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

 

 

Stimate (ă) _______________________________________ 

 

Senatul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae 

Testemiţanu Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică 

aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani, care se va desfăşura 

pe 5 octombrie 2015. 

 

 

 

Program: 
 

Conferinţa ştiinţifică aniversară.  

Şedinţe în secţii 8:30 – 15:00 
     

Expoziţii 8:00 – 16:00 

 
 

 

 
 

Chişinău  
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Comitetul de organizare 
 

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

med., profesor universitar, Om Emerit 

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

hab. şt. med., profesor universitar 

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

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

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

Emil Ceban – prorector pentru educaţie şi probleme so-
ciale, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Didina Nistreanu – secretar ştiinţific, Aparatul de conducere, 
dr. filos., conferenţiar universitar 

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

Natalia Caproş – şef adjunct departament, Departamentul 
Ştiinţă, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

Eugenia Groza – şef adjunct departament, Departamentul 
Ştiinţă 

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

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

Alexei Leviţchi – specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, 
dr. şt. biol. 

Lilian Şaptefraţi  – şef departament, Departamentul Didactic, 
dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

Olga Tagadiuc – şef catedră, Catedra de biochimie şi biochi-
mie clinică, dr. hab. şt. med., conferenţiar 
universitar 
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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 

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

conferenţiar universitar 

Valeriu Revenco – decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secun-

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

universitar 

Eugen Bendelic – decan, Facultatea de Educaţie Continuă în 

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

profesor universitar 

Parascovia Becciev – şef departament, Departamentul Evidenţă şi 

Gestiune Contabilă 

Liubovi Karnaeva – director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

Silvia Ciubrei – şef departament, Departamentul Comuni-

care şi Relaţii Publice 

Vitalie Branişte  – şef departament, Departamentul Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Ghenadie 

Cruşelniţchi 

– şef adjunct departament, Departamentul 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  

Marian Stan – şef catedră, Catedra de educaţie fizică 

Sergiu Berliba – preşedinte al Comitetului sindical al anga-

jaţilor IP USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. 

med., conferenţiar universitar 

Marcel Abraş – preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, dr. şt. med. 

Victor Juncu – vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi 

Rezidenţilor în Medicină, rezident, anul I, 

Obstetrică şi ginecologie 

Cristina Codreanu – rezidentă, anul I, Obstetrică şi ginecologie 

Andreea Lupu                                                       

Eugenia Ferdohleb 

– 

– 

studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie 

studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie 

Alina Sidorenco – studentă, anul III, 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 embriologie; 
biologie moleculară şi genetică umană; medicină legală; morfopatolo-
gie; Laboratorul ştiinţific de morfologie. 

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

 
Preşedinte:       Ie. Zota, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. 

med., profesor universitar, Om Emerit  
 

Coordonatori:  I. Catereniuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
M. Ştefaneţ, dr. hab. şt. med.,  profesor universitar,  
Om Emerit  
Gh. Baciu, dr. hab. şt. med.,  profesor universitar 
I. Cemortan, dr. şt. biol., conferenţiar universitar 
L. Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Cherdivarenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar,      
Om Emerit 
V. Jiţa, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 
V. Rîvneac, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
A. Pădure, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Darii, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari: E. Melnic, conferenţiar universitar 
Iu. Noroc, student, anul III, Facultatea de Medicină nr. 1 

  

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Babuci Angela. Variabilitatea individuală a nervului facial. 
2. Globa Lilian. Particularităţile morfologice ale vaselor complexului 

ombilicoplacentar. 
3. Hacina Tamara. Morfologia aortei: consideraţii asupra opiniilor 

controverse. 
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4. Munteanu Andrei. Steatoza hepatică – indice predictiv al com-
plicaţiilor precoce şi tardive în transplant hepatic. 

5. Munteanu Andrei. Ateroscleroza arterelor cerebrale în sindromul 
metabolic. 

 
Postere: 
1. Belic Olga. Unele aspecte anatomo-topografice ale splinei. 
2. Bendelic Anastasia. Vena safena mare – particularităţi morfocli-

nice, raporturi cu nervii cutanaţi. 

 
Studenţi, rezidenţi  
Comunicări: 
1. Babalean Corina. Particularităţile morfofuncționale ale piciorului în 

dependenţă de vârsta şi gen şi factorii ce predispun la apariţia şi 
dezvoltarea piciorului plat (cond. şt. – Mihai Ştefaneţ, dr. hab. şt. 
med., Cat. de anatomie a omului). 

2. Brunchi Mariana. Meningita otogenă – istoric şi actualităţi (cond. 
șt. – Valentina Covaliu, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

3. Tîrbu Andrei. Variabilitatea reliefului lobilor frontali ai emisferelor 
cerebrale (cond. șt. – Valentina Covaliu, asist. univ., Cat. de anato-
mie a omului). 

4. Grişco Lidia. Particularităţile morfofuncţionale ale cordului în pe-
rioada postnatală (cond. șt. – Tatiana Botnari, asist. univ., Cat. de 
anatomie a omului). 

5. Doliscinchi Livia. Variante de ramificare a arterei lienale şi impor-
tanţa lor aplicativă (cond. șt. – Olga Belic, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de anatomie a omului). 

6. Ivanov Mihail. Variabilitatea poligonului arterial Willis (cond. şt. – 
Zinaida Zorin, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

7. Kadan Aref. Specific features of the cardiac chambers (cond. şt. – 
Tamara Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

8. Plahotniuc Ana. Particularităţile morfologice ale canalului carpian 
(cond. şt. – Mihai Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., Cat. de anatomie a 
omului). 

9. Rurac Inga, Danilă Dorina. Variabilitatea inervaţiei membrului 
inferior în aspect morfoclinic (cond. şt. – Ion Stegarescu, asist. univ., 
Cat. de anatomie a omului). 

10. Ursu Eugen. Variabilitatea vaselor circulaţiei pulmonare (cond. şt. – 
Tamara Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 
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11. Smoleac Doina. Morfologia aparatului ligamentar al uterului (cond. 

şt. – Zinaida Zorin, asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 

12. Jamba Dorin. Actualităţi şi perspective în farmacogenetică (cond. 

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

culară şi genetică umană). 

13. Tomşa Corina. Testarea genetică: indicaţii şi limite (cond. şt. – 

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

culară şi genetică umană). 

14. Obreja Mariana. Importanţa secvenţelor repetitive ale heterocro-

matinei în stabilirea apartenenţei biologice, în criminalistică şi 

diagnosticul bolilor genetice (cond. şt. – Dumitru Amoaşii, dr. şt. 

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

15. Ţiţei Mihaela. Strategii de diagnostic prenatal în diferite perioade 

ale sarcinii (cond. şt. – Dumitru Amoaşii, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

16. Bulat Ana-Maria. Transducţia semnalelor în terapia cancerului 

(cond. şt. – Viorica Galbur, lect. univ., Cat. de biologie moleculară 

şi genetică umană). 

17. Timoşenco Irina, Petrunov Liliana. Progresele geneticii în sto-

matologia modernă (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., 

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

18. Ursu Eugen. Premiul Nobel în medicină şi fiziologie şi implicaţia 

lui în practica medicală (cond. şt. – Svetlana Capcelea, dr. şt. med., 

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

19. Pastuşenco Tatiana. Aspectele molecular-genetice ale eritropoie-

tinei (cond. şt. – Ludmila Rotaru, dr. şt. biol., lect. univ. sup., Cat. 

de biologie moleculară şi genetică umană). 

20. Munteanu Valeria. Polimorfismul molecular al angiotensinei 

(cond. şt. – Dumitru Amoaşii, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de bio-

logie moleculară şi genetică umană). 

21. Bilan Anastasia. Aspectele celulare şi moleculare ale transportului 

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

Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 

22. Purice Ina. ADN polimerazele (cond. şt. – Diana Dragan, asist. 

univ., Cat. de biologie moleculară şi genetică umană). 
23. Toporeţ Natalia. Sindromul copilului bătut în cadrul familiei 

(cond. şt. – Andrei Pădure, dr. hab. şt. med., conf. univ., şef catedră, 
Cat. de medicină legală). 
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24. Cimbriciuc Marin. Modificările metabolismului proteic şi rolul 
nichelului în ciroza alcoolică (cond. şt. – Andrei Munteanu, asist. 
univ., Cat.  de morfopatologie). 

25. Chistruga Valentina. Melanom cutanat (cond. şt. – Eugen Cazacu, 
asist. univ., Cat.  de morfopatologie). 

 
Postere: 
1. Abu El Hija Mohamad. The topographic interrelationship of the 

hip joint (cond. şt. – Lilian Globa, asist. univ., Cat. de anatomie a 
omului). 

2. Bdarnah Nader. Functional morphology of the billiary ways (cond. 
şt. – Tamara Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a 
omului). 

3. Bordianu Olga. Conexiunile nervului facial şi ramurilor terminale 
ale nervului trigemen. Aspect funcţional (cond. şt. – Eugenia 
Lopatenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

4. Carauş Veaceslav. Морфофункциональные особенности строе-
ния клапанного аппарата сердца человека (cond. şt. – Eugenia 
Lopatenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

5. Darawsha Wasim. The variational anatomy of the arterial vesseles 
of the abdominal viscera (cond. şt. – Lilian Globa, asist. univ., Cat. 
de anatomie a omului). 

6. Haib Maher. Vascular peculiarities of the umbilical placentar 
complex (cond. şt. – Lilian Globa, asist. univ., Cat. de anatomie a 
omului). 

7. Heib Adi. Variability of the human aorta (cond. şt. – Tamara 
Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

8. Moataz Masri. Venous valves: variability, clinical importance (cond. 
şt. – Tamara Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a 
omului). 

9. Qais Samer. Morphofunctional aspects of the valvular apparatus of 
the heart (cond. şt. – Tamara Hacina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
anatomie a omului). 

10. Studeneanscaia Valentina. Ультразвуковая вариантная анатомия 
матки и яичников у женщин репродуктивного возраста (cond. 
şt. – Belic Olga, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omului). 

11. Yousif Ali. Biodynamics of the running (cond. şt. – Lilian Globa, 

asist. univ., Cat. de anatomie a omului). 
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12. Cimbriciuc Marin. Steatoza hepatică non-alcoolică cu sau fără 

sindrom metabolic – doua tulburări diferite: da sau nu? (cond. şt. – 

Andrei Munteanu, asist. univ., Cat.  de morfopatologie). 

 

 

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

cologie şi farmacologie clinică 

Catedrele de farmacologie şi farmacologie clinică; fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică; fiziologie a omului şi biofizică; biochimie şi 

biochimie clinică; diagnostic de laborator clinic; Laboratorul ştiinţific 

de biochimie. 

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

 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 20) 

 5 octombrie, ora 8:30 
 

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

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

med., profesor universitar, Om Emerit 

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

Om Emerit 

O. Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

L. Lîsîi, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 

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

Om Emerit 

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

Om Emerit 

V. Vovc, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 

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

Secretari: T. Chiriac, asistent universitar  

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

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Bacinschi Nicolae. Entomoterapia – realizări şi perspective. 

2. Gavriluţă Vadim. Proprietăţile farmacologice ale uleiurilor vegetale. 

3. Vovc Victor. Plasticitatea neuronală: importanţa teoretică şi aplicativă.  
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4. Ganenco Andrei. Scorul Profilului vegetativ motor la pacienţii cu 

tulburări de panică şi simptome respiratorii.  

5. Lîsîi Dan, Tagadiuc Olga, Sardari Veronica. Metabolismul glu-

cozei în cancer şi rolul dietei cetogene. 

6. Andronache Lilia. Modificările oxidării cu radicali liberi în ţesutul 

osos în osteopatia experimentală indusă cu etilenglicol şi influenţa 

unor remedii autohtone. 

7. Mihalciuc  Olga. Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra nivelului 

de citokine în normă şi astmul bronşic asociat. 

8. Popa Veaceslav. Influenţa unor compuşi coordinativi bioactivi 

asupra stresului oxidativ în ţesutul muscular la administrarea lor în 

condiţii fiziologice. 

9. Sardari Veronica. Influenţa unor compuşi bioactivi autohtoni asupra 

indicilor metabolismului glucidic în osteopatia indusă cu etilenglicol. 

 

Postere: 

1. Guţu Ina. Preparate de origine entomologică cu proprietăţi antiinfla-

matoare. 

2. Sardari Veronica. Influenţa unor compuşi coordinativi bioactivi noi 

asupra nivelului de produşi finali ai glicării avansate. 

3. Pantea Valeriana. Activitatea antilipoxigenazică a unor noi com-

puşi coordinativi bioactivi  în vitro.  

4. Şveţ Ina. Activitatea prooxidantă a unor noi compuşi coordinativi 

bioactivi în vitro. 

5. Garbuz Olga. Activitatea antioxidantă a unor noi compuşi coordi-

nativi bioactivi în vitro. 

6. Mihalciuc Olga. Influenţa unor noi compuşi coordinativi bioactivi 

asupra nivelului de methemoglobină şi a indicilor de hemoliză. 

  

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Oboroc Gabi. Medicaţia sindromului coronarian acut (cond. şt. – 

Gheorghe Guşuilă, lect. univ. superior, Cat. de farmacologie şi far-

macologie clinică). 

2. Şabanov Alina. Imupurin în tratamentul hepatitelor virale (cond. şt. – 

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

cologie clinică). 
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3. Botnari Rodica. Medicaţia bolii ulceroase (cond. şt. – Vadim Gavrilu-

ţă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de farmacologie şi farmacologie 

clinică). 

4. Ciobanu Ana, Rusanovschi Carina. Acţiunea toxică a nicotinei 

(cond. şt. – Ianoş Coreţchi, dr. şt. med., asist. univ., Olesea Popovici, 

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

5. Ioniţă Mihaela. Rolul factorului inducibil al hipoxiei (HIF) în 

organismul omului (cond. şt. –  Vasile Lutan, dr. hab. şt. biol., prof. 

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

6. Zamfir Elena. Rolul sistemului RAAl tisular în patologie (cond. şt. 

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

fiziopatologie clinică). 

7. Roşca Doina. Aspecte patogenetice ale miocardului hibernant (cond. 

şt. – Stela Todiraş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică). 

8. Mândrilă Cristina. Rolul bilirubinei în patologia cardiovasculară şi 

diabetul zaharat tip 2 (cond. şt. –  Anatol Vişnevschi, dr. hab. şt. 

med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică). 

9. Pleşca Dina. Noi aspecte patofiziologice ale durerii migrenoase (cond. 

şt. – Eleonora Borş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică). 

10. Burca Victoria, Tofan Cristina. Patogenia bolii Alzheimer: rolul 

şi corelaţia beta-amiloid peptidului şi proteinei tau în degenerarea 

neuronală (cond. şt. – Lilia Tacu, asist. univ., Cat. de fiziopatologie 

şi fiziopatologie clinică). 

11. Caragheorghe Ecaterina. Privarea de somn la studenţii medicinişti 

(cond. şt. – Victor Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

fiziologie a omului şi biofizică). 

12. Turlacova Diana. Reglarea voluntară a respiraţiei (cond. şt. – Andrei 

Ganenco, asist. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică). 

13. Burlacenco Cristina. Microtubulii – formă alternativă de transmi-

tere a informaţiei (cond. şt. –  Adrian Lupuşor, asist. univ., Cat. de 

fiziologie a omului şi biofizică). 

14. Pestrikov Timur. Examinarea trăsăturilor de personalitate la per-

soane tinere în baza PID-5 (cond. şt. – Svetlana Lozovanu, dr. şt. 

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

15. Mîrzac Daniela. Fiziologia îmbătrânirii (cond. şt. – Aurel Saulea, 

dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică). 
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16. Bernaz Olga. Rolul trimetilamin N-oxid (TMAO) în dezvoltarea 

afecţiunilor cardio-vasculare (cond. şt. – Ana Veselovskaia, asist. 

univ., Cat. de medicină de laborator). 

 

Postere: 

1. Ciobanu Ana, Odagiu Otilia. Influenţa profeturului asupra echi-

librului acido-bazic şi electrolitic (cond. şt. –  Ianoş Coreţchi, dr. şt. 

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

2. Tenchiu Marta. Efectele adverse medicamentoase – problema me-

dicinii contemporane (cond. şt. – Vadim Gavriluţă, dr. şt. med., conf. 

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

3. Kraizel Mihail. Patogenia miocardului hibernat şi şocat (cond. şt. – 

Victoria Rotaru, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de fiziopatologie şi 

fiziopatologie clinică). 

4. Spînu Doina. Aspecte noi privind diagnosticarea tulburărilor de 

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

Cat. de fiziologie a omului şi biofizică). 

5. Popovici Vadim, Bodiu Ion. Aspectele neurofiziologice ale terapiei 

prin muzică (cond. şt. – Boris Dragan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de fiziologie a omului şi biofizică). 

 

 

SECŢIA nr. 2 
PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar 

Catedrele de medicină socială şi management sanitar „Nicolae 

Testemiţanu”; medicină militară şi extremală; Şcoala de Management în 

Sănătate Publică. 

