copii (cond. şt. – Lilia Romanciuc, dr., conf. 

univ., Departamentul pediatrie). 

9. Gurduza Olesea. Aspecte clinice şi paraclinice ale tulburărilor de 

ritm în cadrul sindromului de displazie la copii (cond. şt. – Lilia 

Romanciuc, dr., conf. univ.; Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ., 

Departamentul pediatrie). 

10. Sambriş Mariana. Malformaţie cardiacă congenitală critică la copil 

de vârstă fragedă. Particularităţile unui caz clinic (cond. şt. – Victoria 

Grosu, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie).  

11. Ujacov Svetlana. Particularităţile polimorfismului clinic şi citoge-

netic în sindromul Bechwith-Weidemann (cond. şt. – Victoria Grosu, 

dr., conf. univ., Departamentul pediatrie).  

12. Topor Mariana. Evaluarea funcţionalităţii la copii cu dizabilităţi 

multiple şi profunde (cond. şt. – Victoria Grosu, dr., conf. univ., 

Departamentul pediatrie).  
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13. Canţîr Svetlana. Evaluarea transportării neonatale pe linia AVIASAN 
(cond. şt. – Marcela Şoitu, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie).  

14. Cojocaru Cristina. Sindromul scurgerii de aer la nou-născuţi (cond. 
şt. – Marcela Şoitu, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie).  

15. Vidaico Olga. Hipertensiunea pulmonară la nou născuţi (cond. şt. – 
Marcela Şoitu, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie).  

16. Tatiana Rotaru. Complicaţiile pulmonare la copiii prematuri (cond. 
şt. – Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ.; Olga Cîrstea, dr., asist. 
univ., Departamentul pediatrie).  

17. Foca Silvia, Macovei Tatiana. Neurofibromatoza la copii – caz clinic 
(cond. şt. – Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ.; Olga Cîrstea, dr., 
asist. univ., Departamentul pediatrie). 

18. Andronic Denis, Roman Victor, Iovdi Mirela-Veronica. Impactul 
infecţiei materno-fetale asupra sistemului imun la copii (cond. şt. – 
Ala Donos, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie). 

19. Lupuşor Nadejda, Calcîi Cornelia. Encefalomielita acută disemi-
nată la copii – caz clinic (cond. şt. – Svetlana Hadjiu, dr., conf. univ.; 
Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ., Departamentul pediatrie). 

20. Trofim Rodica, Calcîi Cornelia, Cozac Vitalii. Statusul epileptic 
non-convulsiv la copil, aspecte clinico-paraclinice (cond. şt. – Svetlana 
Hadjiu, dr., conf. univ.; Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ., Depar-
tamentul pediatrie). 

 

Postere: 

1. Turtureanu Irina. Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniei 

acute la sugari coasociate cu sindromul Plater (cond. şt. – Tamara 

Ţurcanu, dr., asist. univ., Departamentul pediatrie).  

2. Jalba Tatiana. Caz clinic de infecţie herpetică mixtă congenitală, 

coasociată cu pneumonie acută la sugar (cond. şt. – Tamara Ţurcanu, 

dr., asist. univ., Departamentul pediatrie).  

3. Grecu Mariana. Anemia feriprivă la copii de vărstă fragedă (cond. 

şt. – Petru Martalog, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie). 

4. Tocan Maxim, Guţu Romina-Bianca. Sechelele neurologice în in-

fecţia herpetică la copii. Caz clinic (cond. şt. – Ala Donos, dr., conf. 

univ., Departamentul pediatrie).  

5. Eşanu Cristina, Rotaru Olga, Zghibarţa Cristina. Posibile relaţii 

dintre infecţia materno-fetală şi dereglările cronice de nutriţie la copiii 

de vârstă fragedă (cond. şt. – Ala Donos, dr., conf. univ., Departa-

mentul pediatrie).  
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6. Eşanu Veronica, Eşanu Valeriu. Complicaţiile postoperatorii în 

cardiopatii congenitale la copii. (cond. şt. – Ina Palii, dr., conf. univ., 

Departamentul pediatrie).  

7. Ladaniuc Alina. Extrasistole supraventriculare şi ventriculare la 

copii – impactul lor asupra calităţii vieţii (cond. şt. – Lilia Romanciuc, 

dr., conf. univ., Departamentul pediatrie). 

8. Lupuşor Nadejda, Calcîi Cornelia, Lupuşor Adrian. Sindromul 

Guillain-Barre: abordare clinico-paraclinică (cond. şt. – Svetlana 

Hadjiu, dr., conf. univ.; Ninel Revenco, dr. hab., prof. univ., Depar-

tamentul pediatrie). 

 

 

SECŢIA nr. 7 
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII ŞI GINECOLOGIEI 

Catedrele de: obstetrică şi ginecologie; obstetrică şi ginecologie 

FECMF. 

Aula IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 

 (str. Melestiu, nr. 20) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: O. Cerneţchi, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori:  Gh. Paladi, academician al AȘM, dr. habilitat,  

profesor universitar, Om Emerit 

V. Friptu, dr. habilitat, profesor universitar 

  A. Serbenco, dr. habilitat, profesor universitar 

M. Rotari, dr. habilitat, profesor universitar  

Iu. Dondiuc, dr., conferenţiar universitar 
 

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

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

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Jubîrca Svetlana. Unele aspecte contemporane ale sarcinii şi naşte-

rii la adolescente. 

2. Tripac Svetlana. Actualităţi în conduita pacientelor cu dereglări de 

ciclu menstrual şi sindrom metabolic. 
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3. Calaraş Maxim. Salpingoscopia în ginecologia reproductivă. 

4. Potacevschii Oleg. Eficienţa metodelor de profilaxie a preeclampsiei 

recurente. 

5. Gaina Gheorghe. Utilizarea metodelor neinvazive în prevenirea na-

şterii premature. 

6. Voloceai Victoria. Rezerva ovariană şi polichistoza ovariană la pa-

cientele obeze supuse tratamentului chirurgical, perspectiva sarcinii. 
 

Postere:  

1. Sârbu Zinaida. Particularităţile de conduită a pacientelor cu IOP. 

2. Stavinschii Ludmila. Rezultate comparative ale eficacităţii tratamen-

tului dereglărilor hormonale la pacientele cu hepatite virale. 

 

Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 

1. Brega Natalia. Particularitățile evoluției sarcinii şi naşterii la femeile 

cu sarcina gemelară (cond. şt. – Olga Popuşoi, dr., conf. univ., Cat. 

de obstetrică şi ginecologie). 

2. Ispas Anastasia. Particularitățile sarcinii, naşterii şi rezultatelor pe-

ritale la gravide cu adaus ponderal în exces (cond. şt. – Natalia 

Corolcova, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

3. Grosu Cristina. Trombofiliile în morbiditatea şi mortalitatea mater-

nă şi fetală (cond. şt. – Nadejda Codreanu, dr., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie). 

4. Stadnic Elena. Particularitățile de evoluție a gripei (A H1N1 şi se-

zoniere) la gravide (cond. şt. – Liliana Profire, dr., asist. univ., Cat. 

de obstetrică şi ginecologie). 

5. Arama Olga, Cebotari Tatiana. Aprecierea lungimii colului uterin 

în nașterea prematură ca factor de predicție (cond. şt. – Angela 

Pavlenco, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

6. Cebotari Tatiana. Avortul medicamentos cu Mifepriston+Misopros-

tol vs Misoprostol în trimestrul II de sarcină (cond. şt. – Valentin 

Friptu, dr. hab., prof. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

7. Ipati Vladimir. Caz clinic: avort recurent. Malformații uterine (cond. 

şt. – Nadejda Codreanu, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi gineco-

logie). 

8. Morari Aurica. Drosperinona ca component al terapiei hormonale 

de substituție în prevenirea maladiilor cardio-vasculare în menopauză 
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(cond. şt. – Nadejda Codreanu, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie). 

9. Moldovanu Elena. Vaginoza bacteriană (cond. şt. – Nadejda 

Codreanu, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

10. Jacota Ina, Sandu Ludmila. Metodele mecanice de pregătire a co-

lului uterin (cond. şt. – Ion Bologan, dr., conf. univ., Cat. de obste-

trică şi ginecologie). 

11. Bogdan Aliona, Roşu Viorica. Conduita sarcinii şi naşterii la pa-

cientele cu iminentă de naştere prematură între termenii 22-28 săpt. 

(cond. şt. – Gheorghe Paladi, acad., prof. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie FECMF).  

12. Gudumac Irina. Óperaţiile cezariene la primipare în Centrul peri-

natal de nivelul III (cond. şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab., conf. 

univ, Cat. de obstetrică şi ginecologie FECMF). 

13. Ţaulean Cristina, Golodnaia Tatiana. Infecţiile puerperale în cen-

trul perinatal de nivelul III (cond. şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab., 

conf. univ, Cat. de obstetrică şi ginecologie FECMF). 

14. Vozeac Vera. Factorii de risc asociaţi cu naşterea prematură (cond. 

şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab., conf. univ., Cat. de obstetrică şi gi-

necologie FECMF).  