Aula 1 „Petru Galeţchi”, Blocul didactic central  

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

 5 octombrie, ora 8:30 

 

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

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

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

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

 

Secretari: G. Buta, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
D. Ştirba, student, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 

 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Moroşanu Mihail. Eficientizarea sistemului de sănătate publică. 
2. Lupacescu Iurii. Starea de sănătate şi securitatea personalului me-

dical din mediul rural. 
3. Sochirca Ludmila. Politici şi strategii de reformare ale serviciului 

de expertiză medicală a vitalităţii în Republica Moldova. 
4. Tintiuc Dumitru, Cimil Anişoara. Unele rezultate în reabilitarea 

pacienţilor de profil ortopedico-traumatologic. 
5. Eţco Constantin, Buta Galina. Responsabilizarea pacienţilor şi în-

grijitorilor acestora. 
6. Dumbrăveanu Ion, Spinei Larisa. Epidemiologia disfuncţiei erectile 

în Republica Moldova. 
7. Baroncea Anjela. Determinarea bugetului de timp în promovarea 

sănătăţii asistenţilor medicali la nivel comunitar. 
8. Cararuş Margareta. Particularităţile dezvoltării personalităţii copi-

lului în absenţa temporară a părinţilor.  
9. Fornea Iuliana. Sociologia sănătăţii. Politici sociale în domeniul 

sănătăţii. 
10. Nicov Irina. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în economia 

Republicii Moldova. 
 
Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Diaconu Ana, Spînu Dorin, Spînu Doina, Cupcea Marina. Pro-

iectarea unui studiu: pilonii de bază şi esenţa acestora (cond. şt. – 
Leonid Margine, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi 
management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”).  

2. Spînu Dorin, Diaconu Ana, Spînu Doina, Colesnic Lilia. Eşan-
tionarea aleatorie simplă: sensul matematic al formulei de calcul al 
volumului eşantionului reprezentativ (cond. şt. – Leonid Margine, 
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi management 
sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 
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3. Ferdohleb Eugenia. Examene medicale profilactice, planificate şi 

factori de risc ocupaţional (cond. şt. – Mihail Moroşanu, dr. şt. med., 

conf. univ., Şcoala de Management în Sănătate Publică). 

4. Cibotaru Irina. Siguranţa pacienţilor şi procedurile invazive (cond. 

şt. – Galina Buta, dr. şt. med., conf. univ., Şcoala de Management în 

Sănătate Publică). 

5. Sereda Natalia. Determinarea dimensiunilor de realizare în cariera de 

medic (cond. şt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 

6. Bradu Alina. Aspecte medico-sociale ale migraţiei în Republica 

Moldova (cond. şt. – Tudor Grejdeanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţa-

nu”). 

7. Cara Sergiu. Aspecte medico-sociale ale copiilor cu dizabilităţi 

majore (cond. şt. –  Iulian Grossu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 

8. Leahu Oxana. Aspecte medico-sociale ale radiculopatiei discogene 

la adulţi (cond. şt. –  Iulian Grossu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

medicină socială şi management sanitar  ”Nicolae Testemiţanu”). 
9. Mazniuc Viorica. Particularităţile medico-sociale ale maladiilor car-

diace la vârstnicii din mediul rural (cond. şt. – Tudor Grejdeanu, dr. 
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi management 
sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 

10. Mititiuc Ana. Maladiile sexual transmisibile – problemă medico-
socială (cond. şt. – Mihail Moroşanu, dr. şt. med., conf. univ., 
Şcoala de Management în Sănătate Publică). 

11. Postoronca Dragoş. Aspecte medico-sociale ale nou-născuţilor cu 
masa corporală mică în Spitalul Municipal nr. 1 (cond. şt. – Tudor 
Grejdeanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de medicină socială şi 
management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 

12. Scafaru Liuba. Aspecte medico-sociale şi psihologice ale persoa-
nelor singuratice din mediul rural (cond. şt. –  Iulian Grossu, dr. şt. 
med., conf. univ., Cat. de medicină socială şi management sanitar 
”Nicolae Testemiţanu”). 

13. Stavinschi Cristina. Dereglările cognitive la vârstnici (cond. şt. – 
Tudor Grejdeanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de medicină 
socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”). 
 



15 

14. Scai Ion, Rotaru Corneliu. Aspecte de eficientizare a timpului în 
perioada studiilor universitare la USMF „Nicolae Testemiţanu” 
(cond. şt. –  Galina Buta, dr. şt. med., conf. univ., Şcoala de Mana-
gement în Sănătate Publică). 

 
 

Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice 
Catedrele de igienă; igienă generală. 

Aula nr. 115, Blocul didactic nr. 6  
(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 26/2) 

5 octombrie, ora 8:30  
 

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

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

 

Secretari:         V. Rubanovici, asistent universitar 
I. Cojan, studentă, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Miron Inga. Estimarea stării de sănătate a populaţiei oraşului Cahul 

în relaţie cu calitatea apei potabile. 

2. Grigoriţa Iurie. Estimarea igienică a condiţiilor de muncă ale mun-

citorilor de la întreprinderile farmaceutice din Republica Moldova. 

3. Cernelea Natalia. Aspecte igienice ale alimentaţiei elevilor din LT 

„Ion Creanga” din mun. Chişinău. 

4. Cebanu Serghei. Sănătatea sportivilor – problemă actuală de sănă-

tate publică. 

5. Mogoreanu Maxim. Evaluarea igienică a gradului de mineralizare a 

apei din diverse surse. 

6. Purice Ion. Factorii de risc în geneza cancerului profesional. 

7. Ciobanu Elena. Morbiditatea populaţiei din mediul rural în relaţie 

cu calitatea apei potabile. 

8. Bivol Natalia. Impactul psiho-emoţional al fluorozei dentare. 
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Postere: 

1. Cazacu-Stratu Angela. Evaluation of risk factors in initiation of 

cronic respiratory diseases. 

2. Croitoru Cătălina. Aspecte ale stresului socio-familial. 

3. Tihon Aliona. Risc of mobile phone radiation. 

4. Rubanovici Vladislav. Aspecte igienice ale alimentaţiei sportivilor. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Tonu Tatiana. Despre aditivii alimentari utilizaţi în fabricarea cio-

colatei (cond. şt. – Vladislav Rubanovici, asis. univ., Cat. de igienă). 

2. Zaporojan Aculina. Alimentaţia elevilor din instituţiile preuniver-

sitare în viziunea specialiştilor din domeniul sănătăţii publice (cond. 

şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de igienă). 

3. Panainte Vasile. Evaluarea igienică a obiectivelor de alimentaţie ra-

pidă din mun. Chişinău (cond. şt. – Alexei Chirlici, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de igienă). 

4. Gorban Olga. Estimarea stării de sănătatea a muncitorilor întreprin-

derii de producere a încălţămintei ”Soft-Shoes” (cond. şt. – Victor 

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

5. Florea Elena. Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă ale anga-

jaţilor fabricii de tricotaj SA ”Bălţeanca” (cond. şt. – Victor Meşina, 

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

6. Sterpu Olga. Evaluarea igienică a regimului zilei copiilor preşcolari 

din raionul Cahul (cond. şt. – Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., 

asist. univ., Cat. de igienă). 

7. Gîncu Mariana. Caracteristica stării de sănătate a femeilor care 

practică exerciţii fizice sistematice (cond. şt. – Sergiu Cebanu, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de igienă). 

8. Racu Maria-Victoria. Sănătatea populaţiei şi calitatea apei potabile 

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

igienă). 

9. Nicoară Felicia, Spînu Doina. Obezitatea ca problemă globală 

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

generală). 

10. Cristea Tamara. Stresul vizual (cond. şt. – Elena Ciobanu, dr. şt. 

med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 
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11. Scutelnic Cristina. Evaluarea saturaţiei organismului cu vitamina C 

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

generală). 

12. Gâscă Veronica. Simptomele stresului înregistrat la lucrătorii me-

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

igienă generală). 

13. Mafteuţă Doina. Cauzele stresului (cond. şt. – Cătălina Croitoru, 

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

14. Ţopa Alexandra. Caracteristica psihoigienică a barierelor apărute 

în adaptarea studenţilor la procesul didactic din instituţiile de învă-

ţământ superior (cond. şt. – Ovidiu Tafuni, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de igienă generală). 

15. Raţa Vadim. Reabilitarea medicală şi barierele reîncadrării în me-

diul ocupaţional a persoanelor cu dizabilităţi (cond. şt. – Ion Bahnarel, 

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

 

Postere: 

1. Heghea Aurelia. Alege să trăieşti sănătos (cond. şt. – Elena Ciobanu, 

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

2. Martnos Ana-Maria. Tutunul cucereşte lumea (cond. şt. – Elena 

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

3. Dobrostomat Galina, Şipitca Mihaela. Cancerul (cond. şt. – Elena 

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

4. Bălteanu Domnica, Grecu Ana. Vitaminele şi sănătatea copilului 

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

generală). 

5. Pogreban Dorina. Activitatea de pedagog ca factor de stres (cond. 

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

6. Voloşciuc Doina. Informaţia – cauză a stresului (cond. şt. – Cătălina 

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

7. Gurghiş Elena, Ceban Tatiana. Metodele ergonomice utilizate 

pentru evidenţierea determinanţilor afecţiunilor non-transmisibile 

(cond. şt. – Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de igienă 

generală). 

8. Moisei Mihail. Igiena muncii medicului stomatolog (cond. şt. – 

Aliona Tihon, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de igienă generală). 
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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 nr. 205, Blocul didactic central   

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

 5 octombrie, ora 8:30  

 

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

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

med., profesor universitar, Om Emerit 

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

universitar 

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

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

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

Secretari: V. Potîng-Raşcov, asistent universitar 

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

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Spătaru Diana. Peisajul microbiologic al mediului spitalicesc în 

staţionarele de profil ortopedo-traumatologic. 

2. Prisacari Viorel, Baraneţchi Iana, Spătaru Diana. Rezultatele 

studiului privitor la infecţiile nosocomiale septico-purulente în sta-

ţionarele de profil otopedo-traumatologic. 

3. Bîstriţchi Ina, Holban Tiberiu. Eficienţa TARV cu scheme de 

prima linie la pacienţii cu infecţia HIV∕SIDA pe parcursul a 3 ani. 

4. Bunescu Irina, Holban Tiberiu. Aspecte clinico-etiologice ale 

septicemiilor la pacienţii internaţi în IMSP SCBI Toma Ciorbă. 

5. Micşanschi Pavel, Holban Tiberiu. Eşecul terapeutic la pacienţii 

cu infecţie HIV∕SIDA aflaţi în tratament antiretroviral cu scheme de 

prima linie. 

6. Paveliuc Petru, Plăcintă Gheorghe. Infecţia ocultă cu virusul 

hepatic B.  
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Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Marinescu Tatiana. Peisajul microbian al infecţiilor obstetrico-

ginecologice la gravide şi lăuze (cond. şt. – Elena Zariciuc, asist. 
univ., Cat.  de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

2. Moţpan Alexandra. Incidenţa infecţiei cu Salmonella şi rezistenţa 
la antibiotice în perioada anilor 2012-2014 (cond. şt. – Alexandru 
Cotici, dr. şt. med., conf. univ. Cat.  de microbiologie, virusologie şi 
imunologie). 

3. Caldari Violona. Structura etiologică şi spectru de sensibilitate/ re-
zistenţă la antibiotice a agenţilor cauzali ai infecţiilor septico-puru-
lente în obstetrică şi ginecologie (cond. şt. – Alexandru Cotici, dr. şt. 
med., conf. univ. Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

4. Siutchina Natalia. Prionii – agenţi patogeni ai infecţiilor (cond. şt. – 
Natalia Rulevschi, asist. univ., Cat.  de microbiologie, virusologie şi 
imunologie). 

5. Ţurcanenco Iana. Microbiologia şi diagnosticul de laborator al 
Leptospirozelor în Republica Moldova (cond. şt. – Daniela Cojocari, 
asist. univ., Cat. de microbiologie, virusologie şi imunologie). 

6. Urun Mariana. Studierea aspectelor diagnosticului de laborator şi 
morbidităţii candidiozice în Republica Moldova (cond. şt. – Vasile 
Bortă, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de microbiologie, virusologie şi 
imunologie). 

7. Iaşibaş Oxana. Detectarea β lactamazelor, marckeri ai rezistenţei 
Enterobacteriilor la antibiotice în infecţii ale tractului urinar (cond. 
şt. – Olga Burduniuc, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de microbiologie, 
virusologie şi imunologie). 

8. Moisei Lilia. Diagnosticul serologic al infecţiilor cu virusul Herpes 
de tip I şi tip II (cond. şt. – Nicolae Puşcaş, asist. univ., Cat. de 
microbiologie, virusologie şi imunologie). 

9. Marinescu Valentin. Situaţiile excepţionale – problemă de sănătate 
publică cu impact socio-economic (cond. şt. – Adrian Cotelea, dr. şt. 
med., conf. univ., Cat. de epidemiologie). 

10. Nazar Tatiana. Epidemiologia alcoolismului şi psihozelor alcoolice 
în Republica Moldova (cond. şt. – Angela Paraschiv, dr. şt. med., conf. 
univ., Cat. de epidemiologie). 

11. Gamaniuc Marina. Particularităţi epidemiologice actuale ale mor-
bidităţii prin tuberculoză în Republica Moldova (cond. şt. – Adrian 
Cotelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epidemiologie). 
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12. Russu Nicoleta. Infecţii nozocomiale în boala arşilor (cond. şt. – 
Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

13. Ciumac Eugenia. Viaţa şi activitatea epidemiologului Eli Naum 
Şleahov. 95 ani de la naştere (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

14. Goncearuc Diana. Aspecte epidemiologice ale tusei convulsive şi 
parapertussis-ului în Republica Moldova pe perioada anilor 2009-
2014 (cond. şt. – Luminiţa Guţu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
epidemiologie). 

15. Cereteu Ana. Epidemiologia infecţiilor intestinale acute şi toxico-
infecţiile alimentare la copiii de până la un an în Republica Moldova 
(cond. şt. – Vasile Sofronie, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de epide-
miologie). 

16. Buga Diana. Epidemiologia infecţiei cu virusul hepatitei C în 
Republica Moldova, anii 2003-2013 (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. 
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de epidemiologie). 

17. Bot Tamara. Epidemiologia infecţiilor nosocomiale cu Acinetobac-
ter (cond. şt. – Viorel Prisacari, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 
epidemiologie). 

18. Ştepa Cristina. Caracteristica clinico-etiologice  şi de laborator a 

salmonelozei în Republica Moldova (cond. şt. – Stela Cojocaru, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazito-

logie medicală). 

19. Ciobu Cristina. Evoluţia erizipelului în dependenţă de localizare 

(cond. şt. – Liviu Iarovoi,  dr. şt. med., conf. univ., Cat. de boli in-

fecţioase, tropicale şi parazitologie medicală). 

20. Capestru Elena. Particularităţile clinice şi de laborator ale infecţiei 

meningococice (cond. şt. – Valentina Potîng-Raşcov, asist. univ., 

Cat. de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală). 

21. Trofimov Cristina. Varicela la sugari (cond. şt. – Galina Rusu, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de boli infecţioase FECMF). 

22. Cibotari Ana. Sindromul convulsiv în maladiile infecţioase la copii 

(cond. şt. – Ludmila Serbenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de boli 

infecţioase FECMF). 

23. Păvăloi Angela. Particularităţile clinice şi de evoluţie ale gripei la 

copii (cond. şt. – Ludmila Serbenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

boli infecţioase FECMF). 

 



21 

SECŢIA nr. 3 
PROBLEME ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE 

 

Subsecţia 1 
Departamentul Medicină Internă (Disciplinele de sinteze clinice; 

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

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

5 octombrie, ora 8:30  

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

Coordonatori:  V.-T. Dumbrava, dr. hab. şt. med., profesor universitar, 
Om Emerit 
L. Groppa, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Istrati, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Ţîbîrnă, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Botnaru, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Butorov, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

   M. Mazur, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
   N. Bodrug, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
  

Secretari: E. Ţerna, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
 C. Poseleţchi, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină 

nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Popescu Victor. Ponderea unor profiluri ale metilării promotorului 

genei p15 (locus: CDKN2B) la pacienţii cu cardiopatie ischemică de 
origine aterosclerotică. 

2. Tcaciuc Eugen. Perspective în tratamentul hipotensor portal.  
3. Munteanu Oxana.  Bronşectaziile: trecut şi viitor. 
4. Rusu Doina. Patologia căilor respiratroii mici, aspecte clinice şi de 

diagnostic.  
5. Harea Gheorghe. Insulinorezistenţa în steatoza hepatică şi în hepa-

titele cronice virale.  
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6. Corlăteanu Olga.  Hemodinamica pulmonară la pacienţii cu ciroză 
hepatică. 

7. Toma Cristina.  Predictorii severităţii în pneumoniile nosocomiale. 
8. Corlăteanu Alexandru. Impactul BPOC asupra stării de sanatate. 
9. Şalari Adrian. Prevalenţa sindromului depresiv la pacienţii geriatrici 

cu tulburare cognitivă. 
10. Sîrcu Victoria.  Diferenţele de gen la pacienţii cu apnee în somn. 
11. Cazac Victor. Particularităţile epidemiologice ale fracturilor de fra-

gilitate periferică la pacienţii cu osteoporoză în Republica Moldova. 
 
Postere:  
1. Antonova Natalia. Rolul administrării Ursofalkului şi Mukofalkului 

în terapia complexă a bolnavilor cu hepatita cronică de etiologie 
toxică. 

2. Berezovscaia Elena, Glijin Alena, Lupaşco Iulianna. Dereglări 
psihosomatice la pacienţii cu hepatită cronică virală. 

3. Butovscaia Cristina. Predictorii genetici ai dereglării conducerii şi 
ritmului cardiac. 

4. Buza Anastasia. Aspecte molecular-genetice ale surdităţii neurosen-
zoriale nonsindromice. 

5. Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana. 
Hepatita cronică virală C asociată cu patologia zonei gastroduodenale. 

6. Chirvas Elena. Modificări imunologice la pacienţii cu hepatită cro-
nică de etiologie HBV (forma HbsAg +). 

7. Gribiniuc Anatolie, Onu Vera, Dumbrava Vlada-Tatiana. Noi 
abordări în managementul urticariei cronice. 

 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Cebanu Ecaterina, Railieanu Ludmila. Manifestări extrahepatice 

la nivelul hormonilor sexuali feminini în hepatitele cronice virale 
(cond. şt. – Iulianna Lupasco, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de gastro-
enterologie). 

2. Domenti Marina. Hipertensiune pulmonară asociată cu hemoptizie 
masivă în stenoza mitrală (cond. şt. – Natalia Caproş, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Disciplina de sinteze clinice). 

3. Podoroghin Marina. Tratamentul hipertensiunii pulmonare la pa-
cienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (cond. şt. – Valentin 
Calancea, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de boli ocupaţionale). 
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4. Chetrari Nicoleta. Dificultăţi în abordarea unui pacient cu bronşiec-

tazii (cond. şt. – Oxana Munteanu, dr. şt med., asist. univ., Disci-

plina de pneumologie şi alergologie). 

5. Dogot Marta. Complicaţii hemodinamice la pacienţii cu sindrom 

coronarian acut fără supradenivelare segment ST în perioada de spi-

talizare (cond. şt. – Natalia Caproş, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Disciplina de sinteze clinice). 

6. Gurjui Eugenia. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienţii cu bron-

hopneumopatie cronică obstructivă (cond. şt. – Valentin Calancea, 

dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de boli ocupaţionale). 

7. Cumpătă Veronica, Tocan Alina. Manifestări extrahepatice la ni-

velul hormonilor sexuali masculini în hepatitele cronice virale (cond. 

şt. – Iulianna Lupasco, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de gastroente-

rologie). 

8. Jocot Victoria. Estimarea riscului de apnee în somn (cond. şt. – 

Alexandru Corlăteanu, dr. şt med., conf. univ., Disciplina de pneu-

mologie şi alergologie). 

9. Luca Ecaterina. Probleme de diagnostic diferenţial al cirozei he-

patice (cond. şt. – Nicolae Bodrug, dr. hab. şt med., prof. univ., Dis-

ciplina de boli ocupaţionale). 

10. Iacovlev Miroslav. Analiza comparativă a eficacităţii Denosumab 

vs Zolendronat la pacienţii cu osteoporoză primară (cond. şt. – 

Eugeniu Russu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie 

şi nefrologie). 

11. Zubriţchi Nina. Метаболический синдром у пациентов с подаг-

рой (cond. şt. – Larisa Rotaru, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina 

de reumatologie şi nefrologie). 

 

Postere:  

1. Tocan Alina. Raspunsul virusologic la pacientii cu HCV sub terapie 

antivirală cu Pegasys și Ribavirină (cond. şt. – Iulianna Lupasco, dr. 

şt. med., conf. cercet., Lab. de gastroenterologie). 

2. Turov Vladislav. Telbivudina în hepatita cronică virală B (cond. şt. – 

Iulianna Lupasco, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de gastroenterolo-

gie). 

3. Cotov Tatiana. Pneumoniile postvirale (cond. şt. – Tatiana Dumitraş, 

dr.  şt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice). 
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4. Botnari Olesea. Evaluarea factorilor de risc exo- şi endogeni la 
pacienţii cu pancreatita cronică forma doloră şi latentă (cond. şt. – 
Rodica Bugai, asist. univ., Disciplina de medicină internă). 

5. Bercut Ana. Particularităţi clinico-paraclinice şi evolutive ale pa-
cienţilor cu cardiomiopatii (cond. şt. – Ghenadie Bezu, dr. şt. med., 
conf. univ., Disciplina de medicină internă). 

6. Gurghis Elena, Vrabie Liliana, Feghiu Ana Maria. Evaluarea 
simptomelor clinice şi paraclinice în diagnosticul de cancer de colon 
(cond. şt. – Maria Feghiu, dr. şt. med., conf. univ., Disciplina de me-
dicină internă). 

7. Popescu Elena. Diagnosticul precoce al osteoartrozei (cond. şt. – 
Minodora Mazur, dr. hab. şt. med., prof., univ., Disciplina de medi-
cină internă). 

 
 

Subsecţia 2 
Catedrele de oncologie, hematologie şi radioterapie; dermatovene-

rologie; pneumoftiziologie; radiologie şi imagistică. 
Aula Institutului Oncologic (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 30) 

5 octombrie, ora 8:30  

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

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

   

Secretari: V. Musteaţă, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
R. Ridcodubskii, student, anul VI, Facultatea de Medicină 
nr.1 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ţîbîrnă Andrei. Tactica chirurgicală în tratamentul cancerului 

tiroidian local avansat. 
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2. Şveţ Veronica. Factorii de risc profesional şi monitorizarea lor în 

activitatea medicilor oncologi. 

3. Buruiană Sanda. Aspecte clinice, hematologice şi imunohistochi-

mice ale limfoamelor non-Hodgkin din celulele zonei marginale. 

4. Dănilă Aliona. Particularităţile clinice ale recidivelor la pacienţii cu 

limfom Hodgkin în stadiile I şi II. 

5. Ţîbîrnă Vasile. Manifestări cutanate fungice în diabetul zaharat. 

6. Emeţ Iulia. Particularităţi contemporane imuno-genetice în pso-

riazis. 

7. Gorgos Eugen. Rozaceea – sinteze etio-patogenice şi clinico-tera-

peutice. 

8. Baltă Alexandru. Keloidul şi cicatricea hipertrofică – aspecte cli-

nico-evolutive. 

9. Gherman Olimpia. Rolul metodei Xpert MTB/RIF în diagnosti-

carea tuberculozei pulmonare. 

10. Lesnic Evelina. Evaluarea factorilor de risc ai eşecului tratamentu-

lui tuberculozei pulmonare în cadrul strategiei DOTS şi DOTS Plus. 

 

Postere:  

1. Ţîbîrnă Andrei. Tactica chirurgicală în cancerul tiroidian cu meta-

staze în ganglionii limfatici cervicali. 

2. Odobescu Oxana. Particularităţile clinico-imagistice în tumorile be-

nigne ale glandelor mamare. 

3. Corobcean Nadejda. Rezecţiile pancreato-duodenale în tumorile 

nonbiliopancreatice.  

4. Bacalîm Liliana. Investigaţiile clinico-morfologice şi imunohisto-

chimice ale bolnavelor de cancer mamar, faza reproductivă, în pe-

rioada preoperatorie. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Chilaru Olga. Manifestările clinico-morfologice ale limfoamelor non-

Hodgkin mediastinale în aspect de vârstă (cond. şt. – Maria Robu, 

dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oncologie, hematologie şi radiote-

rapie). 

2. Monastîrscaia Anastasia. Cancerul mamar bilateral. Aspecte clinico-

metodologice (cond. şt. – Ion Mereuţă, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 
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3. Guţu Tatiana. Tromboembolia arterei pulmonare la bolnavii operaţi 
de cancer (cond. şt. – Valentin Martalog, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de oncologie, hematologie şi radioterapie). 

4. Rusu Olga. Psoriazisul la copii şi adolescenţi (cond. şt. – Gheorghe 
Muşet, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de dermatovenerologie). 

5. Ojovanu Vitalina. Sifilisul la gravide – aspecte de conduită clinico-
terapeutică (cond. şt. – Mircea Beţiu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
dermatovenerologie). 

6. Iacovleva Irina, Covali Veronica. Abordări contemporane în tra-
tamentul virozelor cutaneo-mucoase (cond. şt. – Boris Nedelciuc, dr. 
şt. med., conf. univ., Cat. de dermatovenerologie). 

7. Nastas Elena. Fizioterapia în acneea vulgară (cond. şt. – Valeriu 
Caproş, asist. univ., Cat. de dermatovenerologie). 

8. Manea Renata. Cauzele dezvoltării tuberculozei pulmonare cu re-
zistenţă extinsă (cond. şt. – Aurelia Ustian, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de pneumoftiziologie).  

9. Slivinschi Dan. Unele condiţii exogene ale evoluţiei severe a tuber-
culozei pulmonare (cond. şt. – Evelina Lesnic, dr. şt. med., asist. 
univ., Cat. de pneumoftiziologie). 

10. Bogdan Nadia. Caracteristicile tuberculozei secundare la copii (cond. 
şt. – Adriana Niguleanu, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de pneumo-
ftiziologie). 

11. Mardari Violeta. Depistarea Tuberculozei pulmonare în spitalele 
somatice din mun. Chisinau (cond. şt. – Alina Malic, asist. univ., 
Cat. de pneumoftiziologie). 

12. Butorina Anastasia, Rîbnova Natalia, Postovaia Svetlana, Cepoida 
Irina. Complicaţiile oftalmologice ale patologiei odontogene (cond. 
şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică).    

13. Dodon Larisa, Baraniuc Vitalie, Şevciuc Rodica, Cepoida Irina. 
Complicaţiile oftalmologice ale maladiilor intracraniene inflama-
torii (cond. şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi 
imagistică).    

14. Eni-Munteanu Diana, Tornea Aliona, Magla Tatiana, Cepoida 
Irina. Chisturi orbitare congenitale (cond. şt. – Irina Cepoida, asist. 
univ., Cat. de radiologie şi imagistică).    

15. Şmugurov Anatolie, Coteaţa Mariana, Baraniuc Vitalie, Şevciuc 
Rodica, Cepoida Irina. Evaluarea imagistică a complicaţiilor trau-
matismului orbitar (cond. şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de 
radiologie şi imagistică). 
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Postere:  
1. Abu Atta Mahdi. Medical imaging of advanced pulmonary hyper-

tension in congenital heart diseases (cond. şt. – Oxana Malîga, asist. 
univ., Cat. de radiologie și imagistică). 

2. Barladean Aliona, Basova Svetlana, Butorova Valentina, Cepoida 
Irina. Examenul radiologic la pacienţi cu oftalmopatie tiroidiană 
(cond. şt. – Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică).   

3. Moghildea Elena, Novac Victoria, Baraniuc Vitalie, Cepoida 
Irina. Diagnosticul imagistic al hemangiomului orbitar (cond. şt. – 
Irina Cepoida, asist. univ., Cat. de radiologie şi imagistică).  

 
 

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

Laboratorul ştiinţific de alergologie şi imunologie clinică. 
Aula din Blocul Somatic al Spitalului Clinic Municipal nr. 1  

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

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

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

   

Secretari: A. Jucov, dr. şt. med., asistent universitar  
T. Grincic, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Vudu Lorina. Modificările conţinutului aminoacizilor la pacienţii 

cu hipotiroidie. 
2. Tudose Tamara. Principiile tratamentului alternativ şi complemen-

tar în endocrinopatii. 
3. Alexa Zinaida. Dislipidemiile în diabetul zaharat. 
4. Jucov Artiom. Pacientul-migrant de muncă în practica medicului de 

familie. 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Rizov Cristina. Rolul stresului oxidativ în neuropatia diabetică 

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

logie). 

2. Stratan Nadejda. Interrelaţiile hormonilor tiroidieni şi parametrilor 

cardiovasculari în boala Graves (cond. şt. – Zinaida Alexa, dr. şt. 

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

3. Casieanciuc Anastasia. Evoluţia diabetului gestaţional (cond. şt. – 

Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 
4. Cebotari Inga. Disfuncţia cognitivă şi diabetul zaharat (cond. şt. – 

Zinaida Alexa, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de endocrinologie). 
5. Bulgaru Veronica. Evaluarea atitudinii migranţilor de muncă faţă 

de sănătatea lor în cadrul IMSP AMT Buiucani, mun. Chişinău 
(cond. şt. – Artiom Jucov, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de medicină 
de familie). 

6. Soltan Olesea. Evaluarea accesului şi adresabilităţii migranţilor de 
muncă faţă de serviciile AMP din cadrul IMSP AMT Buiucani, mun. 
Chişinău (cond. şt. – Artiom Jucov, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 
medicină de familie). 

7. Stadnic Elena. Managementul respirator la copilul comatos (cond. 
şt. – Ana Oglinda, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

8. Rusu Carolina. Intoxicaţia acută cu medicamente la copii (cond. şt. – 
Ana Oglinda, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

9. Oglinda Cristina. Evaluarea rapidă a copilului comatos (cond. şt. – 
Larisa Rezneac, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

10. Ivanov Tudor. Hipertensiunea arteriala complicată cu accident 
vascular cerebral (cond. şt. – Natalia Catanoi, asist. univ., Cat. de 
urgenţe medicale). 

11. Golovin Svetlana. Influenţa timpului asupra evoluţiei stării pacien-
ţilor cu durere toracică la etapa de prespital (cond. şt. – Gheorghe 
Ciobanu, dr. hab. şt. med, prof. univ., Cat. de urgenţe medicale). 

12. Casian Mihai. Managementul respirator în bronşiolita acută severă 
la copii (cond. şt. – Ana Oglinda, dr. şt. med, conf. univ., Cat. de 
urgenţe medicale). 
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Subsecţia 4 
Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie. 

Restaurantul „Mi Piace” (Chişinău, str. Trandafirilor, nr. 4) 
5 octombrie, ora 11:00  

 

Simpozion  
 

Actualităţi în cardiologie  

prin prisma ghidurilor noi ale Societăţii Europene 

de Cardiologie 2015 
 

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

11
00

-11
50

 Grăjdieru Romeo. Bolile pericardului.  

Discuţii: Algoritmul de evaluare a pacienţilor cu pericardită. 

 

11
50

-12
50

 Revenco Valeriu. Hipertensiunea pulmonară. 

Discuţii: Limitările abordării terapeutice a pacientului cu 

hipertensiune pulmonară primară în Republica Moldova. 

Dacu Elena. Nortivan – remediu modern în tratamentul 

hipertensiunii arteriale de la GR. 

 

12
50

-13
10

 Pauză 

 

13
10

-14
00

 Ochişor Viorica. Endocardita infecţioasă. 

Discuţii: Actualităţi în profilaxia primară şi secundară a 

endocarditei infecţioase. 

 

14
00

-15
00

 Mihalache Georgeta. Cardiologia în oncologie. 

Discuţii: Opinia cardiologului în evaluarea pacientului 

oncologic şi în chirurgia non-cardiacă. 

Cristea Vitalie. Predizin – noi oportunităţi în tratamentul 

cardiopatiei ischemice. 
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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 reanimato-

logie nr. 1 „Valeriu Ghereg”; anesteziologie si reanimatologie nr. 2 

FECMF; urologie şi nefrologie chirurgicală; anatomie topografică și 

chirurgie operatorie; laboratoarele ştiinţifice de chirurgie reconstructivă 

a tractului digestiv; chirurgie hepato-pancreato-biliară; hepatochirurgie; 

inginerie tisulară şi culturi celulare. 

Aula din Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă  

(str. Toma Ciorbă, nr. 1) 

5 octombrie, ora 8:30 

 

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

profesor universitar, Om Emerit 
 

Coordonatori: V. Hotineanu, membru corespondent al AŞM, dr. hab. 

şt. med., profesor universitar, Om Emerit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretari: I. Paladii, cercetător ştiinţific 

  D. Berzan, rezidentă, anul I  
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Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Ghidirim Gheorghe, Scerbina Romeo, Grosu Iulian, Muravca 

Alexei. Istoria USMF „Nicolae Testemiţanu” prin prisma rectorilor săi. 

2. Revencu Sergiu, Beschieru Eugen, Balan Sergiu. Aspecte clinico-

evolutive şi morfologice în complicaţiile rare ale pancreatitei cronice.  

3. Сonţu Ghenadie, Conţu Oleg, Balan Sergiu, Ştefaneţ Anatol. Chi-

rurgia de contur după pierderea masivă a masei corporale. 

4. Hurmuzache Artur. Indicaţiile tratamentului chirurgical miniinva-

ziv în patologia nontumorală a CBP pe fundal de MRD, asociată cu 

duodenostază.  

5. Graur Alexandru. Actualităţi în diagnosticul sindromului Mirizzi.   

6. Bradu Andrei, Oprea Andrei, Galescu Andrei, Ceban Emil. Lito-

triţia extracorporeală cu unde de şoc. Indicaţii, contraindicaţii, rezultate.  

7. Banov Paul, Ceban Emil.  Metafilaxia urolitiazei.  

8. Coşciug Stanislav. Utilizarea electrolizei în demineralizarea grefelor 

osoase. 

9. Nacu Viorel, Jian Mariana, Ursu Alexandru, Macagonova Olga, 
Ignatov Olga, Cociug Adrian, Sarmaniuc Viorica. Metode de 
decelularizare a ficatului. 
 

Postere:  
1. Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Suman Serghei, Gafton Victor, 

Cărcimaru Petru. Aportul chirurgiei miniinvazive în tratamentul 
colangitei acute.  

2. Bortă Eduard. Potenţialele electrice ale duodenului în malrotaţia 
duodenală (MrD) asociată cu duodenostază.   

3. Ţurcan Vadim. Managementul contemporan al hemoragiilor digestive 
în boala Crohn.  