15. Băhneanu Aura, Pascal Viorica Hemoragiile obstetricale (cond. 

şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab., conf. univ, Cat. de obstetrică şi gi-

necologie FECMF). 

16. Babaraica Parascovia. Caracteristica morbidităţii copiilor trataţi în 

Secţia de reanimare şi terapie intensivă a SCM nr. 1. (cond. şt. – 

Gheorghe Paladi, acad., prof. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie 

FECMF).  
 

Poster:  

1. Uşanlî Alina, Balagura Daniela, Ghincul Maria. Lactația la pa-

cientele după operația cezariană (cond. şt. – Natalia Corolcova, dr., 

conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

2. Vârlan Ecaterina. Efectul analgeziei în naştere asupra stării intrau-

terine a fătului (cond. şt. – Corina Cardaniuc, dr., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie). 

3. Родоман Юлия. Эпидемиологические, клинические аспекты и 

факторы риска слабости родовых сил (cond. şt. – Mihai Surguci, 

dr., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 
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4. Munteanu Igor. Oportunităţi în conduita hemoragiilor postnatale 

masive (cond. şt. – Zinaida Sârbu, dr., conf. univ., Cat. de obstetrică 

şi ginecologie FECMF). 

5. Tresteanu Victoria, Vartic Victoria. Patologia cordonului ombeli-

cal (cond. şt. – Anatolie Serbenco, dr. hab., conf. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie FECMF). 

6. Bîrladean Ana. Ruptură de uter în termen mic de sarcină (cond. şt. – 

Larisa Catrinici, dr., asistent  universitar, Cat. de obstetrică şi gine-

cologie). 

 
 

SECŢIA nr. 8 
PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI  

ŞI NEUROCHIRURGIEI  

 
Catedrele de: neurologie; neurologie FECMF; neurochirurgie; 

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. 

Aula IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

 (str. Korolenco, nr. 2) 

 16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:    St. Groppa, academician al AȘM, dr. habilitat, profesor 

universitar  
 

Coordonatori: M. Gavriliuc, dr. habilitat, profesor universitar 

Gr. Zapuhlâh, dr. habilitat, profesor universitar 

I. Moldovanu, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Lisnic, dr. habilitat, profesor universitar 

A. Bodiu, dr., conferenţiar universitar 

V. Timirgaz, dr. habilitat, conferenţiar universitar 
 

Secretari:  A. Gasnaş, cercetător ştiinţific 

  E. Ojog, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Gavriliuc Mihail, Lisnic Vitalie, Pascal Oleg, Sangheli Marina. 
Patrimoniul ştiinţific al academicianului AŞM Diomid Gherman – 

tezaur al neuroştiinţelor.  
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2. Gavriliuc Mihail. Fenomenul de precondiţionare ischemică cerebra-

lă: de la concept teoretic la implementare în practică. 

3. Moldovanu Ion. Stimularea transcraniană electrică – o nouă direcţie 

de cercetare şi terapie în neurologia modernă.  

4. Odobescu Stela. Durerea cronică şi disfuncţia vegetativă. Concepţii, 

abordări, perspective. 

5. Ţopa Tatiana, Manole Elena, Odainic Olesea. Tromboza venoasă 

cerebrală: cauze, manifestări clinice. 

6. Rotaru Lilia. Patternul acceselor migrenoase la pacienţii cu migrenă 

cronică şi asimetrie ventriculară.  

7. Grosu Oxana. Modificările circadiene ale tensiunii arteriale la paci-

enţii cu migrenă cronică. 

8. Corcea Galina. Rolul disfuncţiei respiratorii în patogeneză şi mani-

festările clinice ale migrenei sincopale.  

9. Lupusor Adrian. Parametrii psiho-fiziologici la pacienţii cu apnee-

hipopnee obstructive în somn şi la pacienţii cu insomnie.  

10. Pavlic Gabriela. Relaţia dintre tipul sindromului algic şi fenotipul 

clinic al bolii Parkinson.  

11. Maticiuc Violeta. Migrena – factor de risc în evenimentele vascu-

lare (ictusul ischemic, sindromul coronarian acut). 

12. Chicu-Hadârca Cristina. Sindromul „Alice în ţara minunilor”. Caz 

clinic. 

13. Paladii Cristina. Rolul fenomenului addictiv în abuzul medicamen-

tos la pacienţii cu migrenă cronocă. 

14. Curca Cristina. Tensiunea intraoculară la pacienţii cu migrenă. 

15. Mîţu Violeta. Tulburările afective şi de personalitate la pacienţii cu 

sindromul disfuncţional respirator. 

16. Lozan Tatiana. Metodologia cercetării epidemiologice populaţio-

nale a cefaleelor primare la adolescenţi.  

17. Gasnaş Alexandru, Groppa Stanislav. Stimularea magnetică trans-

craniană şi rezultatele studiilor de conectivitate în AVC ischemic 

acut. Caz clinic.  

18. Bolduma Dorin, Glavan Iulian, Groppa Stanislav. Utilizarea pre-

paratului Actilize în tratamentul accidentului vascular cerebral he-

moragic cu tamponada ventriculară. 

19. Munteanu Cristina, Mişina Ludmila, Manea Diana, Groppa 

Stanislav. Tendinţa factorilor de risc şi polimorfismul lor la pacien-

ţii cu AVC ischemic spitalizaţi in anul 2012 în cadrul IMSP CNSPMU. 
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20. Ciolac Dumitru, Duca Victoria, Groppa Stanislav. Stimularea 

magnetică transcraniană ca tratament adjuvant în epilepsia farmaco-

rezistentă. 

21. Chiosa Vitalie, Groppa Stanislav. Evaluarea prechirurgicală a 

pacienţilor cu epilepsie nonlezională. Caz clinic. 

22. Gorincioi Nadejda, Groppa Stanislav. Polimorfizmul clinic şi 

aspectele molecular genetice ale epilepsiei datorate neurocisticercozei. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Marcoci Cristina, Belenciuc Anna, Busuioc Ana. Epidemiologia 

sclerozei multiple în Republica Moldova (cond. şt. – Vitalie Lisnic, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 

2. Chiriac Ecaterina. Rolul disfuncţiei respiratorii în patogeneza şi 

producerea simptomelor de vertij (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., 

prof. univ., Cat. de neurologie). 

3. Mirza Inna. Particularităţile clinice şi psihologice ale pacienţilor cu 

diverse tipuri de vertij (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

4. Cernei Alexandru. Structura stărilor modificate de conştiinţă în 

respiraţia holotropă. Studiu clinic (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 

5. Bîcos Irina, Balan Elena. Reţelele neuronale implicate în fenome-

nul placebo. Studiu teoretico-clinic (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

6. Filioglo Andrei. Complicaţii neurologice primare la bolnavii HIV-

infectaţi (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

neurologie). 

7. Popescu Ana. Influenţa muzicii asupra sistemului nervos. Perspecti-

vele meloterapiei (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

8. Botea Olga. Sindromul disfuncţional respirator la pacienţii în dure-

rea cronică. Studiu clinico-fiziologic (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 

9. Turcanu Diana. Utilizarea testului Hoover în diagnosticul parezei 

funcţionale în radiculopatia lombară (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 
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10. Caranfil Ecaterina. Dereglări sexuale la femei cu dureri cronice 

(cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurolo-

gie). 

11. Cerneva Natalia. Factorii de risc ai dereglărilor vasculare medulare 

acute şi cronice (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

12. Ciochina Evghenii. Tulburările interoceptive la pacienţii cu diabet 

zaharat (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

neurologie). 

13. Groza Marina. Identificarea unor predictorii (markeri) clinici ale 

anevrismelor neruptă în cefaleele cronice (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 

14. Bîcos Irina, Balan Elena. Fenomenul placebo la pacienţii cu dureri 

cronice lombare (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

15. Nicolaev Victoria. Tulburările de sudoraţie la pacienţii cu migrena 

cronică şi dureri lombare cronice. Studiu clinic (cond. şt. – Ion 

Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie). 

16. Arnăut Diana. Disfuncţia temporo-mandibulară la pacienţii cu mi-

grenă (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neu-

rologie).  

17. Luţa Mariana. Cefaleea postfuncţională. Diagnostic şi tratament 

(cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neuro-

logie).  
 

Postere:  

1. Chiriac Ecaterina, Moldovanu Ion. Teste simple şi informative pen-

tru diagnosticul diferenţial al vertijului (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

2. Mirza Inna. Vertijul asociat migrenei cronice farmacorezistente cu 

efect spectaculos la stimularea transcraniană electrică. Caz clinic 

(cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

3. Iovu Nicolae. Cefaleea la persoanele cu disfunţii ale articulaţiei tem-

poro-mandibulare (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de neurologie).  

4. Ambros Diana. Stările modificate de conştiinţă (tranşa minoră) la 

pacienţii cu atacuri de panică (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., 

prof. univ., Cat. de neurologie).  
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5. Brunchi Andrei. Neuroimagistica migrenei şi patogenia durerii mi-

grenoase (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

neurologie).  