4. Galescu Andrei, Ceban Emil. Tratamentul chirurgical al calculilor 
coraliformi. 

5. Botnari Vasilii, Ceban Emil. Tratamentul diferenţiat al calculilor 
renali. 

6. Dumbraveanu Ion, Băluţel Boris, Arian Iurii. Disfuncţia erectilă 
la pacienţii cu maladii Peyroni.  

 
 



32 

Studenţi, rezidenţi 
Comunicări: 
1. Berzan Diana. Complicaţiile postoperatorii precoce ale cancerului 

colorectal operat în regim de urgenţă (cond. şt. – Serghei Ignatenco, 
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr.1 “Nicolae Anestiadi”). 

2. Eşanu Mihaela. Managementul contemporan al ulcerului gastro-
duodenal complicat cu hemoragie (cond. şt. – Zinaida Caragaţ, dr. şt. 
med., conf. univ., Cat. de chirurgie nr. 2). 

3. Cuzub Dumitru. Managementul contemporan al pancreatitei cronice 
(cond. şt. – Zinaida Caragaţ, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirur-
gie nr. 2). 

4. Ignat Nicolae. Patologia chirurgicală a suprarenalelor. Hiperaldoste-
ronismul primar (cond. şt. – Mariana Bujac, cercet. şt. sup., Lab. de 
chirurgie reconstructivă a tractului digestiv).  

5. Sîli Vladimir. Rolul antisepticelor locale în managementul abcese-
lor pulmonare şi al empiemului pleural (cond. şt. – Nicolae Gladun, 
dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie FECMF).  

6. Florea Ion. Diverticulul esofagian, tratamentul chirurgical minim 
invaziv (cond. şt. – Nicolae Gladun, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 
de chirurgie FECMF).  

7. Ţara Grigore. Tratamentul diverticulul esofagian epifrenic: expe-

rienţa clinicii (cond. şt. – Nicolae Gladun, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de chirurgie FECMF).  

8. Cerevan Eugen. Tratamentul chirurgical al patologiei stenotico-

ocluzive a arterei carotide (cond. şt. – Eduard Bernaz, dr. şt. med., 

prof. univ., Cat. de chirurgie FECMF).  

9. Clemenco Luminiţa. Disfuncţia erectilă – prim semnal al patologiei 

cardiovasculare (cond. şt. –  Ion Dumbrăveanu, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de urologie şi nefrologie chirurgicală).  

10. Nederiţa Ion, Pleşacov Alexei. Tratamentul combinat al recidivelor 

stricturilor de uretră (cond. şt. –  Vitalii Ghicavîi, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de urologie şi nefrologie chirurgicală). 

11. Eşanu Andrei, Ojog Serghei. Angioarhitectonica arterei mezen-

terice superioare raportată ischemiei intestinale (cond. şt. – Serghei 

Suman, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie topografică şi 

chirurgie operatorie). 
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12. Ojog Serghei, Eşanu Andrei. Aspecte anatomo-clinice în vascula-

rizaţia stomacului (cond. şt. – Serghei Suman, dr. şt. med., conf. 

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

13. Suvac Ana. Acupunctura ca metodă de analgezie – aspecte anatomo-

clinice (cond. şt. – Radu Turchin, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 

14. Sandu Mihaela. Hipertensiunea portală cirogenă cu aspecte în 

managementul ascitei (cond. şt. – Gheorghe Anghelici, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., Lab. de hepatochirurgie). 

15. Lupu Gheorghe. Patologie chirurgicală a rectului, perirectita acută  

(cond. şt. – Oleg Crudu, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de hepato-

chirurgie).  

16. Damașcan Ștefan. Patologie chirurgicală a rectului, boala hemoroi-

dală (cond. şt. – Oleg Crudu, dr. şt. med., conf. cercet., Lab. de 

hepatochirurgie).  

 

Postere:  

1. Cernei Vadim. Trauma duodenului în structura traumatismului ab-

dominal multivisceral izolat (cond. şt. – Vitalie Lescov, asist. univ. 

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

2. Roşca Iulian, Tabarcea Vitalie, Usik Nicolae, Bogdan Ilie. Mana-

gementul chirurgical în angiocolita acută purulentă (cond. şt. – 

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

3. Russu Mihaela. Cancerul pancreatic. Diagnostic şi tratament con-

temporan (cond. şt. – Anatol Cazac, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

chirurgie nr. 2). 

4. Chetraru Cătălina. Diverticuloza colonică şi complicaţiile ei.  Me-

tode contemporane de diagnostic şi tratament (cond. şt. – Valentin 

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

5. Jardan Daniela. Metode de revascularizare în forma neuro-ischemi-

că a piciorului diabetic (cond. şt. – Eduard Bernaz, dr. şt. med., prof. 

univ., Cat. de chirurgie FECMF).  

6. Arian Iurii. Disfuncţia erectilă la persoanele cu dizabilităţi fizice 

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

logie şi nefrologie chirurgicală). 

7. Gheorghiţa Cornelia. Aspecte clinice ale regiunii submandibulare 

(cond. şt. – Serghei Vişnevschi, asist. univ., Cat. de anatomie topo-

grafică şi chirurgie operatorie). 
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8. Baltă Cătălin. Aspecte anatomo-topografice ale nervului facial (cond. 

şt. – Stanislav Coşciug, asist. univ., Cat. de anatomie topografică şi 

chirurgie operatorie). 

9. Bălteanu Domnica. Argumentarea anatomo-topografică a aborduri-

lor chirurgicale la triada nefastă a cotului (cond. şt. – Stanislav 

Coşciug, asist. univ., Cat. de anatomie topografică şi chirurgie ope-

ratorie). 

10. Dragan Serghei. Dezvoltarea motoricii fine pentru medicii de pro-

fil chirurgical (cond. şt. – Stanislav Coşciug, asist. univ., Cat. de 

anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 
11. Bînzari Elena. Aspect anatomo-clinic al plăgilor cordului și peri-

cardului (cond. şt. – Stanislav Coşciug, asist. univ., Cat. de anato-
mie topografică şi chirurgie operatorie). 

12. Cernit Virgiliu. Esenţe anatomo-topografice în tratamentul chirur-
gical al patologiilor glandei mamare (cond. şt. – Stanislav Coşciug, 
asist. univ., Cat. de anatomie topografică şi chirurgie operatorie). 

13. Ţurcanu Tatiana, Croitor Alexandr. Плантарный фасциит или 
пяточная шпора, лечение, методы (cond. şt. – Olga Bedencova, 
dr. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie topografică şi chirurgie 
operatorie). 

 

 

Subsecţia 2 
Catedrele de otorinolaringologie; oftalmologie; Laboratorul ştiinţi-

fic de otorinolaringologie. 
Aula nr. 12, Blocul didactic  nr. 1 „Leonid Cobîleanschi” 

(str. Nicolae Testemiţanu, nr. 27) 
5 octombrie, ora 8:30 

 

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

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

 

Secretari: I. Jeru, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Surguci, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Andronachi Cezara. Amigdalita cronică cu sindrom articular. 

Aspecte evolutive, imuno-genetice şi tratament. 
2. Chistruga-Blajin Viorica. Tratamentul sinuzitelor maxilare cronice 

supurate în acutizare cu apa minerală Cahul ozonizată. 
3. Jeru Ion. Particularităţi clinico-imunologice în extracţia extracap-

sulară clasică a cataractei senile. 
4. Scerbatiuc Cristina. Fotofobia la pacienţii cu migrenă. Diagnostic 

diferenţial. 
5. Cuşnir Valeriu, Andronic Serghei, Cuşnir Vitaliu. OCT în 

diagnosticul edemului macular. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări: 

1. Enachi Victor. Aplicaţiile laserului în tratamentul sindromului 

obstructiv de apnee în somn (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab. 

şt. med., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

2. Fortuna Valeriu, Moscalu Xenia. Aspecte chirurgicale şi de rea-

bilitare auditiv-verbală în implantarea cohleară (cond. şt. – Andrei 

Antohi, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

3. Şciurov Lucia, Bajureanu Andrei. Aspecte clinice şi de tratament 

ale rinosinusitelor fungice. Experienţa clinicii ORL SCR (cond. şt. – 

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

gologie). 

4. Buracovschi Marin, Buracovschi Nicolae. Tumorile vasculare ale 

urechii medii. Diagnostic clinic şi tratament (cond. şt. – Alexandru 

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

5. Gusacinschi Irina, Cernolev Eduard, Corniţel Rodica. Concha 

bulossa – tratament contemporan (cond. şt. – Alexei Gagauz, dr. şt. 

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

6. Cotelea Iulia, Bîtcă Oxana, Osman Victor. Laringitele cronice. 

Tratament actual (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

7. Cumpanici Cristina, Şciurov Lucia. Rinosinusitele cronice – 

aspecte clinice de diagnostic şi tratament. Experienţa clinicii ORL 

SCR (cond. şt. – Alexandru Sandul, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de otorinolaringologie). 
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8. Gherasim Olga. Screening-ul roncopatiei şi sindromului de apnee în 

somn în cadrul populaţiei zonelor centrale ale Republicii Moldova. 

(cond. şt. – Alexei Gagauz, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de otorino-

laringologie). 

9. Didencu Alexandru. Particularităţile septoplastiei la copii (cond. şt. – 

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

logie). 

10. Tomacinschi Victor, Didencu Alexandru. Chisturile sinusurilor 

paranazale (cond. şt. – Mihail Maniuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de otorinolaringologie). 
11. Didencu Alexandru. Factorii de risc şi prognozarea recidivelor 

procesului inflamator rinosinuzal la copii (cond. şt. – Polina Ababii, 
dr. şt. med., Cat. de otorinolaringologie). 

12. Chiaburu Doina. Aspecte contemporane de diagnostic şi reabilitare 
a surdităţii neurosensoriale la copii (cond. şt. – Mihail Maniuc, dr. 
hab. şt. med., prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

13. Corniţel Rodica, Gusacinschi Irina, Boţan Victoria. Papiloma-
toza laringiană recurentă (cond. şt. – Mihail Maniuc, dr. hab. şt. med., 
prof. univ., Cat. de otorinolaringologie). 

14. Sîrghi Irina. Roncopatia cronică cu apnee în somn de tip obstructiv 
(cond. şt. – Eusebiu Sencu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de otorino-
laringologie). 

15. Pascari Adriana. Conduita postoperatorie la pacienţii după extrac-
ţia cataractei senile (cond. şt. – Jeru Ion, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de oftalmologie). 

16. Ojog Marina. Cataracta traumatică, aspecte statistice şi clinice 
(cond. şt. – Eugeniu Bendelic, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 
oftalmologie). 

17. Tumuruc Irina. Aspecte statistico-clinice ale glaucomului în zona 

de nord a Republicii Moldova (cond. şt. – Eugeniu Bendelic, dr. 

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

18. Tumuruc Irina, Toncoglaz Cristina. Efectul protectiv al cristali-

nului artificial cu filtru galben în stoparea progresiei degenerescen-

ţei maculare legată de vârstă (cond. şt. – Vera Chiriac, dr. şt. med., 

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1). 

19. Toncoglaz Cristina, Tumuruc Irina. Tratamentul keratoconului, 

crosslinking UV™ -X (cond. şt. – Vera Chiriac, dr. şt. med., IMSP 

Spitalul Clinic Municipal nr. 1). 
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20. Strah Renata. Cataracta secundară (cond. şt. – Vera Lupaşco, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

21. Ceauş Elena. Diagnosticul precoce al glaucomului (cond. şt. – 

Valeriu Cuşnir, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de oftalmologie). 

22. Botnaru Mihaela. Ulcere corneene. Metode de tratament (cond. şt. – 

Gheorghe Ivanov, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

23. Ţugui Victoria. Cheratita herpetică. Diagnostic şi tratament (cond. 

şt. – Gheorghe Ivanov, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de oftalmologie). 

24. Iacubiţchii Maria, Andoniev Iulia, Zorila Olga. Contuzia gravă a 

globului ocular cu expulsia cristalinului (cond. şt. – Eugeniu Ben-

delic, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de oftalmologie). 

 

 

SECŢIA nr. 5  
PROBLEME ACTUALE ALE ORTOPEDIEI ŞI TRAUMATOLOGIEI  

 

Catedra de ortopedie şi traumatologie. 

Sala de festivităţi din Spitalul Clinic Republican  

de Traumatologie şi Ortopedie  

 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 190) 

5 octombrie, ora 8:30 

 

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

Coordonatori: F. Gornea, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om 

Emerit 

I. Marin, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Om Emerit 

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

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

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

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

  Iu. Ştefaniuc, student, anul IV, Facultatea de Medicină 

nr.1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Croitor Gheorghe. Tratamentul contemporan în fracturile periprote-

tice. 
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2. Olaru Andrei. Rezultate contemporane ale tratamentului chirurgical 

minim invaziv al pacienţilor cu fracturi patologice vertebrale pe fo-

car metastatic. 

3. Beţişor Alexandru. Conceptele contemporane în tratamentul infec-

ţiilor periprotetice ale şoldului. 

4. Ungurianu Victor. Tratamentul chirurgical al traumatismelor verte-

brale amielice dorso-lombare. 

5. Ojog Sergiu. Rolul osteotomiilor de corecţie în tratamentul gonar-

trozei. 

6. Ciobanu Sergiu. Tratamentul chirurgical al diformităţilor antipicio-

rului. 

7. Ursu Sergiu. Metode chirurgicale de tratament al sindromului de ca-

nal carpian şi Guyon. 

8. Pulbere Oleg. Tratamentul chirurgical al spodilolistezelor degenera-

tive lombare. 

9. Custurov Ana. Profilaxia diformităţilor scoliotice la copii şi adoles-

cenţi. 

10. Stegărescu Ion. Posibilităţi de plastie a defectelor tisulare din re-

giunea gleznei.  

11. Calistru Anatolie. Plastia defectelor capului cu lambouri micro-

chirurgicale.  

  

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Iacubitchii Vitalie. Tactica de tratament în fracturile de pilon tibial 

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

ortopedie şi traumatologie). 
2. Cobzac Vitalie. Tratamentul pacientului cu fracturi de col femural 

(cond. şt. – Alexandru Beţişor, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
ortopedie şi traumatologie). 

3. Cosciug Stanislav. Esenţa managementului primar al fracturilor 
deschise (cond. şt. – Mihail Darciuc, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
ortopedie şi traumatologie). 

4. Mitco Victor. Tratamentul contemporan al instabilitaţilor anterioare 
ale genunchiului (cond. şt. – Nicolae Erhan, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de ortopedie şi traumatologie). 



39 

5. Stupac Ion. Tratamentul complex al consecinţelor traumatismelor 

vertebro-medulare (cond. şt. – Nicolae Caproş, dr. hab. şt. med., 

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

6. Rudei Mihai. Tratamentul pacienţilor cu defecte de os calcaneu (cond. 

şt. – Leonid Fegiu, doctorand, Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

7. Radcov Sergiu. Ptincipiile de tratament al fracturilor de masiv tro-

hanterian (cond. şt. – Oleg Pulbere, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

8. Păduraru Nadejda. Rezolvarea defectelor tegumentare la razele 

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

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

9. Talpă Andrei. Fracturile maleolare. Clasificare, clinică, diagnostic, 

tratament (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

ortopedie şi traumatologie). 

10. Elpujan Vitalia. Fracturile trohanteriene. Clasificare, clinică, diag-

nostic, tratament (cond. şt. – Vitalie Chirilă, dr. şt. med., asist. univ., 

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

11. Panţîru Ana. Leziunile asociate ale tendoanelor flexorilor degetelor. 

Clasificare, clinică, tratament (cond. şt. – Ion Vacarciuc, dr. şt. 

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

12. Garbuz Mihai. Lambourile vascularizate – variante de utilizare la 

nivelul razelor digitale ale mâinii (cond. şt. – Grigore Verega, dr. 

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

13. Stoian Alina. Reconstrucţia sânului modificat congenital: relevanţă 

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

univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

14. Cătărău Olesea. Importanţa lamboului Latissimus Dorsi în recon-

strucţia sânului modificat traumatic (cond. şt. – Grigore Verega, dr. 

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

15. Cucoş Natalia. Perspective microchirurgicale în tratamentul limfe-

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

Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

 

Postere: 

1. Madan Vadim. Managementul fracturilor de calcaneu (cond. şt. – 

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

traumatologie).  
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2. Cojocaru Nadejda. Tratamentul chirurgical în spondilolistezele 
degenerative (cond. şt. – Nicolae Caproş, dr. hab. şt. med., prof. univ., 
Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

3. Orlioglo Alexandru. Reabilitarea chirurgicală a afecţiunilor degene-
rative şi inflamatorii ale articulaţiilor postpiciorului (cond. şt. – Sergiu 
Ojog, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

4. Panciuc Alina. Microchirurgie reconstructivă oro-maxilo-faciala, 
review bibliografic (cond. şt. – Grigore Verega, dr. hab. şt. med., 
prof. univ., Cat. de ortopedie şi traumatologie). 

5. Mihăiluţă Viorica. Nanotehnologiile în microchirurgie  (cond. şt. – 
Grigore Verega, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de ortopedie şi 
traumatologie). 

 

 

SECŢIA nr. 6 
PROBLEME ACTUALE ALE PEDIATRIEI ŞI CHIRURGIEI 

PEDIATRICE 

 

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică; 

Departamentul Pediatrie; Laboratorul de infecţii chirurgicale la copii. 