6. Cazacu Andrei. Neuroimagistica durerii cronice (cond. şt. – Ion 

Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

7. Rusu Liuba. Migrena asociată cu tulburări de interocepţie (cond. şt. – 

Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

8. Manastîrschi Stanislav. Tulburări funcţionale la pacienţii cu patolo-

gie organică neurologică (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. 

univ., Cat. de neurologie).  

9. Sabadaş Elena. Specificul aurei migrenoase la pacienţii cu isterie 

(cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

10. Rudoi Sorina. Durerea lombară asociată cu tulburări de interocepţie 

(cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie).  

 

 SECŢIA nr. 9 
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI 

 

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală; Labora-

torul ştiinţific de narcologie. 

Aula IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie (str. Costiujeni, nr. 3a) 

 16 octombrie, ora 9:00 

 

Preşedinte: An. Nacu, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori: M. Revenco, dr. habilitat, profesor universitar 

  O. Cobîleanschi, dr. habilitat, profesor universitar 

I. Coşciug, dr., conferenţiar universitar 

J. Chihai, dr., conferenţiar universitar  
 

Secretari:       Gh. Cărăuşu, dr., conferenţiar universitar 

            I. Copăceanu, student, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Nacu Anatol. Psihoterapia doliului.  

2. Coşciug Ion. Posibilităţile de pronosticare a recidivelor precoce în 

alcool dependenţa. 
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3. Paladiciuc Daniel. Particularităţile clinico-terapeutice ale pacienţi-
lor cu ADHD. 

4. Deliv Inga. Profilaxia primară a alcoolismului. 
5. Chihai Jana. Evaluarea necesităţilor beneficiarilor pentru un trai în 

comunitate din Republica Moldova. 
6. Mâţu Violeta. Rolul personalităţii în dezvoltarea sindromului de hi-

perventilaţie. 
7. Hâncu Irina. Particularităţi clinico-terapeutice în tulburarea de con-

versie.  
8. Coşciug Ion. Fenomenul de codependenţă în raport cu dependenţa 

de substanţe psihoactive la tineri. 
9. Rotaru Maria. Particularităţile codependenţei la pacienţii cu alcoolism 

cronic.   
 

Postere: 

1. Garaz Grigore, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug Ion, Deliv 
Inga, Condratiuc Svetlana. Unii factori de risc în consumul abuziv 
de alcool la adolescenţi în or. Bălți.  

2. Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug Ion, 
Deliv Inga, Garaz Grigore. Cauzele iniţierii consumului de alcool 
la tinerii şi adolescenţii din mun. Chișinău. 

3. Pavlovschi Iana, Nastas Igor, Fiodorova Lilia, Oprea Mihai. 
Methadone maintenance treatment and sexual function in heroin de-
pendence. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Râbinţev Ana, Chistol Ala. Studiul comparativ de tratament al simp-
tomelor negative din schizofrenie (cond. şt. – Igor Nastas, dr., conf. 
univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

2. Merlici Sorina. Prodromul în schizofrenie (cond. şt. – Mircea Revenco, 
dr. hab., prof. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie me-
dicală). 

3. Palamarciuc Victorina. Tipurile de tratament şi reabilitare a bolna-
vilor psihici (cond. şt. – Jana Chihai, dr., conf. univ., Cat. de psihia-
trie, narcologie şi psihologie medicală). 

4. Adam Mirela. Tulburarea bipolară: debut şi evoluţie (cond. şt. – 

Victor Furtună, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psiholo-

gie medicală). 
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5. Cebotari Inga. Principii moderne de tratament al pacienţilor cu 

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

psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

6. Pavalachi Irina. Sindromul de derealizare şi depersonalizare în 

apariţia tulburărilor psihice (cond. şt. – Larisa Boronin, dr., asist. 

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

7. Jechiu Tatiana. Variante clinice ale sindromului psihoorganic (cond. 

şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie 

şi psihologie medicală). 

8. Popovici Alina. Tentativa de suicid prin utilizarea substanţelor toxice 

(cond. şt. – Victor Furtună, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie 

şi psihologie medicală). 

9. Cebotari Iulia. Schizofrenia şi societatea (cond. şt. – Vadim Aftene, 

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

10. Namolovan Iulii. Suicidul – impactul social şi profilaxie (cond. şt. 

– Victor Furtună, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psiho-

logie medicală). 

11. Ciornaia Ina, Prospât Tatiana. Particularităţi psihopatologice ale 

sindromului depresiv în demenţe şi tulburare depresivă recurentă 

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

logie şi psihologie medicală).  

12. Djunico Elvira. Particularităţile psihopatologice şi de tratament ale 

pacienţilor cu HIV-SIDA (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. 

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

13. Dabbah Muhammad. Diagnosticul pozitiv şi negativ în schizo-

frenie (cond. şt. – Vlad Chicu, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narco-

logie şi psihologie medicală). 

14. Constantinova Ana, Teleuţă Tatiana, Lepschii Cristina. Particu-

larităţile clinico-terapeutice în tulburarea de spectru autist (cond. şt. 

– Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi 

psihologie medicală). 

15. Dorosevici Alexandr. Influenţa factorilor sociali asupra evoluţiei 

schizofreniei (cond. şt. – Inga Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihia-

trie, narcologie şi psihologie medicală). 

16. Schidan Maria. Particularităţile clinico-terapeutice în stările demen-

ţiale (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. univ., Cat. de psihia-

trie, narcologie şi psihologie medicală).  
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17. Gorbatova Galina. Particularităţile tratamentului bolnavilor cu 

schizofrenie în acutizare asociată cu abuz de alcool (cond. şt. – Inga 

Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

18. Cistiuhin Tatiana. Argumentarea corelaţiei dintre nivelul de stres 

al populaţiei şi practicarea sportului (cond. şt. – Jana Chihai, dr., 

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

19. Darii Irina. Particularităţile nivelului cognitiv la pacienţii cu schi-

zofrenie (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. univ., Cat. de psi-

hiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

20. Cucerescu Tamara. Specificul tratamentului medicamentos şi psi-

hoterapeutic al pacienţilor cu depresie (cond. şt. – Jana Chihai, dr., 

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

21. Eşanu Andrei. Stigmatizarea şi discriminarea persoanelor cu pro-

bleme de sănătate mentală în rândul adolescenţilor (cond. şt. – Inga 

Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

22. Buiuclî Elena. Profilaxia alcoolismului la copii şi adolescenţi (cond. 

şt. – Inga Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psi-

hologie medicală). 

23. Juc Cristina. Particularităţile clinico-terapeutice în retardul mental 

(cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală).  

24. Crâşmari Alina. Sindromul serotoninergic. Caz clinic (cond. şt. – 

Inga Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psiholo-

gie medicală). 

25. Pritula Lucia. Calitatea vieţii la bolnavi cu schizofrenie (cond. şt. – 

Inga Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psiholo-

gie medicală). 

26. Balan Veronica. Profilaxia narcomaniei la copii şi adolescenţi (cond. 

şt. – Inga Deliv, dr., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psi-

hologie medicală). 
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SECŢIA nr. 10 
PROBLEME ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI 

 

Catedrele de: stomatologie terapeutică; chirurgie oro-maxilo-facială 

pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie; chirurgie oro-maxilo-facială, im-

plantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”; prope-

deutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godoroja”; sto-

matologie ortopedică „Ilarion Postolachi”; Cursul de chirurgie. 

Aula Clinica Stomatologică (str. T. Ciorbă, nr. 42) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: I. Lupan, dr. habilitat, profesor universitar 
 

Coordonatori: Gh. Nicolau, dr. habilitat, profesor universitar 

D. Şcerbatiuc, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Topalo, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Burlacu, dr., profesor universitar 

N. Chele, dr., conferenţiar universitar 

O. Solomon, dr., conferenţiar universitar 
 

Secretari:  E. Stepco, dr., conferenţiar universitar 

E. Mihalachi, studentă, anul IV, Facultatea de 

Stomatologie 
 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Musteaţă Olesea. Metode de diagnostic şi tratament al gingivitelor 

hipertrofice. 

2. Jarcuţchi Natalia. Tratamentul medicamentos al periodontitelor api-

cale cu izofural. 

3. Danici Alexandru. Diagnostica şi crearea accesului la canalul mezio-

bucal 2. 

4. Trifan Valentina. Obiectivizarea selectării metodei de tratament 

multidimensional al malocluziei clasa III Angle. 

5. Railean Silvia. Anomaliile cranio-maxilo-faciale la copiii cu dizabili-

tăţi severe. 

6. Buşmachiu Andrei. Protecţia drepturilor pacientului. 

7. Cucu Ghenadie, Topalo Valentin, Sîrbu Dumitru, Ghețiu 

Alexandru. Studiu retrospectiv al pacienților cu chisturi ale maxi-

larului superior.  
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8. Mighic Alexandru, Sîrbu Dumitru, Topalo Valentin. Studiul 

comparativ al metodelor de plastie a comunicărilor oro-sinusale.  

9. Godoroja Pavel, Topalo Valentin. Managementul în diagnosticul şi 

tratametul chisturilor cu suprainfectare ale mandibulei.  

10. Melnic Svetlana. Corelaţia stabilităţii primare şi încărcării imediate 

a implantelor dentare. 

11. Zgîrcea Adrian. Rolul încărcării funcţionale imediate a implantelor 

dentare endoosoase în procesul de osteointegrare. 
 

Postere: 

1. Roman Ion. Inflamațiile spațiului endodontic în practica stomatologică. 

2. Hîţu Dumitru. Dispozitive şi metode de diagnostic şi tratament al 

traumei faciale. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Nicolenco Roman. Metode de diagnostic şi tratament al pulpitelor gan-

grenoase (cond. şt. – Lidia Eni, dr., conf. univ., Cat. de stomatologie 

terapeutică). 

2. Toma Mariana. Afecțiunile de origine necarioasă la copii cu deza-

bilități (cond. şt. – Sergiu Ciobanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de sto-

matologie terapeutică). 

3. Tabârţă Mariana. Concepte moderne privind etiologia, diagnosti-

cul şi tratamentul sindromului gurii arzânde (cond. şt. – Nicolau 

Gheorghe, dr. hab., prof. univ., Cat. de stomatologie terapeutică). 

4. Gheţiu Alexandru, Topalo Valentin, Suharschi Ilie, Mighic 

Alexandru. Pierderea de substanţă osoasă a maxilarelor. Etiologie. 

Factori favorizanți (cond. şt. – Dumitru Sîrbu, dr., conf. univ., Cat. 

de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică 

„Arsenie Guţan”).  

5. Sîli Eugen, Topalo Valentin. Tratamentul fracturilor de condil man-

dibular (cond. şt. – Dumitru Sîrbu, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie 

OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”).  

6. Raţă Alina, Topalo Valentin, Strişca Stanislav, Suharschi Ilie, 

Mighic Alexandru, Gheţiu Alexandru. Crearea ofertei osoase în 

cadrul pregătirii preimplantare, utilizînd ca augmentat collagen vs os 

autogen (cond. şt. – Dumitru Sîrbu, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie 

OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”).  
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7. Strişca Stanislav, Topalo Valentin, Raţă Alina, Suharschi Ilie, 

Mighic Alexandru, Gheţiu Alexandru. Evaluarea metodelor de 

creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implant-protetică 

(cond. şt. – Dumitru Sîrbu, dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, 

implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”).  

8. Climenco Simion. Pericoronariitele acute. Aspecte clinico-epide-

miologice şi de tratament (cond. şt. – Oleg Zănoagă, dr., asist. univ., 

Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeu-

tică „Arsenie Guţan”).  

9. Purcel Doina, Rusu Natalia. Diagnosticul şi tratamentul osteomie-

litelor toxice ale maxilarelor (cond. şt. – Mihail Radzichevici, dr., 

conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomato-

logie terapeutică „Arsenie Guţan”).  

10. Frăsîneanu Doina. Studiul clinico-radiologic în leziunile carioase 

incipiente (cond. şt. – Diana Marcu, dr., conf. univ., Cat. de prope-

deutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godoroja”). 

11. Fanea Andrei. Recuperare terapeutică a periimplantitelor (cond. şt. – 

Diana Marcu, dr., conf. univ., Cat. de propedeutică stomatologică şi 

implantologie dentară „Pavel Godoroja”). 

12. Ciobanu Iulia. Principii de poziționare a medicului stomatolog în 

activitatea sa zilnică (cond. şt. – Iurie Marina, asist. univ., Cat. de pro-

pedeutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godoroja”). 

13. Bujor Nelu. Modalități tehnologice de confecționare a coroanelor in-

tegral ceramice (cond. şt. – Nicolae Bajurea, dr., conf. univ., Cat. de 

propedeutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godo-

roja”). 

14. Davidov Daniel. Prosthetic treatment varieties in partial edentia, III 

class by Kennedy (cond. şt. – Olga Cheptanaru, asist. univ., Cat. de 

propedeutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godo-

roja”). 

15. Schipschii Ana-Maria. Metode de evaluare și planificarea tratamen-

tului cu microimplante ortodontice (cond. şt. – Oleg Solomon, dr., 

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

16. Pavlovschi Pavel. Особенности компьютерных технологий ис-

пользуемых в клинике ортопедической стоматологии (cond. şt. 

– Alexandru Postolachi, dr., conf. univ., Cat. de stomatologie orto-

pedică „Ilarion Postolachi”). 



61 

17. Calaraș Octavian. Aspecte contemporane de diagnostic și tratament 

a edentației parțiale reduse (cond. şt. – Vasile Oineagră, dr., conf. 

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

18. Lopatencu Diana. Stabilizarea protezelor parțiale mobilizabile 

scheletate în edentația bilaterală terminală la mandibulă (cond. şt. – 

Vasile Oineagră, dr., conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică 

„Ilarion Postolachi”). 

19. Bordeniuc Gheorghe. Conceptele ocluzale actuale în protetica im-

plantologică (cond. şt. – Vitalie Gribenco, asist. univ., Cat. de sto-

matologie ortopedică „Ilarion Postolachi”). 

20. Ursu Iulian. Diagnosticul functional-instrumental în tratamentul 

edentaţiilor partiale terminale (cond. şt. – Vitalie Gribenco, asist. 

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

Frăsîneanu Doina. Aging of dental pulp (cond. şt. – Diana Marcu, 

dr., conf. univ., Cat. de propedeutică stomatologică şi implantologie 

dentară „Pavel Godoroja”). 

 

 

SECŢIA nr. 11 
PROBLEME 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 gene-

rală; Centrele: Centrul Ştiinţific al Medicamentului, Centrul Ştiinţific 

de Cultivare a Plantelor Medicinale. 

Aula nr. 4, blocul 2 (str. Malina Mică, nr. 66) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:       N. Ciobanu, dr., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: E. Diug, dr. habilitat, profesor universitar 

 V. Valica, dr. habilitat, profesor universitar 

V. Gonciar, dr. habilitat, profesor universitar 

A. Nistreanu, dr., profesor universitar 

M. Brumărel, dr., conferenţiar universitar 

C. Cheptănaru, dr., conferenţiar universitar 
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Secretari:  T. Chiru, dr., asistent universitar 

  V. Socican, studentă, anul V, Facultatea de Farmacie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Şchiopu Tatiana. Planificarea strategică de marketing în farmacia 

comunitară. 

2. Anton Mihail. Formularea lipozomilor cu conținut de Azitromicină. 

3. Ciobanu Cristina. Formularea și studiul comprimatelor cu conținut 

de produs extractiv obținut din specia Cynara scolimus L.  

4. Peredelcu Rodica. Toxicitatea acută şi cronică a Coptizinei. 

5. Matcovshi Constantin. Unele proprietăţi farmacologice ale Hiper-

forinei. 
 

Postere: 

1. Benea Anna. Totalul flavonoidic în extractele uscate din Hypericum 

perforatum obţinute prin diferite metode.   

2. Bobrov Elena. Studiul stabilității izohidrafuralului în combinații 

prin metoda HPLC.  

3. Adauji Stela, Brumărel Mihail, Barbaroş Eugenia. Medicamente 

esenţiale în exercitarea activităţii farmaceutice.  

4. Chiţan Elena. Medicamente cu eficienţă neconfirmată în listele 

celor compensate şi achiziţionate centralizat în Republica Moldova. 

5. Peschin Anatolii, Bezverhni Zinaida. Outsourcing în activitatea 

farmaceutică. 
 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 

1. Fursenco Cornelia. Plante medicinale în homeopatie (cond. şt. – 

Tatiana Calalb, dr. hab, conf. univ., Cat. de farmacognozie şi bota-

nică farmaceutică). 

2. Macari Gheorghe. Dozarea flavonozidelor şi taninurilor în unele 

produse vegetale Gemmae de la plante lemnoase (cond. şt. – Tatiana 

Calalb, dr. hab, conf. univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farma-

ceutică). 

3. Ivasenco Daria. Poluarea atmosferică şi impactul asupra plantelor 

medicinale (cond. şt. – Anna Benea, asist. univ., Cat. de farmacogno-

zie şi botanică farmaceutică). 
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4. Macaeva Anastasia. Studiul proprietăților fizico-chimice a unui nou 

produs antineoplazic sub formă de lichid ionic (cond. şt. – Livia 

Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

5. Munteanu Marina. Aspecte de validare a metodei HPLC de dozare 

a benzilcinamatului în forme farmaceutice (cond. şt. – Livia Uncu, 

dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

6. Negrescu Dan. Influenţa alimentaţiei asupra metabolismului Codeinei 

(cond. şt. – Tamara Cotelea, dr., conf. univ., Cat. de chimie farma-

ceutică şi toxicologică). 