Aula „Victor Gheţeul”, Institutul Mamei şi Copilului 

 (str. Burebista, nr. 93) 

5 octombrie, ora 8:30 

 

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

profesor universitar, Om Emerit  
  

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

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

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

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

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

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

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

Secretari: V. Roller, cercetător ştiinţific 

 I. Copăceanu, student, anul VI, Facultatea de Medicină 

nr. 1 
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Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Călcîi Cornelia, Revenco Ninel, Iliciuc Ion, Hadjiu Svetlana. 
Factorii predictivi în dezvoltarea epilepsiilor farmacorezistente la 

copii.  

2. Cerempei Ludmila, Revenco Ninel, Bologa Ludmila, Selevestru 

Rodica. Aspecte clinico-biologice în sindromul Bruton.  

3. Hadjiu Svetlana, Revenco Ninel, Iliciuc Ion, Călcîi Cornelia. 
Markerii declinului neuroprotector asociat dizabilităților neurologice 

la copii.  

4. Şavga Nicolae, Sîrbu Ion. Chirurgia malformaţiilor toracelui şi 

scoliozelor la copil.  

5. Vladicescu Cristina, Cîrstea Olga, Iarovoi Aurelia, Revenco 

Ninel. Tulburările de spectru autist. 

6. Babcinețchi Victoria. Compania „Nestle”. Programarea sănătății 

în primele 1000 de zile de viață. 
 

Poster: 

Iancioglo Natalia, Cîrstea Olga, Chiosea Lilia, Revenco Ninel. 

Sindromul Kartagener – prezentare de caz. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Botnari Cristina. Tratamentul chirurgical al tumorilor abdominale 

la copii (cond. şt. – Eva Gudumac, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

2. Dodu Piotr. Politraumatisme (cond. şt. – Leo Stati, dr. şt. med., 

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

3. Corcevoi Victor. Tratamentul ortopedico-chirurgical în fracturile 

antebraţului la copii (cond. şt. – Leo Stati, dr. şt. med. conf. univ., 

Cat. de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

4. Cubani Tatiana. Hipospadiasul și epispadiasul la copii (cond. şt. – 

Boris Curajos, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de chirurgie, 

ortopedie şi anesteziologie pediatrică). 

5. Tighineanu Olga. Calitatea vieţii copiilor cu maladii inflamatorii 

intestinale (cond. şt. – Ion Mihu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Dep. 

Pediatrie). 
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6. Clichici Diana. Particularităţile de diagnostic al bolii celiace la copii 

(cond. şt. – Ion Mihu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Dep. Pediatrie). 

7. Grecu Diana. Fenotipul sindromului bronhoobstructiv la copii (cond. 

şt. – Rodica Selevestru, dr. şt. med., asist. univ., Dep. Pediatrie). 

8. Griţco Ludmila.  Stresul oxidativ la copii cu pancreatită cronică 

(cond. şt. – Ludmila Cerempei dr. hab. şt. med.,  prof. univ., Dep. 

Pediatrie). 

9. Sărăteanu Gabriela. Aspectele clinico-etiologice ale epilepsiilor 

simptomatice la copiii de vârstă mică (cond. şt. – Svetlana Hadjiu, 

dr. şt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie). 

10. Copăceanu Ilie. Profilul clinico-paraclinic al malformaţiilor conge-

nitale la copii (cond. şt. – Svetlana Hadjiu, dr. şt. med., conf. univ., 

Dep. Pediatrie). 

11. Foca Silvia. Marcherii biochimici ai metabolismului osos în artrita 

juvenilă idiopatică (cond. şt. – Ninel Revenco, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Dep. Pediatrie). 

12. Bogonovschi Livia. Biomarcherii disfuncţiei endoteliale în artrita 

juvenilă idiopatică (cond. şt. – Ninel Revenco, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Dep. Pediatrie). 

13. Dolapciu Elena, Tănase Lilia. Impedanţa bioelectrică în diagnosti-

cul precoce al obezităţii la copii  (cond. şt. – Ninel Revenco, dr. hab. 

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

 

Postere: 

1. Ladaniuc Alina. Caracteristica extrasistolelor supraventriculare și 

ventriculare la copii conform datelor monitorizării Holter ECG 

(cond. șt. – Lilia Romanciuc, dr. șt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie). 

2. Mihalache Maria. Program contemporan de tratament al β-tala-

semiei la copii (cond. șt. – Valentin Țurea, dr. hab. șt. med., prof. 

univ., Dep. Pediatrie). 

3. Lupușor Nadejda, Hadjiu Svetlana, Revenco Ninel, Iliciuc Ion, 

Călcîi Cornelia. Particularități clinice și cauzale ale AVC la copii 

(cond. șt. – Svetlana Hadjiu, dr. șt. med., conf. univ., Dep. Pediatrie). 
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SECŢIA nr.7 
PROBLEME ACTUALE ALE OBSTETRICII SI GINECOLOGIEI 

 
Catedrele de obstetrică şi ginecologie; obstetrică şi ginecologie 

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

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

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

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

 

Secretari: A. Marian-Pavlenco, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
  N. Ţugui, rezidentă, anul II 
 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Sagaidac Irina. Factorii de risc în decolarea prematură a placentei 

normal înserate.   
2. Stavinschii Ludmila. Particularităţile corecţiei dereglărilor men-

struale la pacientele cu patologie hepatică cronică de etiologie virală.  
3. Calaraş Maxim. Rezultatele reproductive ale chirurgiei tubare.  
4. Ghimpu Victoria. Aspecte moderne ale evoluţiei sarcinii la gravi-

dele cu sifilis.  
5. Hovanschii Diana. Unele aspecte obstetricale la gravidele cu epi-

lepsie.  
6. Tripac Svetlana. Particularităţile de conduită a pacientelor tinere cu 

sindrom metabolic. 
7. Cazacu Zoriana. Aspectele clinico-evolutive ale sarcinii şi naşterii 

la pacientele cu tuberculoza organelor respiratorii. 
8. Voloceai Victoria. Drilling ovarian laparoscopic în sindromul ova-

relor polichistice. 
9. Găină Gheorghe. Utilizarea metodelor neinvazive în prevenirea 

naşterii premature. 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Juncu Victor. Naşterea inopinată, actualităţi (cond. şt. – Victor 

Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie 

FECMF).  

2. Pascalu Alina. Managementul naşterii vaginale la parturientele cu 

preeclampsie (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de obstetrică şi ginecologie FECMF). 

3. Cebotari Tatiana. Avortul medicamentos în trimestrul II de sarcină 

(cond. şt. – Valentin Friptu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

obstetrică şi ginecologie). 

4. Mamoncic Elena. Diabetul gestaţional, particularităţi în conduita 

travaliului şi lăuziei (cond. şt. – Victor Ciobanu, dr. şt. med., conf. 

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

5. Brega Natalia, Cebotari Tatiana. Infecţii urinare în sarcină (cond. 

şt. – Luminiţa Mihalcean, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de obstetrică 

şi ginecologie). 

6. Drăgănel Andrei. Dependenţa locului nidaţiei embrionare depistate 

USG în determinarea genderului fetal în termeni precoce de sarcină 

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

obstetrică şi ginecologie).  

7. Crudu Cristina. Boala varicoasă ca indicator al stărilor trombofilice 

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

Cat. de obstetrică şi ginecologie).  

8. Popescu Nadejda. Importanţa scorului ROMA în managementul 

formaţiunilor ovariene (cond. şt. – Nadejda Codreanu, dr. şt. med., 

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

9. Merjan Aliona. Factorii ce determină pelvialgiile în endometrioză 

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

obstetrică şi ginecologie).  

10. Moldovanu Elena, Ipati Vladimir. Caz clinic: conduita sarcinii şi 

naşterii după ablaţia tumorii hipofizare cu insuficienţa hipofizară 

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

obstetrică şi ginecologie).  
11. Morari Aurica, Moldovanu Elena. Impactul modului de viaţă al 

gravidelor yoghine asupra evoluţiei sarcinii şi naşterii (cond. şt. – 
Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi 
ginecologie).  
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12. Vetriş Diana. Impactul laparascopiei în sindromul ovarelor poli-
chistice (cond. şt. – Natalia Corolcova, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 
de obstetrică şi ginecologie). 

 
Postere: 
1. Arama Olga. Rezultatele materno-fetale în sarcina complicată cu 

preeclampsie (cond. şt. – Angela Marian-Pavlenco, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. obstetrică şi ginecologie). 

2. Burac Mihaela, Uşanlî Alina, Crudu Cristina. Analiza compa-
rativă a aspectelor psihoemoţionale la femeile care au născut pe cale 
naturală şi prin operaţia cezariană (cond. şt. – Natalia Corolcova, dr. 
şt. med., conf. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie). 

3. Bogdan-Moraru Aliona. Conduita sarcinii şi naşterii la gravidele cu 
ruperea prenatală a pungii amniotice pretermen între termenii de 
gestaţie 22-28 de săptămâni (cond. şt. – Gheorghe Paladi, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Cat. de obstetrică şi ginecologie FECMF). 
 

 

SECŢIA nr. 8 
PROBLEME ACTUALE ALE NEUROLOGIEI  

ŞI NEUROCHIRURGIEI  

 
Catedrele de neurologie; neurologie FECMF; neurochirurgie; Insti-

tutul de Neurologie şi Neurochirurgie. 
Aula Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie 

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

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

profesor universitar 
 

Coordonatori: M. Gavriliuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
Gr. Zapuhlîh, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
I. Moldovanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar 

  V. Lisnic, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
  A. Bodiu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
  V. Timirgaz, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 

 

Secretari:  A. Gasnaş, cercetător ştiinţific  
  E. Ojog, rezidentă, anul I 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Costru-Taşnic Elena. Transformarea hemoragică post AVC (acci-

dent vascular cerebral) ischemic (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. 

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

2. Belenciuc Anna. Epidemiologia sclerozei laterale amiotrofice în 

Republica Moldova (cond. şt. – Vitalie Lisnic, dr. hab. şt. med., prof. 

univ., Cat. de neurologie). 

3. Bulubaş Irina. Rolul hiperexcitabilităţii vestibulare şi celei neuro-

musculare la pacienţii cu migrenă. Corelaţii clinico-fiziologice (cond. 

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

4. Chistol Tatiana. Particularităţile clinice şi de diagnostic ale sindro-

mului Guillain-Barre (cond. şt. – Vitalie Lisnic, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de neurologie). 

5. Ojog Ecaterina. Tulburările de somn şi veghe la pacienţii cu mi-

grenă (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de neurologie). 

6. Buciuc Marina. Sindromul fatigabilităţii la pacienţii cu scleroză 

multiplă (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

7. Andruşca Alexandru. Cercetarea perspectivelor de tratament prin 

metoda de stimulare cerebrală profundă la pacienţii cu maladia 

Parkinson (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

8. Coţofan Nadejda. Aspecte clinico-epidemiologice ale ticurilor ner-

voase şi sindromului  Tourette la copii (cond. şt. – Ion Moldovanu, 

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

9. Balaban Cristina. Accident vascular cerebral hemoragic. Opţiuni de 

tratament (cond. şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de neurologie). 

10. Ciobanu Elena. Accident vascular cerebral tip ischemic la pacienţii 

cu fibrilaţie atrială (cond. şt. – Elena Manole, dr. şt. med., conf. 

univ., Cat. de neurologie). 

11. Fediuc Rodica. Manifestările de debut ale sclerozei multiple (cond. 

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

12. Bîrlădeanu Andrei. Factorii predictivi ai evoluţiei maladiei la 

pacienţii cu hemoragie intracerebrală (cond. şt. – Elena Manole, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie). 
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13. Draganova Olesea. Există oare ”personalitate migrenoasă”? Studiu 

clinico-psihologic (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de neurologie). 

14. Lupuşor Cristina. Cefaleea matinală la pacienţii cu apnee-

hipopnee obstructivă în somn (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. 

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

15. Ropot Doina. Rolul plasticităţii creierului în procesele de recupe-

rare în scleroza multiplă (cond. şt. – Ion Moldovanu, dr. hab. şt. 

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

16. Siric Irina. Evaluarea neuropsihologică a particularităţilor de per-

sonalitate la copiii cu epilepsie (cond. şt. – Aurelia Glavan, neuro-

log IMSP Institutul de Medicină Urgentă). 

17. Efremova Daniela. Factorii de risc şi profilaxia primară a AVC 

ischemic în populaţia RM (cond. şt. – Eremei Zota, dr. şt. med., 

conf. univ., Cat. de neurologie FECMF). 

18. Chiforişina Vera. Caracteristicile ultrasonografice ale plăcilor ate-

rosclerotice carotidiene ca factor predictor al AVC ischemic (cond. 

şt. – Eremei Zota, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de neurologie 

FECMF). 

19. Andronic Mihai. Abordări chirurgicale în tratamentul tumorilor de 

regiune pineală (cond. şt. – Iulian Glavan, dr. şt. med., conf. univ., 

Cat. de neurologie FECMF).  

 

 

SECŢIA nr. 9 
PROBLEME ACTUALE ALE PSIHIATRIEI ŞI NARCOLOGIEI 

 

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

Aula Spitalului Clinic de Psihiatrie (str. Costiujeni, nr. 3a) 
 5 octombrie, ora 9:00 

 

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

Coordonatori: M. Revenco, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
  O. Cobîleanschi, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
  I. Coşciug, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
  J. Chihai, dr. şt. med., conferenţiar universitar  
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Secretari:  Gh. Cărăuşu, dr. şt. med., conferenţiar universitar 
A. Crîjanovschi, rezident, anul II 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Nacu Anatol. Psihoterapia în adopţie.  
2. Revenco Mircea, Nacu Anatol, Garaz Grigore, Coşciug Ion, 

Deliv Inga. Factori socio-determinanţi ai iniţierii consumului de 
alcool la adolescenţi.  

3. Chihai Jana. Metodologia FACT – abordarea de bază în serviciile 
comunitare de sănătate mentală. 

4. Coşciug Ion. Dissomniile non-organice de scurtă durată. Mana-
gement terapeutic.  

5. Nacu Anatol, Revenco Mircea, Chicu Vlad, Coşciug Ion, Deliv 
Inga, Condratiuc Svetlana. Cauzele răspândirii utilizării nemedi-
cale a substanţelor psihoactive. 

6. Rotaru Maria. Particularităţi clinice ale codependenţei în alcoolis-
mul cronic.   

7. Sterpu Vladimir.  Aspecte etiologice ale alcoolismului cronic. 
8. Hâncu Irina. Particularităţi clinice şi de diagnostic diferenţial în 

tulburarea de conversie.  
 

Postere: 

1. Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Nacu Anatol, Coşciug 
Ion, Deliv Inga. Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utilizarea 
substanţelor psihoactive. 

2. Nastas Igor, Nacu Anatol, Boronin Larisa, Revenco Mircea. 
Aspecte de tratament în dependenţe. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Cucerescu Tamara. Specificul tratamentului medicamentos şi psiho-

terapeutic al pacienţilor cu depresie (cond. şt. – Jana Chihai, dr. şt. 

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

cală). 

2. Culiş Nicolae. Tulburarea afectivă bipolară. Diagnostic diferenţial 

(cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală). 
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3. Prisacari Andrei. Factori socio-determinanţi în apariţia depresiei 

(cond. şt. – Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală). 

4. Berescu Veronica. Asfixiile cu bol alimentar la pacienţii cu tul-

burări mentale (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

5. Merlici Sorina. Tulburări psihice în cancer (cond. şt. – Jana Chihai, 

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

medicală). 

6. Constantinova Anna. Sindromul catatonic. Aspecte clinice şi de 

diagnostic diferenţial (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. şt. med., conf. 

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

7. Djunico Elvira. Influenţa HIV infecţiei asupra stării psihice a per-

soanelor care trăiesc cu HIV-SIDA (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, 

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

medicală). 

8. Ceban Dumitru. Inaniţia în tratamentul schizofreniei (cond. şt. – 

Vlad Chicu, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie 

medicală). 

9. Schidan Maria. Particularităţi clinice şi de diagnostic în stările de-

menţiale (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

10. Sanin Dmitry. Aspecte de reabilitare psihosocială a persoanelor cu 

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

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 
11. Bairactari Eugenia. Particularităţi psihopatologice la pacienţi cu 

boli oncologice (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. 
univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

12. Palamarciuc Victorina. Metode de tratament şi reabilitare a bol-
navilor psihici (cond. şt. – Jana Chihai, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 
de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

13. Condratiuc Elena. Particularităţi clinice şi de diagnostic în demen-
ţa epileptică (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).  

14. Mamedova Alina. Tentativa de suicid prin utilizarea substanţelor 
toxice (cond. şt. – Victor Furtună, asist. univ., Cat. de psihiatrie, 
narcologie şi psihologie medicală). 
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15. Juc Cristina. Tulburări psihice în hipertensiunea arterială (cond. şt. – 
Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, nar-
cologie şi psihologie medicală). 

16. Neaga Irina. Particularităţi clinice şi de diagnostic la pacienţii cu 
demenţă în boala Parkinson (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

 
Postere: 
1. Leu Mariana. Particularităţi clinice şi de diagnostic în depresia 

post-partum (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală). 

2. Slobozean Cristina. Tulburări psihice în diabetul zaharat (cond. şt. – 
Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, nar-
cologie şi psihologie medicală). 

 
 

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”; 
stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”. 