7. Terentiev Iulian. Aspecte toxicologice în procesul de biotransfor-

mare a preparatelor citostatice (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr., conf. 

univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

8. Ciobanu Doina. Aspecte practice ale încadrării farmaciştilor în 

câmpul muncii (cond. şt. – Stela Adauji, dr., conf. univ., Cat. de far-

macie socială „Vasile Procopişin”). 

9. Vrabii Daniela. Aspecte profesionale ale activităţii farmaciştilor (cond. 

şt. – Stela Adauji, dr., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopişin”). 

10. Durbailova Anastasia. Repere etico-deontologice ale actului farma-

ceutic contemporan. (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab., prof. univ., 

Cat. de farmacie socială „Vasile Procopişin”). 

11. Mihailuţa Stepan. Prepararea medicamentelor în farmacie – impac-

tul asupra statutului profesional (cond. şt. – Zinaida Bezverhni, dr., 

conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopişin”). 

12. Milevschi Mihaela. Costul serviciului de eliberare a medicamente-

lor compensate în farmacia comunitară (cond. şt. – Elena Chiţan, 

asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Procopişin”). 

13. Parfentieva Tatiana. Antibioticorezistenţa – pericolul pentru sănă-

tatea publică (cond. şt. – Svetlana Şcetinina, asist. univ., Cat. de far-

macie socială „Vasile Procopişin”). 

14. Mîţu Natalia. Preparatele medicamentoase utilizate în tratamentul 

afecțiunilor cardiace pe piaţa Republicii Moldova (cond. şt. – Liliana 

Dogotari, dr., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile Proco-

pişin”). 

15. Nunu Inga. Politica de asortiment în farmacia comunitară (cond. şt. – 

Anatolii Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopişin”). 
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16. Tarlev Lilia. Reglementări privind produsele farmaceutice netradi-

ţionale (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr., conf. univ., Cat. de farma-

cie socială „Vasile Procopişin”). 

17. Grigori Laura. Studii de optimizare a metodelor de extragere a 

compușilor fenolici din specia Cynara scolimus L. (cond. șt. – 

Cristina Ciobanu, asist. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).  

18. Popescu Andriana. Aspecte contemporane ale unguentelor (cond. 

șt. – Tamara Polișciuc, dr., conf. univ., Cat. de tehnologie a medica-

mentelor).  

19. Vîlcu Diana. Uscarea prin sublimare. Produse farmaceutice uscate 

prin sublimare (cond.șt. – Nicolae Ciobanu, dr., conf. univ., Cat. de 

tehnologie a medicamentelor).  

20. Rîmbu Alina. Influența excipienților asupra biodisponibilității substan-

țelor medicamentoase din supozitoare (cond.șt. – Diana Guranda, 

conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor).  

21. Andruşca Galina. Sisteme terapeutice transdermice (cond.șt. – 

Alexandru Znagovan, dr., conf. univ., Cat. de tehnologie a medica-

mentelor).  

22. Scripnic Tatiana. Principiile medicaţiei contemporane a epilepsiei 

(cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab., prof. univ.; Rodica Peredelcu 

– asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

23. Popa Oleg. Studiul toxicităţii acute a acidului hialuronic obţinut din 

creastă de cocoş (cond. şt. – Corina Scutari, dr., conf. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

24. Iftodii Irina. Eficacitatea medicaţiei în boala Parkinson (cond. şt. – 

Elena Bodrug, dr., asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie cli-

nică). 

25. Aştifeni Galina. Oxigenul atotputernic şi viclean (cond. şt. – Loghin 

Chistruga, dr., conf. univ., Cat. de chimie generală). 

26. Nistorică Mihai. Determinarea fotometrică a fierului în pastile de 

Feroplect cu acidul sulfosalicilic (cond. şt. – Vasile Oprea, dr., conf. 

univ., Cat. de chimie generală). 
 

Poster: 

1. Luca Angela. Preparate combinate cicatrizante și antiaderente pe 

piața farmaceutică a Republicii Moldova (cond. şt. – Livia Uncu, dr., 

conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 
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2. Ghindă Olga. Evaluarea comparativă a metodelor biologice de ana-

liză utilizate în controlul medicamentelor (cond. şt. – Livia Uncu, 

dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică; Vasile 

Bortă, dr., conf. univ., Cat. de microbiologie, virusologie și imuno-

logie). 

3. Voloşin Anastasia. Premizele elaborării unor picături auriculare 

combinate pentru tratamentul otomicozelor (cond. şt. – Livia Uncu, 

dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică; Nicolae 

Ciobanu, dr., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

4. Socican Vlada. Suplimente nutritive cu conținut de licopen omolo-

gate în Republica Moldova. (cond. şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., 

Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

5. Gorodețchi Ecaterina. Determinarea compatibilității substanțelor 

medicamentoase în combinații terapeutice prin spectroscopie IR (cond. 

şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxi-

cologică). 

6. Roman Zinaida. Metode fizico-chimice de determinare a izoflavo-

nelor în produse alimentare și suplimente nutritive (cond. şt. – Livia 

Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

7. Harghel Cristina. Importanţa conţinutului de quercetină în organis-

mul uman (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr., conf. univ., Cat. de chi-

mie farmaceutică şi toxicologică). 

8. Savuleac Marina. Managementul astmului bronşic (cond. şt. – 

Veaceslav Gonciar, dr. hab., prof. univ.; Rodica Peredelcu – asist. 

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

9. Chistol Marina. Aspecte contemporane ale farmaco- şi fitoterapiei 

hepatitei virale C (cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab., prof. univ.; 

Rodica Peredelcu – asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie 

clinică). 

10. Podgornaia Chira. Farmacoterapia contemporană a glaucomului 

(cond. şt. – Elena Bodrug, dr., asist. univ., Cat. de farmacologie şi 

farmacie clinică). 

11. Bulgaru Marina. Actualităţi în farmacoterapia otitelor (cond. şt. – 

Rodica Peredelcu, asist. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie 

clinică). 

12. Buga Elena. Dozarea flavonoidelor în produse vegetale hepatopro-

tectoare (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr., conf. univ., Cat. de 

farmacognozie şi botanică farmaceutică). 
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13. Gadîrca Alina. Tratamentul hipoacuziei sensoriale – aspecte statis-

tice şi analitice (cond. şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chi-

mie farmaceutică şi toxicologică). 

14. Borşciova Inessa. Studiul mecanismului de absorbție gastro-intesti-

nală a unor antibiotice (cond. şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., Cat. 

de chimie farmaceutică şi toxicologică; Svetlana Lozovanu, dr., conf. 

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

15. Uncu Andrei. Analiza RMN a unui derivat tiodiazolic cu acțiune 

antimicobacteriană (cond. şt. –Vladimir Valica, dr., prof. univ., Cat. 

de chimie farmaceutică şi toxicologică; Fliur Macaev, dr. hab., prof. 

cercet., Institutul de Chimie al AŞM). 

16. Popa Cristina. Evaluarea compatibilității econazolului în combina-

ții prin metoda spectrofotometrică în UV-VIS (cond. şt. – Livia 

Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

17. Drumea Maria. Determinarea unor parametri de validare a metodei 

spectrofotometrice de dozare a beta-carotenului în comprimate (cond. 

şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 

toxicologică). 

18. Paşcan Doinița. Dozarea spectrofotometrică a flavonozidelor în 

semințe de armurariu, flori de gălbenele, rădăcini de tătăneasă, părți 

aeriene de mentă și de turiță. (cond. şt. – Livia Uncu, dr., conf. univ., 

Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică; Maria Cojocaru-Toma, 

dr., conf. univ., Cat. de farmacognozie și botanică farmaceutică). 

19. Burlac Mihaela. Elaborarea metodelor de analiză a Isoconazolului 

(cond. şt. – Vladimir Valica, dr. hab., prof. univ.; Ana Podgornîi, asist. 

univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică. 

20. Sulimanov Ruven. Consideraţii toxicologice privind opioide de sin-

teză (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr., conf. univ., Cat. de chimie far-

maceutică şi toxicologică). 

21. Tarlev Irina. Cercetările procesului de biotransformare a pesticide-

lor în alimente (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr., conf. univ., Cat. de 

chimie farmaceutică şi toxicologică). 

22. Stati Nelia. Substanţele psihotrope pe piaţa farmaceutică a Republicii 

Moldova (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr., conf. univ., Cat. de far-

macie socială „Vasile Procopişin”). 

23. Cara Cristina. Metode de promovare a medicamentelor (cond. şt. – 

Liliana Dogotari, dr., conf. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopişin”). 
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24. Ceachir Natalia. Logistica în farmacia comunitară (cond. şt. – 

Anatolii Peschin, asist. univ., Cat. de farmacie socială „Vasile 

Procopişin”). 

25. Isac Anastasia. Medicamente şi maladii orfane în Republica Moldova 

(cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopişin”). 

26. Derli Tatiana. Mediatizarea utilizării medicamentelor în Republica 

Moldova (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie 

socială „Vasile Procopişin”). 

27. Stoian Nadejda. Indicatorii de prescriere a medicamentelor (cond. 

şt. – Zinaida Bezverhni, dr., conf. univ., Cat. de farmacie socială 

„Vasile Procopişin”). 

28. Negru Marcela. Evaluarea necesităţii de servicii farmaceutice 

(cond. şt. – Zinaida Bezverhni, dr., conf. univ., Cat. de farmacie 

socială „Vasile Procopişin”). 

29. Matveiciuc Laurita. Chimia şi mediul: sprijin sau obstacol? (cond. 

şt. – Elena Jora, lector superior, Cat. de chimie generală). 

 

SECŢIA nr. 12 
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE ŞI FILOLOGICE 

 

Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică 

 

Catedra de filosofie şi bioetică. 

Aula nr. 3, blocul 4 (bd. Ştefan cel Mare, nr. 194
a
)  

 16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: V. Ojovanu, dr. habilitat, conferenţiar universitar   
 

Coordonatori: T. Ţîrdea, dr. habilitat, profesor universitar 

D. Nistreanu, dr., conferenţiar universitar  

A. Eşanu, dr., conferenţiar universitar 
   

Secretari: D. Rusnac, lector universitar 

 V. Gorbatovschi, studentă, anul II, Facultatea de 

Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice  
Comunicări: 

1. Ţîrdea Teodor. Bioetica globală în raport cu bioetica socială: anali-

ză metodologico-comparativă. 

2. Ojovanu Vitalie. Perspective axiologice în realizarea actului medical. 

3. Eșanu Anatolie. Impactul globalizării asupra sănătății planetare. 

4. Banari Ion. Poate fi numită bioetica – creștină? 

5. Rubanovici Ludmila. Aspecte contemporane ale securității umane 

în medicina clinică. 

6. Rusnac Daniela. Aportul comitetelor de etică în realizarea expertizei 

lumii biomedicale. 

7. Federiuc Victoria. Aspecte bioetice ale confidențialității în practica 

farmaceutică. 

8. Şargu Elena. Manifestarea fenomenului medicalizării în contextul 

civilizațional contemporan. 

9. Cojocaru Viorel. Actualitatea consilierii spirituale în societatea post-

modernistă. 

 

Studenţi, rezidenți 
Comunicări: 

1. Cristea Tamara. Conștientul și inconștientul în medicină sub o optică 

contemporană (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică).  

2. Bernic Valentin. Sănătatea umană drept valoare socială (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

3. Musteaţă Doina. Problema hipnozei în teoria și practica medicală 

(cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică).  

4. Pleșca Ecaterina. Viața și moartea ca fenomene limitrofe în experi-

ența spirituală în medicină (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

5. Dziuba Bogdana. Норма и патология в медицине: философско-

методологический подход (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

6. Gorbatovschi Maria Mirabela. Afecțiunile sistemului endocrin cu 

morbiditate înaltă: aspecte medico-bioetice (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, 

dr. hab., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  
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7. Munteanu Doina. Configurarea aspectelor medico-bioetice în cazul 

influenței modului de trai în patologiile reproductive (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

8. Onică Natalia. Optica etico-filosofică a vieții și sănătății în cadrul 

pregătirii universitare a specialiștilor în medicină (cond. şt. – Vitalie 

Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

9. Melnic Adrian. Relația om-natură. Sănătatea globală și etica me-

diului: reflecții ecofilosofice (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

10. Ivaşcu Valentina. Aspecte medico-bioetice în declanșarea patolo-

giilor cardiovasculare (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică).  

11. Dascal Natalia. Aspecte bioetice ale actului medical în cazul schi-

zofreniei (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică).  

12. Gorbatovschi Veronica. Oportunitatea pregătirii etico-morale a 

tineretului studios (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică).  

13. Urzica Olesea, Cojocari Felicia. Intelectul social: probleme și per-

spective (cond. şt. – Teodor N. Ţîrdea, dr. hab. în filos., prof. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică).  

14. Tatar Valentina. З.Фрейд и сексуальная революция (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

15. Vdovicenco Maria. Medicina arabă (cond. şt. – Anatolie Eşanu, 

dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

16. Podolean Oxana. Теория соединительной ткани в контексте 

философии медицины (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

17. Rusu Adriana. Aspecte hermeneutice ale raportului dintre limbă și 

găndire (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr., conf. univ., Cat. de filosofie 

şi bioetică). 

18. Şontea Ana. Filosofia medicinei medievale (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

19. Dascal Mihai. Aspecte bioetice ale relației medic-pacient în resus-

citarea cardio-respiratorie (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

20. Lefter Ina. Filosofia medicinei orientale antice (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
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21. Burlacenco Cristina. Sinergetica – caleidoscopul divulgator al cri-

zei din Republica Moldova (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

22. Sibov Cristina. Acordarea suportului psiho-emoțional persoanelor 

care au în grijă rude bolnave (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

23. Mustaţă Cristina. Concepția teologică a fericirii (cond. şt. – Didina 

Nistreanu, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

24. Ojovan Vitalina. Particularități ale implicării reperelor bioetice în 

cazul afecțiunilor venerice (cond. şt. – Didina Nistreanu, dr., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

25. Curac Victor. Experimentul medical: analiză filosofico-morală 

(cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

26. Guşan Marcel. Riscul în medicina clinică. Analiză filosofică (cond. 

şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică. 

27. Manin Elena. Istoria filosofiei și medicinei: momente de interco-

nexiune (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

28. Cernei Silian. Aspectul bioetic al avortului (cond. şt. – Ion Banari, 

lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

29. Manoli Constantin. Iubirea de aproape un element cheie în relațiile 

umane (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

30. Pasat Cecilia. Logica diagnozei (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

31. Eşanu Ion. Aspecte bioetice ale medicinei dentare (cond. şt. – Ion 

Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

32. Bujor Nelu. Experimentele pe animale: analiză bioetică (cond. şt. – 

Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

33. Tabarcea Ana, Burlac Doina. Personalitatea lui S.Freud. Esența 

psihanalizei în teorie și practică (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, 

dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

34. Munteanu Vladimir. Первопричины болезней (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

35. Munteanu Vladimir. Identificarea factorilor existențiali ai bolii în 

optică metafizică (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

36. Ştirschi Viorica. Formarea conștiinciozității la specialiștii în medi-

cină în timpul studiilor universitare (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, 

dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
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37. Gherboveţchi Cristina. Influența psihicului asupra stării de sănă-
tate (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filoso-
fie şi bioetică). 

38. Vlas Irina. Problema filosofică a libertății (cond. şt. – Ludmila 
Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

39. Gîscă Emilia. Reevaluarea tuturor valorilor: Friedrich Nietzsche 
(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi 
bioetică). 

40. Moraru Olga. Fericirea şi dragostea: aspecte filosofice (cond. şt. – 
Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

41. Sterpu Ana. Filosofia şi viața (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr., 
lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

42. Tomulescu Cătălina. Problema conștiinței în filosofie şi medicină 
(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi 
bioetică). 

43. Olaru Cătălina. Inconştientul social (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, 
dr., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

44. Guţuleac Valeria. Yng și Yang și medicina tradițională chineză 
(cond. şt. – Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

45. Boiciuc Irina. Dezvoltarea durabilă: aspecte socio-filosofice (cond. 
şt. – Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

46. Andruşca Diana. Eutanasia: aspecte socio-filosofice (cond. şt. – 
Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

 

 

Subsecţia 2. Limbi moderne 
 

Catedra de limbi moderne. 

 
Preşedinte: L. Lupu, dr., profesor consultant, Om Emerit 
 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

Aula nr. 6, blocul 3 (bd. Ştefan cel Mare, nr. 194
b
) 

16 octombrie, ora 8:30 

 

Coordonatori: D. Eşanu-Dumnazev, lector superior 

N. Costiuc, lector superior 

A. David, lector superior  
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Secretari:    R. Scutelnic, lector superior 

C. Scutelnic, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 

 

Studenţi, rezidenți 
Comunicări: 

1. Scutelnic Cristina. L’eau dans notre vie (Apa în viaţa noastră) (cond. 

şt. – Ludmila Groza, dr. hab., Cat. de igienă generală; cond. lingvis-

tic – Raisa Scutelnic, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

2. Vlas Irina. La révolution des vitamines (Revoluţia vitaminelor) (cond. 

şt. – Nicolae Ciobanu, dr. hab., conf. univ., Cat. de farmacie socială; 

cond. lingvistic – Raisa Scutelnic, lector superior, Cat. de limbi mo-

derne). 

3. Braga Tatiana. Le tabac (Tabagismul) (cond. şt. – E. Poburnîi, dr. 

hab., Cat. de anatomie a omului; cond. lingvistic – Raisa Scutelnic, 

lector superior, Cat. de limbi moderne). 

4. Hînculov Cezara. Hypertension artérielle (Hipertensiunea arterială) 

(cond. şt. – Mihai Gavriliuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie; 

cond. lingvistic – Veronica Voloşciuc, lector superior, Cat. de limbi 

moderne). 