Aula Clinicii Stomatologice Universitare nr. 1 
 (str. Toma Ciorbă, nr. 42) 

5 octombrie, ora 8:30 
 

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

Coordonatori: Gh. Nicolau, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
D. Şcerbatiuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Topalo, dr. hab. şt. med., profesor universitar 
V. Burlacu, dr. şt. med., profesor universitar 
S. Ciobanu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
D. Uncuţa, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar 
N. Chele, dr. șt. med., conferenţiar universitar 
O. Solomon, dr. șt. med., conferenţiar universitar 
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Secretari:  E. Stepco, dr. șt. med., conferenţiar universitar 
  E. Ferdohleb, studentă, anul IV, Facultatea de Stomato-

logie 
A. Lupu, studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Lupan Ion, Porosencov Egor. Alegerea autogrefelor în recuperarea 

chirurgicala a pacienților cu despicături labio-maxilo-palatine în 
funcție de defect. 

2. Trifan Valentina, Trifan Daniela, Osman Daniela, Lozovan 
Mariana. Abordarea interdisciplinară în diagnosticul anomaliilor 
dento-maxilare. 

3. Chele Nicolae, Cocieru Gabriela, Marcu Diana. Metoda plasmo-
dent utilizată în implantologie. 

4. Lupan Ion, Spinei Aurelia, Bălteanu Olga. Prevalența impactului 
afecțiunilor cavității orale asupra performanțelor cotidiene ale co-
piilor în Republica Moldova. 

5. Sîrbu Dumitru. Implantarea standartă versus cea alternativă în rea-
bilitarea pacienților cu edentații mandibulare.  

6. Suharschi Ilie. Chirurgia static virtual asistată în implantologia 
orală. 

7. Gheţiu Alexandru. Utilizarea PRF în chirurgia oro-maxilo- facială. 
8. Zabolotnâi Dumitru. Analgezie inhalatorie versus anestezie loco-

regională. 
9. Porosencova Tatiana. Influienţa factorilor de risc asupra parametri-

lor clinici parodontali. 
10. Untilă Eduard. Caria profundă. Strategii de tratament: rolul prepa-

ratelor de zinc. 
11. Oineagră Vasile. Algoritmul clinic contemporan la stabilirea prote-

zelor scheletate în edentatul parțial unilateral terminal.  
12. Solomon Oleg. Tratamentul multidisciplinar al edentațiilor conge-

nitale. 
13. Solomon Oleg, Sîrbu Dumitru, Mostovei Mihail, Popovici Vadim, 

Strişca Stanislav. Studiu comparativ al metodelor de reabilitare a 
pacienților cu edentații maxilare asociate cu deficit osos. 

14. Musteață Olesea. Utilizarea preparatului Bio-R în tratamentul gin-
givitelor hipertrofice. 



52 

15. Calmîc Natalia. Tratamentul comparativ al periodontitelor apicale 
cu utilizarea Hipocloridului de Na şi soluţia Izofural. 

16. Roman Ion. Utilizarea mineralului trioxid agregat în tratamentul 
pulpitei acute de focar. 

17. Melnic Iurie, Dacin Natalia, Tean Nadejda. Leziunile nervului 
alveolar inferior. Managementul terapeutic, măsuri de profilaxie. 

18. Chele Nicolae, Cocieru Gabriela, Marcu Diana. Metoda plasmo-

dent utilizată în implantologie. 

19. Zgîrcea Adrian, Chele Nicolae. Rolul încărcării imediate a implan-

telor în procesul de osteointegrare. 

 

Postere: 

1. Postolachi Alexandru. Биоматематические законы развития и 

формирования зубо-челюстно-лицевой системы человека.  

2. Chiriac Oleg. Restaurarea dinţilor frontali prin tehnologii CAD/CAM. 

3. Zagnat Vasile. Confecţionarea punţii protetice dezasamblabilă, caz 

clinic. 

4. Chele Nicolae, Dabija Ion. Utilizarea plasmogelului în intervențiile 

de Sinus-Lifting. 

5. Chiriac Oleg. Tratamentul conservativ al cariei dentare aproximale.  

6. Cucu Ghenadie. Utilizarea tomografiei computerizate în diagnos-

ticul chisturilor odontogene ale maxilarului superior. 

7. Mighic Alexandru. Micoza sinusului maxilar. Aspecte de diagnos-

tic şi tratament. 

8. Godoroja Pavel. Particularitățile evoluţiei chisturilor odontogene 

ale mandibulei. 

9. Melnic Svetlana, Chele Nicolae, Cocieru Gabriela, Cheptănaru 

Olga. Obțiunile de tratament contemporan al edentației parțiale prin 

restaurări implanto-protetice.  

10. Cheptănaru Olga, Chele Nicolae, Bajurea Nicolae, Melnic 
Svetlana. Importanța construcțiilor provizorii în reabilitarea edenta-
ției unidentare. 

11. Danici Alexandru. Crearea accesului la spațiul endodontic. Metode 
și tehnici. 

12. Friptu Dumitru. Rolul abfracţiei în etiologia, patogenia şi trata-
mentul leziunilor cervicale necarioase. 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  
1. Andrieş Ana. Prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de reflux 

gastroesofagian (cond. şt. – Aurelia Spinei, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție şi orto-
donție). 

2. Goriuc Natalia. Procesele inflamatorii ale teritoriului oro-maxilo-
facial. Date statistice (cond. şt. – Oleg Zănoagă, dr. șt. med., asist. 
univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie orală şi 
stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”).  

3. Hîțu Ilie. Evoluția leziunilor sinusale perforative (cond. şt. – 
Dumitru Hîțu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-
facială, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie 
Guţan”). 

4. Ababii Victoria, Iacoveţ Igor, Buga Dumitru, Gribenco Vitalie. 
Tabloul clinic al leziunilor odontale coronare extinse în suprafață și 
profunzime, și tratamentul prin metoda substituirii (cond. şt. – 
Vitalie Gribenco, asist. univ., Cat. de stomatologie ortopedică 
”Ilarion Postolachi”). 

5. Socolova Aliona. Diagnosticul și tratamentul periodontitelor cronice 
granulante (cond. şt. – Viorica Chetruş, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 
de stomatologie terapeutică).   

6. Furtună Zinovia. Diabetul zaharat şi impactul lui asupra sănătății 
sistemului stomatognat (cond. şt. – Diana Marcu, dr. şt. med., conf. 
univ., Cat. de propedeutică stomatologică şi implantologie dentară 
”Pavel Godoroja”). 

 

Postere: 
1. Eni Elena. Angiofibrom al orbitei. Caz clinic (cond. şt. – Ilie 

Suharschi, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-fa-
cială, implantologie orală şi stomatologie terapeutică “Arsenie Guţan”).  

2. Osman Vitalie. Particularitățile traumei regiunii OMF cu instrument 

rotativ (cond. şt. – Ilie Suharschi, dr. şt. med., asist. univ., Cat. de 

chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie orală şi stomatologie te-

rapeutică “Arsenie Guţan”).  

3. Ferdohleb Eugenia, Lupu Andreea. Actualități în diagnosticul ca-

riei timpurii la copii (cond. şt. – Elena Stepco, dr. șt. med., conf. 

univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție şi 

ortodonție). 
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4. Iacoveț Igor, Buga Dumitru, Ababii Victoria, Gribenco Vitalie. 
Aspecte de reabilitare estetică în tratamentul protetic al edentațiilor 
frontale (cond. şt. – Vitalie Gribenco, asist. univ., Cat. de stomato-
logie ortopedică “Ilarion Postolachi”). 

5. Buga Dumitru, Iacoveţ Igor, Ababii Victoria, Gribenco Vitalie. 
Tabloul clinic şi tratamentul edentațiilor parțiale reduse cu punți dentare 
metalo-ceramice semifizionomice (cond. şt. – Vitalie Gribenco, asist. 
univ., Cat. de stomatologie ortopedică “Ilarion Postolachi”).  

6. Faina Ruslan. Importanţa anatomiei topografice în intervenţii 
chirurgicale la nivelul feţei (cond. şt. – Valentin Topalo, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie 
orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). 

7. Tanurcov Dumitru. Formarea şi dezvoltarea plăcii dentare, diag-
nostic şi tratament (cond. şt. – Viorica Chetruş, dr. șt. med., conf. 
univ., Cat. de stomatologie terapeutică).   

8. Costin Cristina. Diagnosticul și tratamentul gingivitelor catarale 
cronice localizate, forma uşoară (cond. şt. – Lidia Eni, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. de stomatologie terapeutică).   

 

 

SECŢIA nr. 11 
PROBLEMELE ACTUALE ALE FARMACIEI 

 

 Catedrele de farmacognozie şi botanică farmaceutică; chimie far-
maceutică şi toxicologică; farmacie socială „Vasile Procopişin”; tehno-
logie a medicamentelor; farmacologie şi farmacie clinică; chimie ge-
nerală; Centrul Ştiinţific al Medicamentului, Centrul Ştiinţific de Culti-
vare a Plantelor Medicinale. 

Aula nr. 4, Blocul didactic nr. 2 (str. Malina Mică, nr. 66) 
5 octombrie, ora 8:30 

 

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

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

  A. Sidorenco, studentă, anul III, Facultatea de Farmacie 
 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Benea Anna. Optimizarea procesului de obţínere şi studiul chimic al 

extractelor uscate din Hyperici Flores. 
2. Chiţan Elena. Impactul eliberării medicamentelor compensate asupra 

rentabilităţii farmaciei comunitare. 
3. Şchiopu Tatiana. Managementul asistenţei farmaceutice a persoa-

nelor de vârstă înaintată.  
4. Zgîrcu Elena. Aspecte legislative privind reglementarea medica-

mentelor orfane. 
5. Solonari Rodica. Elaborarea tehnologiei şi studiul formelor farma-

ceutice magistrale pentru copii. 
6. Anton Mihail. Nanotehnologii utilizate în terapia antiinfecţioasă. 
7. Peredelcu Rodica. Studiul proprietăţilor hepatoprotectoare ale 

Coptizinei.  
8. Uncu Livia, Macari Alina, Vîslouh Oxana. Studiul compatibilităţii 

fizico-chimice a extractului uscat de păducel prin metoda HPLC. 
 

Postere: 
1. Podgornîi Ana, Suvorchina Olga. Analiza spectrofotometrică IR a 

fenoxitiazolcloralului. 
2. Chiţan Elena. Influenţa mediatizării asupra utilizării raţionale a 

medicamentelor.  
3. Dogotari Liliana. Publicitatea medicamentelor OTC în Republica 

Moldova.  
4. Peschin Anatolie, Bezverhni Zinaida. Analiza sortimentului şi pre-

țurilor produselor farmaceutice şi parafarmaceutice în Farmacia 
Universitară. 

5. Benea Anna, Nicolai Eugeniu, Puhnaia Anastasia, Valica Vladimir. 
Evaluarea toxicităţii acute a extractelor uscate din produsele vegetale 
de Hypericum Perforatum L. 

6. Russu Ana, Suvorchina Olga, Simonova Lidia, Valica Vladimir. 
Metode fizico-chimice în analiză farmaceutică a amlodipinei. 

7. Pompuş Irina, Ungureanu Ion. Dinamica conţinutului de principii 

active în frunzele şi fructele de Rubus fruticosus L. cultivată în 

condiţiile RM. 
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Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  
1. Bili Anastasia. Proprietăţi antioxidante ale speciei Physalis alkekengi 

(cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 
farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

2. Leca Ion. Studiul fitochimic al produselor vegetale de Monarda 
fistulosa L. (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conf. univ., 
Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

3. Bîrsan Victoria, Sandu Tatiana. Conţinutul substanţelor tanante în 
Origanum vulgare ssp. Vulgare L. şi Origanum vulgare ssp. Hirtum 
(Link) Ietswaart (cond. şt. – Maria Gonciariuc, dr. hab. şt. biol., 
conf. cercet., Lab. Plante Aromatice şi Medicinale, Institutul de Ge-
netică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM). 

4. Nedelea Constantin. Utilitatea Alopregnanolonei în tratamentul epi-
lepsiei catameniale (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

5. Motroi Luminiţa. Studiile imunogenităţii medicamentelor biologice 
înregistrate în Republica Moldova (cond. şt. – Vladimir Valica, dr. 
hab. şt. farm., prof. univ.; Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 
de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

6. Luca Angela, Suvorchina Olga. Determinarea cantitativă a activi-
tăţii hialuronidazei din amestecul lidază – chimotripsină (cond. şt. – 
Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 
toxicologică). 

7. Arcan Natalia. Relevanţa telefarmaciei în cadrul practicii actuale şi 
de viitor a farmacistului (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. 
de farmacie socială ”Vasile Procopişin”) . 

8. Bolocan Ina. Stocurile de medicamente la domiciliu în familii cu 
copii mici (cond. şt. – Zinaida Bezverhni, dr. şt. farm., conf. univ., 
Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

9. Buzdugan Marina. Rolul farmacistului în optimizarea politerapiei 
la persoane de vârsta înaintată (cond. şt. – Tatiana Şchiopu, asist. 
univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

10. Mustafenco Diana. Analiza strategiei de dezvoltare a sistemului 
farmaceutic al Republicii Moldova (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. 
şt. farm., prof. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

11. Patraş Sergiu. Tehnologii de fabricare a vaccinurilor şi serurilor 
imune (cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 
de tehnologie a medicamentelor).  
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12. Paiul Nina. Anticorpi monoclonali – vehicule pentru medicația la 
țintă (cond. şt. – Eugen Diug, dr. hab. șt. farm., prof. univ., Cat. de 
tehnologie a medicamentelor). 

13. Doroschevici Alina. Acţiunea OHB în tratamentul intoxicaţiilor 
alcoolice (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. 
de farmacologie şi farmacie clinică). 

14. Curac Victor. Anticorpi monoclonali – abordare nouă a trata-
mentului diferitor maladii (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, dr. hab. şt. 
med., prof. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 

15. Galaţanu Alexandru. Tratamentul modern al hepatitei virale C 
(cond. şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 
farmacologie şi farmacie clinică). 

16. Golban Tamara. Complexoni şi aplicarea lor în medicină (cond. şt. 
– Loghin Chistruga, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. de chimie ge-
nerală). 

17. Nistorică Mihai. Determinarea fotometrică a Fe(III) cu acidul 
sulfosalicilic în picăturile orale de Ferropol (cond. şt. – Vasile 
Oprea, dr. şt. chim., conf. univ., Cat. de chimie generală). 

 
Postere: 
1. Zarişneac Ludmila. Rolul coloranţilor vegetali în viaţa omului 

(cond. şt. – Anna Benea, asist. univ., Cat. de farmacognozie şi 
botanică farmaceutică). 

2. Ivasenco Daria. Migrarea metalelor grele în sistemul Mediu-Plantă-
Om (cond. şt. – Anatolie Nistreanu, dr. şt. farm., prof. univ.; Anna 
Benea, asist. univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

3. Nartea Mihaela. Dinamica acumulării taninurilor în Solidaginis 
canadensis L. (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

4. Matveiciuc Laurita. Studiul microscopic al produselor vegetale 
obţinute de la specia Withania somnifera L. (Dunal) (cond. şt. – 
Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conf. univ., Cat. de farmacognozie 
şi botanică farmaceutică). 

5. Oprea Valeriu, Lozinschi Mariana. Fitochimia fructelor unor 
soiuri noi de mur (cond. şt. – Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conf. 
univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică). 

6. Cîneva Liubov. Identificarea şi dozarea alcaloizilor în Nicotiana 

tabacum L. (cond. şt. – Maria Cojocaru-Toma, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de farmacognozie şi botanică farmaceutică). 
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7. Creţu Alina. Elaborarea metodelor de analiză şi determinarea 
termenului de valabilitate a unor forme extemporale utilizate în tra-
tamentul demodecozei (cond. şt. – Tatiana Ştefaneţ, asist. univ.; 
Tatiana Treapiţina, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chimie farma-
ceutică şi toxicologică). 

8. Gladun Eugenia. Elaborarea metodelor de analiză şi determinarea 
termenului de valabilitate a unor forme extemporale (paste) (cond. 
şt. – Tatiana Ştefaneţ, asist. univ., Tatiana Treapiţina, dr. şt. med., 
conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

9. Dolghieru Natalia. Actiunea metabolică a histaminei (cond. şt. – 
Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceu-
tică şi toxicologică). 

10. Tincu Serghei. Importanţa canabinoizilor endogeni în sistemul re-
productiv (cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. 
de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

11. Gaivas Doina. Metabolizarea alcoolului etilic în organismul uman 
(cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie 
farmaceutică şi toxicologică). 

12. Butescu Olga, Doroşchevici Alina. Determinarea parametrilor 
fizico-chimici ai fenoxitiazolcloralului (cond. şt. – Vladimir Valica, 
dr. hab. şt. farm., prof. univ.; Ana Podgornîi, asist. univ., Cat. de 
chimie farmaceutică şi toxicologică).  

13. Burlacu Mihaela, Podgornîi Ana. Studii de stabilitate a Isocona-
zolului nitrat şi Isoconazolului clorhidrat (cond. şt. – Vladimir 
Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 
toxicologică). 

14. Staver Mihaela, Macari Alina. Premizele elaborării unui nou 
preparat medicamentos combinat pentru tratamentul otitelor (cond. 
şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceu-
tică şi toxicologică). 

15. Savin Natalia, Uncu Andrei. Studiul proprietăţilor lipofile pentru 
un nou derivat tiodiazolic cu acţiune antimicobacteriană (cond. şt. – 
Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 
toxicologică). 

16. Babileva Anastasia, Soloviov Mihail. Metode de evaluare a calită-
ţii preparatelor insulinice prezente pe piaţa farmaceutică a Republicii 
Moldova (cond. şt. – Livia Uncu, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 
chimie farmaceutică şi toxicologică; Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 
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17. Dolghieru Natalia. Inhibitorii histaminici de origine vegetală 

(cond. şt. – Tamara Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie 

farmaceutică şi toxicologică). 

18. Tincu Serghei. Analiza raportului risc-beneficiu al canabinoizilor 

în comparaţie cu alte remedii medicamentoase (cond. şt. – Tamara 

Cotelea, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi 

toxicologică). 

19. Gaivas Doina. Analiza comparativă a probelor biochimice ale fica-

tului în urma intoxicaţiei cu alcool etilic (cond. şt. – Tamara Cotelea, 

dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxico-

logică). 

20. Tocarenco Igor. Determinarea parametrilor fizico-chimici ai unei 

substanţe noi cu proprietăţi antituberculoase pronunţate (cond. şt. – 

Vladimir Valica, dr. hab. şt. farm., prof. univ.; Ana Podgornîi, asist. 

univ., Cat. de chimie farmaceutică şi toxicologică). 

21. Ambroci Zinaida. Dezvoltarea sistemului farmaceutic în Republica 

Moldova (1940-1999) (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., 

prof. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

22. Andronic Veronica. Managementul timpului şi particularităţile lui 

în activitatea farmaciştilor (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. şt. 

farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 
23. Balaş Ella. Modelarea dinamicii consumului de antituberculoase 

(cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de 
farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

24. Catană Irina. Farmacogenetica şi farmacogenomica în practica 
farmaceutică (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie 
socială ”Vasile Procopişin”). 

25. Curtiş Vadim. Accesul la tratamentul antitumoral (cond. şt. – Elena 
Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

26. Digori Domnica. Criza farmaceutică – impact asupra profesiei 
(cond. şt. – Zinaida Bezverhni, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de 
farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

27. Diug Mihaela. Influenţa promovării medicamentelor asupra utiliză-
rii lor raţionale (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

28. Guma Elena. Evaluarea necesităţii de cadre farmaceutice în 
Republica Moldova (cond. şt. – Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 
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29. Hibuha Natalia. Educaţia copiilor în domeniul medicamentului – o 
sarcină actuală în activitatea farmacistului (cond. şt. – Svetlana 
Şcetinina, asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

30. Ilev Anastasia. Influenţa industriei farmaceutice asupra exercitării 
profesiei de farmacist (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de 
farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

31. Jilihovschi Daniela. Dilema suplimentelor alimentare pe piaţa 
farmaceutică a Republicii Moldova (cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. 
şt. farm., conf. univ., Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie 
socială ”Vasile Procopişin”). 

32. Leancă Margareta. Rolul organizaţiilor profesionale ale farmaciş-
tilor în exercitarea activităţii farmaceutice (cond. şt. – Stela Adauji, 
dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

33. Luţa Ana. Aspecte legislative ale asigurării farmaco-securităţii sta-
tului (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. 
de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

34. Macari Doina. Opţiuni de recrutare în cîmpul muncii a farmaciş-
tilor (cond. şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie socială 
”Vasile Procopişin”). 

35. Maidanu Alexandru. Utilizarea tacticilor de marketing digital în 
Republica Moldova (cond. şt. – Liliana Dogotari, dr. şt. farm., conf. 
univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

36. Manea Simona. Analiza activităţii sistemului de aprovizionare cu 

medicamente în Republica Moldova (cond. şt. – Mihail Brumărel, 

dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

37. Manoli Constantin. Riscuri şi beneficii ale automedicaţiei în 

rândul persoanelor de vârstă înaintată (cond. şt. – Tatiana Şchiopu, 

asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

38. Postica Daniela. Sistemele de remunerare a muncii şi aplicarea lor 

în unităţile farmaceutice (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. şt. farm., 

conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

39. Prida Natalia. Asigurarea curriculară a competenţelor farmacistului 

pentru recomandarea medicamentelor din lista OTC (cond. şt. – 

Mihail Brumărel, dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială 

”Vasile Procopişin”). 

40. Spinache Andrei. Analiza de marketing a medicamentelor utilizate 

în geriatrie (cond. şt. – Tatiana Şchiopu, asist. univ., Cat. de far-

macie socială ”Vasile Procopişin”). 
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41. Stoian Nadejda. Clasificarea problemelor legate de terapia medica-

mentoasă (cond. şt. – Zinaida Bezverhni, dr. şt. farm., conf. univ., 

Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

42. Ţapeş Diana. Probleme actuale de activitate a farmaciilor comuni-

tare independente (cond. şt. – Mihail Brumărel, dr. şt. farm., conf. 

univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

43. Ţiganu Ana. Farmacii sociale: rolul şi locul lor în sistemul de sănă-

tate (cond. şt. – Vladimir Safta, dr. hab. şt. farm., prof. univ., Cat. de 

farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

44. Ţurcanu Maria. Managementul depozitării produselor farmaceu-

tice ce necesită regim special de păstrare (cond. şt. – Stela Adauji, 

dr. şt. farm., conf. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile Procopişin”). 

45. Viscun Tatiana, Niguleanu Cristian. Evaluarea tehnologiilor me-

dicale în cadrul sistemului de rambursare a medicamentelor (cond. 

şt. – Elena Chiţan, asist. univ., Cat. de farmacie socială ”Vasile 

Procopişin”). 

46. Chiţan Constantin. Opoterapice. Preparate opoterapice cu conţinut 

de hormoni (cond. şt. – Nicolae Ciobanu, dr. şt. farm., conf. univ., 

Cat. de tehnologie a medicamentelor). 

47. Motroi Luminiţa. Noi tendinţe în terapia imunosupresoare (cond. 

şt. – Veaceslav Gonciar, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de farma-

cologie şi farmacie clinică). 

48. Galbur Victoria. Concepţii noi privind farmacoterapia bronho-

pneumopatiei obstructive cronice (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. 

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

49. Negritu Carolina. Studiul principiilor contemporane ale fitoterapiei 

afecţiunilor ginecologice (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., 

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

50. Fratovcean Alexandrina. Evoluţia tratamentului hepatitei virale C 

(cond. şt. – Sergiu Cerlat, asist. univ., Cat. de farmacologie şi far-

macie clinică). 

51. Zozina Vladislava. Medicaţia contemporană a tulburărilor afective 

la adulţi (cond. şt. – Corina Scutari, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

farmacologie şi farmacie clinică). 

52. Bulgac Cristina. Consideraţii generale despre pielonefrite şi as-

pectele farmacoterapeutice moderne (cond. şt. – Rodica Peredelcu, 

lect. univ., Cat. de farmacologie şi farmacie clinică). 
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53. Butescu Olga. Farmacologia preparatelor lipozomali în chimio-

terapie ca ramură de nanooncologie (cond. şt. – Valeriu Dubcenco, 

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

 

 

SECŢIA nr. 12 
ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE ŞI FILOLOGICE 

 

Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică 

Catedra de filosofie şi bioetică. 

Aula nr. 3, Blocul didactic nr. 4  

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
a
)  

 5 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: V. Ojovanu, dr. hab. filos., conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: T. Ţîrdea, dr. hab. filos., profesor universitar 

D. Nistreanu, dr. filos., conferenţiar universitar 

A. Eşanu, dr. filos., conferenţiar universitar 
    

Secretari: D. Rusnac, lector universitar 

 V. Gorbatovschi, studentă, anul II, Facultatea de Medicină 

nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Ojovanu Vitalie. Principii etice versus poziţii manageriale în pro-

movarea bioeticii medicale. 

2. Rubanovici Ludmila, Eşanu Anatol. Bioetica şi responsabilitatea 

morală în activitatea ştiinţifică biomedicală. 

3. Eşanu Anatolie, Rubanovici Ludmila. Sănătate globală în context 

planetar. 

4. Federiuc Victoria, Rusnac Daniela. Toleranţa bioetică în devenirea 

bioeticii globale: abordare sistemico-discursivă. 

5. Banari Ion. Implementarea bioeticii medicale: valenţa factorilor so-

ciali versus exigenţele medicinei de azi. 

6. Cojocaru Viorel. Perspective bioetice în consilierea spirituală a 

deţinuţilor. 
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7. Bezu Liviu. Implicarea în actul terapeutic al medicului şi al far-

macistului: configurarea potenţialului bioetic. 

8. Şargu Elena. Valorificarea etică a efectelor medicalizării societăţii. 

9. Dorosevici Alexandr. Optimizarea actului medical în psihiatrie prin 

implementarea reperelor bioetice. 

10. Andoni Viorel. Corelarea principiilor etico-morale şi medico-ad-

ministrative în medicina de familie. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Grama Ana. Utilizarea internetului ca primejdie pentru sănătate: 

dileme conceptuale contemporane (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. 

hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

2. Gorbatovschi Veronica. Orientările etico-valorice ale studenţilor 

medicinişti (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

3. Suveico Elena. Particularităţi ale relaţiei medic–pacient în psihiatrie 

(cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 

4. Bernic Valentin. Contextul axiologic contemporan al sănătăţii (cond. 

şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

5. Barbă Lucia. Aspecte actuale ale fenomenului Placebo (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

6. Bour Cristian. Manifestarea legilor dialecticii  în medicină (cond. 

şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab.  filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

7. Ghicavîi Alexandru. Posibilităţi de malpraxis în prescripţia medi-

camentelor (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

8. Florică Nicolae. Sănătatea publică din perspectiva implementării 

tehnologiilor biomedicale şi genetice inovaţionale: aspecte medico-

bioetice (cond. şt. – Teodor Ţîrdea, dr. hab. filos., prof. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 

9. Cravcenco Denis. Filosofia psihosomaticului (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
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10. Stambulschi Alexandra. Смерть и бессмертие. Смысл жизни. 

Самооценка человека (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

11. Ivanov Artiom. Medicina Egiptului Antic (cond. şt. – Anatolie 

Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

12. Cruşilinschi Valerii. Философия как пространство для форми-

рования личности врача (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

13. Ţvetcov Vladislav. Тёмная материя (cond. şt. – Anatolie Eşanu, 

dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

14. Hodorogea Trofim, Roşca Vadim. Viaţa şi moartea în viziunea 

mai multor religii (cond. şt. – Didina Nistreanu, dr. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

15. Cauş  Cătălina. Problema fericirii în filosofia contemporană (cond. 

şt. – Didina Nistreanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

16. Moisei Vlad, Bulat Ana. Voinţa proprie – reflectare sau iluzie 

(cond. şt. – Didina Nistreanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie 

şi bioetică). 

17. Burca-Macovei Natalia. Expertiza bioetică  în chirurgie, între nor-

malitate şi necesitate (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 

18. Moisei Mihai. Principiul invariabil al filosofiei lui Friedrich 

Nietzsche – dragostea entuziastă de viaţă (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

19. Dodul Cristina. Философский смысл человеческой жизни 

(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filo-

sofie şi bioetică). 

20. Olteanu Dina. Concepţia lui Z. Freud privitor la conştiinţă în raport 

cu filosofia creştină (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică). 

21. Secu Gheorghe.  Portretul moral şi psihosocial al studentului anului 

I, Medicină Generală (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. 

de filosofie şi bioetică). 
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Postere: 

1. Rotaru Daniela. Aspecte actuale ale stilurilor de gîndire raportate la 

conflict în medicină (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

2. Melnic Adrian. Aspecte bioetice în sistemul de reabilitare a 

afecţiunilor neurologice (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

3. Vasilache Eugenia. Aspecte etice ale relaţiei medic-pacient în caz 

de diabet zaharat tip II (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., 

conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

4. Berlinschi Victor. Determinante sociale ale avorturilor din Republica 

Moldova în optică bioetică (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. 

filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

5. Paşa Marian. Fenomenul extrasensorial şi posibilităţile sale în 

medicină (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

6. Gavriliuc Sergiu. Pozitivismul şi unele aspecte ale sale în evoluarea 

societăţii  (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., 

Cat. de filosofie şi bioetică). 

7. Brunchi Mariana. Metafizica în creaţia lui Schopenhauer (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

8. Cheptănaru Dumitru. Problema intuiţiei în medicină (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bio-

etică). 

9. Calancea Octavian. Filosofia şi psihiatria preventivă (cond. şt. – 

Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bio-

etică). 

10. Ivaşcu Valentina. Determinantele etice în afecţiunile sistemului 

cardiovascular (cond. şt. – Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

11. Evtodiev Adriana. Dezvoltarea medicinei în Mesopotamia Antică 

(cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

12. Ulmanu Diana. Diagnoză şi tratament: între tradiţional şi netradi-

ţional (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică). 
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13. Cristian Silvia. Agresivitatea umană în apreciere filosofică (cond. 

şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

14. Blaja Vasile. Creierul, conştiinţa şi relaţia dintre acestea (cond. şt. – 

Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

15. Ojovan Vitalina. Aspecte bioetico–sociale ale afecţiunii de sifilis la 

gravide (cond. şt. – Didina Nistreanu, dr. filos., conf. univ., Cat. de 

filosofie şi bioetică; Mircea Beţiu, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 

dermatovenerologie). 

16. Ciobanu Carolina. Medici şi farmacişti iluştri ai Moldovei (cond. 

şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

17. Demenciuc Nicolae. Riscul în medicina clinică (cond. şt. – Ion 

Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

18. Ciorăscu Gabriela. Diagnoza – fenomen de cunoaştere (cond. şt. – 

Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

19. Dodi Daniela, Alexeenco Diana. Specificul experimentului în 

medicină (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

20. Macari Doina. Problema răului la Aureliu Augustin (cond. şt. – Ion 

Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

21. Vlas Victor. Logica diagnosticării (cond. şt. – Ion Banari, lect. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

22. Munteanu Andrei. Învăţarea şi citirea rapidă despre studiu (cond. 

şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

23. Cheptanari Nicoleta, Cojocaru Elena. Modele ale medicinii 

contemporane (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi 

bioetică). 

24. Morcov Irina. Cunoaşterea practică şi intuiţia în activitatea medi-

cală (cond. şt. – Ion Banari, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

25. Lavric Irina. Творческое воображение – философский аспект 

(cond. şt. – Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filo-

sofie şi bioetică). 

26. Iaţco Natalia. Problema patologiei informaţionale (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

27. Zamfir Radu. Filosofia lui Arthur Schopenhauer (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

28. Diţa Corina. Abordarea filosofică a fericirii (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 
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29. Chetraru Daniela. Problema filosofică a libertăţii (cond. şt. – 
Ludmila Rubanovici, dr. filos., lect. univ., Cat. de filosofie şi 
bioetică). 

30. Morari Elena. Jurămîntul lui Hipocrate între ieri şi azi (cond. şt. – 
Daniela Rusnac, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

31. Furtună Zinaida. Analiza metodologico-filosofică a diagnosticii în 
medicină (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie 
şi bioetică). 

32. Cociug Valeria. Durerea spirituală între etiologie şi apreciere 
filosofică (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie 
şi bioetică). 

33. Jumiga Daniela. Analiza viselor: aspect filosofic şi medical (cond. 
şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

34. Biniuc Dumitru. Importanţa ştiinţelor umaniste în formarea 
viitorilor specialiştii în medicină (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. 
univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

35. Antipin Ana–Maria. Aspectul filosofico-medical al durerii (cond. 
şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

36. Nederiţă Mirela. Hipnoza, aspect filosofic şi medical (cond. şt. – 
Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

37. Leahu Alina. Problema adevărului în practica medicală (cond. şt. – 
Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

38. Bulacu Rebeca. Normalitate şi patogenitate. Sănătate şi boală (cond. 
şt. – Victoria Federiuc, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică). 

 

 

Subsecţia 2. Limbi moderne 
Catedra de limbi moderne. 

 
Preşedinte: D. Eşanu-Dumnazev, lector universitar superior 
   

LIMBA FRANCEZĂ 
Aula nr. 6, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

b
) 

5 octombrie, ora 8:30 

 
Coordonatori:  A. David, lector universitar superior 

N. Costiuc, lector universitar 
V. Voloşciuc, lector universitar superior 
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Secretari:  R. Scutelnic, lector universitar superior 
D. Gavriluţa, studentă, anul II, Facultatea de Medicină 
nr. 1 

 
Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, David Ala, Costiuc 
Natalia, Voloşciuc Veronica. Rolul studentului şi al profesorului în 
didactica modernă şi cea tradiţională.     

2. Scutelnic Raisa, Eşanu-Dumnazev Daniela, Costiuc Natalia, 
Panciuc Liliana, Tumuruc Olga, Cazac Viorica. Exploatarea 
mijloacelor multimedia la lecţia de limba franceză – limbă străină.   

3. David Ala. Textul medical în cadrul studiilor actuale pe text. 

4. Costiuc Natalia, Voloşciuc Veronica, Eşanu-Dumnazev Daniela, 
Scutelnic Raisa. Eponimele, o importantă resursă terminologică, 
mijloc de diversificare şi optimizare a procesului de studiere a termi-
nologiei.  

5. Voloşciuc Veronica, Costiuc Natalia, Panciuc Liliana, Tumuruc 
Olga, Cazac Viorica. Eufemismele în viaţa noastră.  

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  
1. Ţurcan Corina. Comment booster sa mémoire (Cum să ne antre-

năm memoria) (cond. şt. – Victor Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., 
Cat. de fiziologie a omului şi biofizică; cond. lingv. – Daniela 
Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).  