5. Rusu Anastasia. Donner la vie, donner la mort (A naşte, a omorî) 

(cond. şt. – Valeriu Friptu, dr. hab., prof. univ., Cat. de obstetrică şi 

ginecologie; cond. lingvistic – Veronica Voloşciuc, lector superior, 

Cat. de limbi moderne). 

6. Olaru Cătălina. La femme et l’homme – differences (Femeia şi băr-

batul) (cond. şt. – Vitalie Ojovan, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică; cond. lingvistic – Natalia Costiuc, lector superior, Cat. de 

limbi moderne). 

7. Ţâmbală Diana. Le souconscient – le monde de l’inconnu (Subcon-

ştientul – lumea necunoscutului) (cond. şt. – Vitalie Ojovan, dr., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. lingvistic – Natalia 

Costiuc, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

8. Ina Ada. La psychologie du mensonge (Psihologia minciunii) (cond. 

şt. – Vitalie Ojovan, dr., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică; 

cond. lingvistic – Natalia Costiuc, lector superior, Cat. de limbi mo-

derne). 

9. Railean Dragoş. Autisme (Autismul) (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie; cond. lingvistic – Daniela 

Eşanu-Dumnazev, lector superior, Cat. de limbi moderne).  
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10. Brînză Corina. Epilepsie (Epilepsia) (cond. şt. – Valeriu Lisnic, dr. 

hab., prof. univ., Cat. de neurologie; cond. lingvistic. – Daniela 

Eşanu-Dumnazev, lector superior, Cat. de limbi moderne).  

11. Guţuleac Valeria. Secrets médicaux dans les tableaux célèbres (Se-

cretele medicale pe tablourile celebre) (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie; cond. lingvistic – Daniela 

Eşanu-Dumnazev, lector superior, Cat. de limbi moderne).  

12. Haret Cătălina. Depression (Depresia) (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

dr. hab., prof. univ., Cat. de neurologie; cond. lingvistic – Daniela 

Eşanu-Dumnazev, lector superior, Cat. de limbi moderne).  

13. Mereuţă Victoria. L'eau ionisée (Apa ionizată) (cond. şt. – Eugenia 

Revenco, lector universitar, Cat. de chimia generală; cond. lingvistic 

– Ala David, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

14. Fotachi Irina. L'effet placebo (Efectul placebo) (cond. şt. – Daniela 

Rusnac, lector universitar, Cat. de filosofie şi bioetică; cond. 

lingvistic – Ala David, lector superior, Cat. de limbi moderne).  

15. Boiciuc Irina. Le sang jeune – espérer ou craindre (Sângele tânăr – 

speranţă sau teamă) (cond. şt. – Oxana Odobescu, asist. univ., Cat. 

de oncologie, hematologie şi radiologie; cond. lingvistic – Ala 

David, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

16. Gliga Mirela. Les immunoglobulines et leur rôle pour la sante 

(Medicamentele imunoglobuline şi rolul lor pentru sănătate) (cond. 

şt. – Oxana Odobescu, asist. univ., Cat. de oncologie, hematologie 

şi radioterapie; cond. lingvistic – Ala David, lector superior, Cat. de 

limbi moderne). 

17. Ţîbîrnă Natalia. Le sommeil source d'énergie et de bien – être 

(Somnul – sursă de energie şi sănătate) (cond. şt. – Valentina Covaliu, 

asist. univ., Cat. de anatomie a omului; cond. lingvistic – Ala David, 

lector superior, Cat. de limbi moderne). 

18. Boşcov Esenia. Le bien – être par l'hypnose (Utilitatea hipnozei) 

(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, conf. univ., Cat. de filosofie şi bio-

etică; cond. lingvistic – Ala David, lector superior. Cat. de limbi 

moderne). 
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LIMBILE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ 

Aula nr. 7, et. 3, blocul 3 (bd. Ştefan cel Mare, nr. 194
b
) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Coordonatori: M. Şimanschi, lector superior 

V. Cazac, lector superior  
 

Secretari: N. Doronin, lector superior  

Iu. Balan, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Studenţi, rezidenți 
Comunicări: 

1. Toma Tatiana, Balan Iulia. PCR Techniques (Tehnicile PCR) (cond. 

şt. – Svetlana Capcelea, conf. univ., Cat. de biologie moleculară și 

genetica umană; cond. lingvistic – Natalia Doronin, lector superior, 

Cat. de limbi moderne). 

2. Imihteev Ion, Tudos Ion. Vermiform apendix, length and position 

variations. Clinical cases (Apendicele vermiform, variații de lungime 

şi poziționare. Cazuri clinice) (cond. şt. – Olga Belic, dr., conf. univ., 

Cat. de anatomie a omului; cond. lingvistic – Natalia Doronin, lector 

superior, Cat. de limbi moderne). 

3. Pleşca Ecaterina. Bronchitis (Bronşita) (cond. şt. – Angela Ciuntu, 

conf. univ., Departamentul pediatrie; cond. lingvistic – Olga 

Tumuruc, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

4. Neamţu Irina. Myocardial infarction (Infarctul miocardic) (cond. şt. – 

Emilia Poburnaia, dr., conf. univ., Cat. de anatomie a omului; cond. 

lingvistic – Natalia Doronin, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

5. Tambur Aurelia, Tambur Viorica. Butterfly disease (Boala Flutu-

raşului) (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr., conf. univ., Cat. de bio-

logie moleculară şi genetică umană; cond. lingvistic – Natalia 

Doronin, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

6. Zatic Elena. Electronic Cigarettes (Ţigări electronice) (cond. şt. – 

Jana Bernic, dr. hab., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi anes-

teziologie pediatrică; cond. lingvistic – Olga Tumuruc, lector supe-

rior, Cat. de limbi moderne). 

7. Mîrzac Daniela. ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis (Scleroza ami-

lotică laterală) (cond. şt. – Jana Bernic, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; cond. lingvistic – 

Olga Tumuruc, lector superior, Cat. de limbi moderne). 
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8. Bubuioc Ana Maria. World Health Organization (OMS) (cond. şt.– 

Angela Ciuntu, dr., conf. univ., Departamentul pediatrie; cond. 

lingvistic – Olga Tumuruc, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

9. Nagiţă Varvara. The Health of Female Body (Sănătatea femeii) (cond. 

şt. – Jana Bernic, dr. hab., prof. univ., Cat. de chirurgie, ortopedie şi 

anesteziologie pediatrică; cond. lingvistic – Olga Tumuruc, lector 

superior, Cat. de limbi moderne). 

10. Soroca Irina. Placebo effect (Efectul Placebo) (cond. şt. – Diana 

Guranda, dr., conf. univ., Cat. de tehnologie a medicamentelor; cond. 

lingvistic – Elena Bordianu, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

11. Doroşchevici Alina. Nanotechnologies in modern pharmaceutical 

industry (Nanotehnologiile în industria farmaceutică modernă) (cond. 

şt. – Elena Jora, lector superior, Cat. de chimie generală; cond. 

lingvistic – Viorica Cazac, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

12. Bodrug Vlada. Noninvasive instrumentation measurement in medi-

cal diagnosis (Instrumente noninvasive de măsurare în diagnosticul 

medical) (cond. şt. – Ilia Catereniuc, dr. hab., prof. univ., Cat. de 

anatomie a omului; cond. lingvistic – Viorica Cazac, lector superior, 

Cat. de limbi moderne). 

13. Pereteatcu Larisa. The new therapeutic approaches in the modern 

medicine (Noi abordări terapeutice în medicina modernă) (cond şt. – 

Ludmila Perciuleac, conf. univ.; Cat. de biologie moleculară şi 

genetică umană; cond. lingvistic – Liliana Panciuc, lector superior, 

Cat. de limbi moderne). 

14. Carauş Tatiana. Alzheimer’s Disease. How does memory work? 

(Boala Alzheimer. Cum funcționează memoria?) (cond. şt. – Ludmila 

Rotaru, dr., conf. univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană; 

cond. lingvistic – Liuba Maxian, lector superior, Cat. de limbi mo-

derne). 

15. Andreev Anastasia. Regenerative medicine. Stem cells. (Medicina 

regenerativă. Celulele Stem) (cond. şt.– Ludmila Rotaru, conf. univ., 

Cat. de biologie moleculară şi genetică umană; cond. lingvistic – 

Liuba Maxian, lector superior, Cat. de limbi moderne). 

16. Lisnic Inga. Die Function der Haut (Funcția pielii) (cond. şt. – 

Nicolae Demişcanu, dr., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică; cond. 

lingvistic – Corneliu Scurtu, lector superior, Cat. de limbi moderne). 
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Subsecţia 3. Limba română şi terminologia medicală 
 

Catedra de limba română şi terminologie medicală. 

Aula S, blocul 3 (bd. Ştefan cel Mare, nr. 194
b
) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: A. Chiriac, dr., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: M. Pruteanu, dr., conferenţiar universitar 

E. Ştefârţă, lector superior 
   

Secretari: A. Busuioc, lector superior 

M. Guzina, studentă, anul II, Facultatea de Medicină nr. 2 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Trebeş Tatiana, Vîntu Victoria. Tandemul ca metodă de predare şi 

învăţare a unei limbi străine.  

2. Busuioc Aliona. Particularităţile limbajului medical. 

3. Ţurcan Natalia. Tehnici de organizare cognitivă a lexicului medical. 

4. Stăjila Emilia. Aspecte balcanice în poezia sec. XX. 

 

Studenţi, rezidenți 
Comunicări: 

1. Ciavdari Svetlana. Efectele toxice ale plantelor medicinale (cond. 

şt. – Argentina Chiriac, dr., conf. univ., Cat. de limba română şi ter-

minologie medicală). 

2. Guţu Irina. Transplantul de organe (cond. şt. – Argentina Chiriac, 

dr., conf. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

3. Gîza Cristina. Arta cuvântului în poezia latină (cond. şt. – Svetlana 

Cravcenco, lector superior, Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 

4. Hristeva Runelia. Femei medici iluştri (cond. şt. – Emilia Stajila, 

lector universitar, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

5. Nafiz Yilmaz. Istoria din cabinetul medical (cond. şt. – Emilia 

Stajila, lector universitar, Cat. de limba română şi terminologie me-

dicală). 

6. Mohammed Shalaby. Tulburări în nutriţie (cond. şt. – Iulia Popov, 

lector universitar, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 
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7. Grigoriev Valeria. Aforismul latin „Fide sed cui fidas vide” şi va-

loarea lui general-umană (cond. şt. – Eleonora Ştefârţa, lector su-

perior, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

8. Serkan Dolmus. Elemente de terminologie medicală referitoare la 

sistemul imunitar (cond. şt. – Nadejda Bâlici, lector superior, Cat. de 

limba română şi terminologie medicală). 

9. Drînga Eugeniu. Sinonime şi antonime în terminologia medicală 

(cond. şt. – Maria Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. de limba română şi 

terminologie medicală). 

10. Izzat Habashi. Energizantele (cond. şt. – Iulia Popov, lector univer-

sitar, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

11. Munteanu Vladimir. Lexemul fobie – sursă productivă de formare 

a termenilor clinici (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. 

de limba română şi terminologie medicală). 

12. Cilinghir Irina, Iurova Iulia. Medicamentele – panaceu odinioară 

şi în prezent (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. de limba 

română şi terminologie medicală). 

13. Gîrbu Irina, Braghina Irina. Efectele benefice şi dăunătoare ale 

ceaiului verde şi cafelei asupra organismului uman (cond. şt. – Maria 

Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. de limba română şi terminologie me-

dicală). 

14. Unru Anastasia, Cavalji Daria. Fitoterapia în empirism şi în tera-

peutica modernă (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. 

de limba română şi terminologie medicală). 

15. Cibotaru Cătălina. Elemente religioase în terminologia medicală 

(cond. şt. – Eliza Mârza, lector superior, Cat. de limba română şi 

terminologie medicală). 

16. Tatar Valentina, Dziuba Bogdana. Adaosurile biologice: pro şi 

contra (cond. şt. – Maria  Pruteanu, dr., conf. univ., Cat. de limba 

română şi terminologie medicală). 

17. Lupu Roman. Anglicisme în terminologia medicală (cond. şt. – 

Eleonora Ştefârţa, lector superior, Cat. de limba română şi termino-

logie medicală). 
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Subsecţia 4. Pregătirea preuniversitară 
 

Secţia de pregătire preuniversitară. 

        Sala Multimedia (str. N. Testemițanu, nr. 23/2) 

16 octombrie, ora 13:30 
 

Preşedinte: V. Gonciar, dr. habilitat, profesor universitar  
 

Coordonatori: D. Ceoban, lector superior 

V. Costin, lector superior 
   

Secretari: S. Căzănescu, lector superior 

Ch. Georgas, student, anul I, Facultatea de Stomatologie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Costin Viorica, Corobcean Doina. Strategii de achiziţionare a lexi-

cului specializat. 

2. Bâlici Marcel, Orian Georgeta. Interferenţe semantice. Abordări 

spaţiale şi temporale (studiu de caz). 
 

Studenţi 
Comunicări: 

1. Georgas Christos. Termenii de origine greacă în limbajul medical 

(cond. şt. – Viorica Costin, lector superior, Secţia de pregătire pre-

universitară). 

2. Timur Omer. Nume de familie de origine turcă în antroponimia din 

Republica Moldova (cond. şt. – Viorica Costin, lector superior, Sec-

ţia de pregătire preuniversitară). 

3. Abu Arar Qamar. Medicina populară în Israel (cond. şt. – Viorica 

Costin, lector superior, Secţia de pregătire preuniversitară). 

4. Fatistooglu Musa. Fenomenul metonimiei exprimat în turcismele 

din limba română (cond. şt. – Doina Corobcean, lector univ., Secţia 

de pregătire preuniversitară). 

5. Rukban Alexandra. Cercetări ştiințifice în domeniul medicinei din 

Israel (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lector superior, Secţia de 

pregătire preuniversitară). 
6. Abu Kuider Mohammad. Originea limbii române (cond. şt. – 

Svetlana Căzănescu, lector superior, Secţia de pregătire preuniversi-
tară). 
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7. Nassar Amer. Valori spirituale ale popoarelor din Israel (cond. şt. – 
Svetlana Căzănescu, lector superior, Secţia de pregătire preuniver-
sitară). 

8. Heib Shafic, Wahidi Lami. Unele carenţe în sistemul de sănătate 
publică din Israel (cond. şt. – Nina Cojocaru, lector superior, Secţia 
de pregătire preuniversitară). 

9. Zarura Rafe. Industria farmaceutică în Israel (cond. şt. – Nina 
Cojocaru, lector superior, Secţia de pregătire preuniversitară). 

10. Abu Gama Rateb. Pseudoafixe internaţionale în terminologia me-
dicală (cond. şt. – Didina Ceoban, lector superior, Secţia de pregă-
tire preuniversitară). 

11. Dolmus Mert. Interferenţele aspectelor etimologice şi paremiolo-
gice prin elementele de relaţie din terminologia medicală (cond. şt. – 
Marcel Bâlici, lector univ., Secţia de pregătire preuniversitară). 

 

 

SECŢIA nr. 13 
DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE: 

TENDINŢE, PROBLEME, SOLUŢII 

 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu 

Centrul de Informare INFOMEDICA 3 
IMSP Spitalul Clinic Republican (str. N. Testemiţanu, nr. 29) 

16 octombrie, ora 8:30 
 

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. Karnaeva Liubovi. Dimensiunea informațională a învățământului 
medical de calitate. 

2. Şoroc Nona, Stepanov Augustin. Colecția Koch – parte integrantă 
a patrimoniului documentar universitar. 

3. Bîrîiac Rodica. Biblioteca Ştiințifică Medicală – centru biblioteco-

nomic pentru bibliotecile medicale din Republica Moldova: impor-

tanță şi oportunitate. 
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4. Gologan Larisa. Rolul revistelor ştiințifice în procesul de cercetare 

medicală. 

5. Boldescu Valentina, Fusu Ecaterina. Biblioteca Ştiințifică Medi-

cală – suport informațional pentru comunitatea medicală din țară. 

6. Ciobanu Silvia, Otgon Aliona. Asigurarea informațională a proce-

sului de instruire medicală (cazul BŞM USMF „Nicolae Testemițanu”). 

7. Gheorghiu Elena, Mămăligă-Pascal Tatiana. Accesul liber la raft – 

oportunitate pentru lărgirea cunoaşterii (cazul BŞM IP USMF 

„Nicolae Testemițanu”). 

8. Raileanu Ludmila. Utilizatorii au cuvântul: pe marginea unui sondaj. 

9. Zasmenco Ecaterina. Asigurarea bibliotecilor universitare cu re-

viste ştiințifice: tendințe corporative.  

10. Vedean Elizaveta, Erhan Svetlana. Utilizarea bazelor de date în 

procesul de instruire medicală. 

11. Dobrea Olesea, Barov Tamila. Advocacy a accesului deschis în 

mediul academic medical. 

12. Ciubrei Silvia. Titlu rezervat. 
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ŞEDINŢA ÎN PLEN 

 

Sala Senatului, 17 octombrie 2014, ora 14:30 

 

1. Activitatea ştiinţifică în USMF „Nicolae Testemiţanu”: realizări şi 

perspective 

Gheorghe Rojnoveanu, prorector  

pentru activitate ştiinţifică, 

dr. habilitat, profesor universitar  
 

(15 min) 

   

2. Informaţie despre desfăşurarea Conferinţei anuale      

  Preşedinţii secţiilor   
   

(5 min) 

 

3. Cercetările ştiinţifice ale studenţilor şi rezidenţilor: realizări şi pro-

bleme 

Victor Juncu, vicepreşedinte  

al Asociației Studenților și  

Rezidenților în Medicină  
 

(5 min) 

 

4. Discuţii  

 

5. Realegerea Departamentului Ştiinţă al Asociaţiei Studenţilor şi Re-

zidenţilor în Medicină 

 

6. Menţiuni 
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