2. Hîrjău Victoria. La schizophrénie – des symptomes qui ne trompent 
pas (Schizofrenia) (cond. şt. – Ghenadie Cărăuşu, dr. şt. med., conf. 
univ., Cat. de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; cond. 
lingv. – Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de limbi 
moderne). 

3. Milicenco Alexandru. La maladie à virus Ebola (Maladia cu virusul 
Ebola) (cond. şt. – Angela Paraschiv, dr. şt. med., conf. univ.,  Cat. 
de epidemiologie; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. superior, 
Cat. de limbi moderne). 

4. Blajă Vasile. Le suicide chez les adolescents (Suicidul la adolescenţi) 
(cond. şt. – Victor Furtună, asist. univ., Cat. de psihiatrie, narcologie 
şi psihologie medicală; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. 
superior, Cat. de limbi moderne). 
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5. Guţanu Diana. Hépatite virale C (Hepatita virală C) (cond. şt. – 
Alexandru Cotici, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de microbiologie, 
virusologie şi imunologie; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. 
superior, Cat. de limbi moderne). 

6. Gligor Irina. Les maladies respiratoires (Maladiile sistemului 
respirator) (cond. şt. – Eugenia Lopotenco, dr. şt. med., conf. univ., 
Cat.de anatomie a omului; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. 
superior, Cat. de limbi moderne). 

7. Gavriluţă Diana. La BPCO – causes, complications, mortalité 
(Bronho-pneumonia obstructivă – cauze, complicaţii, mortalite)  
(cond. şt. – Eugenia Lopotenco, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de 
anatomie a omului; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, 
Cat. de limbi moderne). 

8. Gînju Parascovia. La déprime – maladie du XXI siècle (Depresia – 
boala secolului XXI)  (cond. şt. – Zinovia Zorina, asist. univ., Cat. 
de anatomie a omului; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, 
Cat. de limbi moderne). 

9. Bacalîm Victoria, Hachi Vasile. La grippe, une vieille menace avec 
une face nouvelle (Gripa, un flagel vechi cu o faţă nouă)  (cond. şt. – 
Victor Botnaru, dr. hab. şt. med., prof. univ., Discip. de pneumologie 
şi alergologie; cond. lingv. – Natalia Costiuc, lect. univ., Cat. de 
limbi moderne). 

10. Boţoc Tina. La maladie d’Alzheimer (Maladia Alzheimer)  (cond. 
şt. – Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de neuro-
logie; cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, lect. univ. superior, Cat. 
de limbi moderne). 

 

Postere: 

1. Spoială Natalia, Racoviţa Maria. Les secrets de l’intelligence 

(Secretele inteligenţei)  (cond. şt. – Victor Vovc, dr. hab. şt. med., 

prof. univ., Cat. de fiziologie a omului şi biofizică; cond. lingv. – 

Daniela Eşanu-Dumnazev, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).  

2. Guţu Laura. Le sel, un véritable danger pour notre santé (Sarea, un 

pericol real pentru sănătatea noastră ) (cond. şt. – Sergiu Cebanu, dr. 

şt. med., conf. univ., Cat. de igienă; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, 

lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 
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3. Leşco Dorina. Prophylaxie de l’alcoolisme chez les enfants et 

adolescents (Profilaxia alcoolismului la copii şi adolescenţi) (cond. 

şt. – Inga Deliv, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de psihiatrie, narcolo-

gie şi psihologie medicală; cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. 

superior, Cat. de limbi moderne). 

4. Margineanu Ana. Otite chez l’enfant (Otita la copil) (cond. şt. – 

Andrei Antohi, dr. şt. med., conf. univ.,  Cat. de otorinolaringologie; 

cond. lingv. – Raisa Scutelnic, lect. univ. superior, Cat. de limbi 

moderne). 

5. Tetelea Corina. Les maladies cardiaques (Bolile cardiace) (cond. şt. – 

Ilia Cateriniuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de anatomie a omu-

lui; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, Cat. de limbi 

moderne). 

6. Maistrenco Tatiana. La thérapie par le rire (Terapia prin zâmbet)  

(cond. şt. – Mihai Ştefaneţ, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

anatomie a omului; cond. lingv. – Ala David, lect. univ. superior, 

Cat. de limbi moderne). 

7. Dimitriev Daniel. L’impact de la composante génétique dans la 

croissance des dents (Impactul componenţei genetice în creşterea 

dinţilor) (cond. şt. – Valeriu Burlacu, dr. şt. med., prof. univ., Cat. de 

chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică 

„Arsenie Guţan”; cond. lingv. – Natalia Costiuc, lect. univ., Cat. de 

limbi moderne). 

8. Todorenco Natina, Ciuperca Oxana. Nouvelles techniques de la 

médecine dentaire esthétique (Noi tehnici ale medicinii dentare este-

tice) (cond. şt. – Ala Ojovan, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de chirur-

gie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie 

Guţan”; cond. lingv. – Natalia Costiuc, lect. univ., Cat. de limbi 

moderne). 

9. Chitoroagă Mihaela. Les maladies cardiovasculaires (Maladiile 

cardiovasculare)   (cond. şt. – Natalia Caproş, dr. hab. şt. med., conf. 

univ., Dep. Medicină Internă, Discip. de sinteze clinice; cond. lingv. 

– Veronica Voloşciuc, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne).   

10. Coşciuc Lilia. Obésité – fléau de la civilisation contemporaine 

(Obezitatea – flagel al civilizaţiei contemporane) (cond. şt. – 

Ludmila Rotaru, dr. şt. biol., lect. univ., Cat. de biologie moleculară 

şi genetică umană; cond. lingv. – Veronica Voloşciuc, lect. univ. 

superior, Cat. de limbi moderne). 
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LIMBILE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ 

Aula nr. 7, Blocul didactic nr. 3 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194
b
) 

5 octombrie, ora 8:30 
 

Coordonatori: M. Şimanschi, lector universitar 

V. Cazac, lector universitar 
 

Secretari: L. Maxian, lector universitar 

A.-M. Bulat, studentă, anul II, Facultatea de Medicină 

nr. 1 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 

1. Cazac Viorica, Maxian Liuba, Şimanschi Marcela, Doronin 

Natalia, Voloşciuc Veronica. Aspecte terminologice şi frazeologice 

în traducerea medicală.             

2. Doronin Natalia, Cazac Viorica, Maxian Liuba, Voloşciuc 

Veronica, Eşanu-Dumnazev Daniela. Utilizarea eficientă a activi-

tăţilor interactive în procesul studierii limbii străine pentru studenţii 

medicinişti.  

3. Cazac Viorica, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, Panciuc 

Liliana, Maxian Liuba. Descriptorii de performanţă – necesitate 

actuală de cuantificare a cunoştinţelor în limba engleză în contextul 

integrării europene.                             

4. Tumuruc Olga, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, 

Voloşciuc Veronica, Panciuc Liliana. Aspectele şi particularităţile 

lexicale ale limbajului medical englez.    

5. Panciuc Liliana, Tumuruc Olga, Voloşciuc Veronica, Scutelnic 

Raisa, Cazac Viorica. Abordarea taxonomiei lui Bloom la reali-

zarea proiectului didactic.   

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Bulat Ana-Maria. 3D printing in medicine (Imprimarea 3D în 

medicină) (cond. şt. – Iurie Bulat, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. 

de oncologie, hematologie şi radioterapie; cond. lingv. – Liuba 

Maxian, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  
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2. Ursu Maria. Appleby procedure (Procedura operativă Appleby) 

(cond. şt. – Ilie Catereniuc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de 

anatomie a omului; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. univ., Cat. de 

limbi moderne).  

3. Lazăr Nicoleta, Grinciuc Eugen. Esthetic rehabilitation of anterior 

teeth with dental veneers (Reabilitarea estetică a dinţilor frontali cu 

veneere) (cond. şt. – Gheorghe Nicolau, dr. hab. şt. med., prof. univ., 

Cat. de stomatologie terapeutică; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. 

univ., Cat. de limbi moderne). 

4. Odainic Alexandru. What does your hand writing say about you? 

(Ce spune scrisul tău despre tine?) (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. hab. 

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

cală; cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

5. Scraliuc Maria. The transmission of genetic diseases (Transmiterea 

bolilor genetice) (cond. şt. – Angela Ciuntu, dr. hab. şt. med., conf. 

univ., Dep. Pediatrie; cond. lingv. – Olga Tumuruc, lect. univ. supe-

rior, Cat. de limbi moderne). 

6. Obrinteţchi Ana. Medical ethics (Etica medicală) (cond. şt. – 

Ludmila Rubanovici, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. 

lingv. – Liliana Panciuc, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

7. Paşa Marian. Modern approaches to medical ethics (Abordări mo-

derne în etica medicală) (cond. şt. – Anatolie Eşanu, dr. filos., conf. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. lingv. – Liliana Panciuc, 

lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

8. Bulhac Marina, Sfîntu Ana. Stress and its impact on overall health 

(Stresul şi influenţa sa asupra sănătăţii) (cond. şt. – Ludmila 

Rubanovici, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. lingv. – 

Marcela Şimanschi, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

9. Tomşa Olga, Grachilă Galina. Chromosomal syndrome and its 

characteristics (Sindromul cromozomial şi caracteristicele sale) (cond. 

şt. – Ludmila Rubanovici, lect. univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. 

lingv. – Marcela Şimanschi, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

10. Ropot Doina. Medical approach to memory (Abordarea medicală a 

memoriei) (cond. şt. – Andrei Ganenco, asist. univ., Cat. de fiziolo-

gie a omului şi biofizică; cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. univ., 

Cat. de limbi moderne). 
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Postere: 

1. Sănduţă Felicia. Stress – how can we avoid it? (Stresul – cum îl 

evităm?) (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. hab. şt. med., prof. univ.,  Cat. 

de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală; cond. lingv. – Liuba 

Maxian, lect. univ., Cat. de limbi moderne).  

2. Ursu Eugen. Why chili feels hot and why mentos feels like ice (De 

ce piperul este fierbinte şi menta – ca gheaţa) (cond. şt. – Victor 

Vovc, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de fiziologie a omului şi 

biofizică; cond. lingv. – Liuba Maxian, lect. univ., Cat. de limbi 

moderne).  

3. Jumiga Daniela. Sleep (Somnul) (cond. şt. – Victoria Federiuc, lect. 

univ., Cat. de filosofie şi bioetică; cond. lingv. – Natalia Doronin, 

lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

4. Secu Gheorghe. Variants of vascularization of lower limbs (Tipuri 

de vascularizare a extremităţilor inferioare) (cond. şt. – Ilie Catereniuc, 

dr. hab. şt. med., prof. univ.,  Cat. de anatomie a omului; cond. lingv. – 

Natalia Doronin, lect. univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

5. Bălţatu Cristina. Types of cardiac surgeries (Tipuri de chirurgie 

cardiacă) (cond. şt. – Roman Angheliu, asist. univ., Cat. de anatomie 

a omului; cond. lingv. – Natalia Doronin, lect. univ. superior, Cat. de 

limbi moderne). 

6. Revencu Eugenia. What is your brain capable of? Human memory 

(De ce este capabil creierului tău? Memoria umană)  (cond. şt. – 

Dumitru Batîr, dr. hab. şt. med., conf. univ., Cat. de anatomie a omu-

lui; cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

7. Nucă Petru. How do video games affect our social life? (Cum jocu-

rile video afectează viaţa ta socială? (cond. şt. – Ion Coşciug, dr. hab. şt. 

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

cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. univ., Cat. de limbi moderne). 

8. Bondari Maria. Chinese medicine (Medicina tradiţională chineză) 

(cond. şt. – Emilian Onea, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de histo-

logie, citologie şi embriologie; cond. lingv. – Viorica Cazac, lect. 

univ., Cat. de limbi moderne).  

9. Trili Diana. Schizophrenia (Schizofrenia) (cond. şt. – Jana Bernic, 

dr. hab. şt. med., prof. univ, Cat. de chirurgie, ortopedie şi anestezio-

logie pediatrică; cond. lingv. – Olga Tumuruc, lect. univ. superior, 

Cat. de limbi moderne). 
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10. Cîrstea-Scorpan Ana-Maria. Malpraxis in medicine (Malpraxisul 
în medicină) (cond. şt. – Ludmila Rubanovici, lect. univ., Cat. de 
filosofie şi bioetică; cond. lingv. – Liliana Panciuc, lect. univ. supe-
rior, Cat. de limbi moderne). 

11. Apostol Tatiana. Advances in Genetics (Progrese în genetică) (cond. 
şt. – Svetlana  Capcelea, dr. şt. med., conf. univ., Cat. de biologie 
moleculară şi genetică umană; cond. lingv. – Liliana Panciuc, lect. 
univ. superior, Cat. de limbi moderne). 

12. Prepeliţă Mădălina, Negru Eugenia. Plastic surgery (Chirurgia 
plastică) (cond. şt. – Dumitru Batîr, dr. hab. şt. med., conf. univ., 
Cat. de anatomie a omului; cond. lingv. – Marcela Şimanschi, lect. 
univ., Cat. de limbi moderne). 

 
 

Subsecţia 3. Limba română şi terminologia medicală 
Catedra de limba română şi terminologie medicală. 

Aula S, Blocul didactic nr. 3  
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 194

b
) 

5 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte:       A. Chiriac, dr. pedagogie, conferenţiar universitar 
 

Coordonatori: A. Busuioc, lector universitar superior 
S. Cravcenco, lector universitar superior 

   

Secretari: E. Stajila, lector universitar 
E. Dragan, student, anul II, Facultatea de Stomatologie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 
Comunicări: 
1. Busuioc Aliona. Posterul – condiţii, secţiuni, conţinut, aplicabilitate 

şi modalitate de predare-învăţare la lecţia de limba română. 
2. Ceban Ana. Sinonimia în terminologia medicală. 

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  
1. Leahu Natalia, Cristioglo Ana. Din istoria USMF “Nicolae 

Testemiţanu” (cond. şt. – Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. 
univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 
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2. Dijman Cristina, Teagneriadno Iana. Aspecte de etică în medicină 

(cond. şt. – Argentina Chiriac dr. pedagogie, conf. univ., Cat. de 

limba română şi terminologie medicală). 

3. Bobştein Olga. Medicina şi muzica (cond. şt. – Maria Pruteanu, dr. 

pedagogie, conf. univ., Cat. de limba română şi terminologie me-

dicală). 

4. Galatonov Tatiana, Silosieva Nadejda. Apariţia şi dezvoltarea 

practicii medicale în Republica Moldova (cond. şt. – Maria Pruteanu, 

dr. pedagogie, conf. univ., Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 

5. Pavel Laura Nicoleta, Naseem Abu Arar. Semnificaţia prover-

belor şi ghicitorilor în limbile română şi arabă (cond. şt. – Nadejda 

Bîlici, lect. univ. superior, Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 

6. Saleh Omar. Ciuma în antichitate (cond. şt. – Nadejda Bîlici, lect. 

univ. superior, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

7. Badarne Saleh. Ozonoterapia în medicina sec. XXI (cond. şt. – 

Tatiana Trebeş, lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie 

medicală). 

8. Haj Yahia Ahmad. Antibioticele: tratament sau prejudiciu? (cond. 

şt. – Victoria Vîntu, lect. univ. superior, Cat. de limba română şi ter-

minologie medicală). 

9. Sîrbu Irina. Soarele, inamicul fără umbră (cond. şt. – Aliona Busuioc, 

lect. univ. superior, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

10. Hassadiyh Ensaf. Relaţia pacientului cu doctorul este una de reve-

laţie şi amiciţie reciprocă (cond. şt. – Aliona Busuioc, lect. univ. 

superior, Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

11. Saleh Fariq. Hemofilia în familiile regale (cond. şt. – Emilia 

Stajila, lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

12. Yusupov Yair. Bolile psihice şi talentul (cond. şt. – Emilia Stajila, 

lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

13. Hamze Samer. Energizantele (cond. şt. – Iulia Popov, lect. univ., 

Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

14. Jabarin Morad. Emoţiile în comunicare (cond. şt. – Alina Lopatiuc, 

lect. univ., Cat. de limba română şi terminologie medicală). 

15. Gonţa Olga. Corpul în lumea emoţiilor (cond. şt. – Svetlana 

Cravcenco, lect. univ. superior, Cat. de limba română şi terminolo-

gie medicală). 
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Subsecţia 4. Pregătire preuniversitară 

Centrul de pregătire preuniversitară. 

        Sala Multimedia, Centrul de pregătire preuniversitară  

 (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 23/2) 

5 octombrie, ora 13:30 
 

Preşedinte:        V. Gonciar, dr. hab. şt. med., profesor universitar  
 

Coordonatori:  D. Ceoban, lector universitar superior 

V. Costin, lector universitar superior 
   

Secretari: D. Corobcean, lector universitar superior 

N. Sadicov, studentă, anul I, Facultatea de Farmacie 

 

Cadre ştiinţifico-didactice 

Comunicări: 

1. Corobcean Doina. Formarea competenţelor interculturale în cadrul 

orelor de română ca limbă străină. 

2. Coda Victoria. Aspecte ale dubiului în limba română din punct de 

vedere psiho–filozofic. 

3. Cecoi Ana-Maria. Comunicarea didactică – instrumentul de bază în 

procesul educaţional.  

 

Studenţi, rezidenţi 

Comunicări:  

1. Ibrahim Jalal Ali. Babilonul – una dintre cele şapte minuni ale 

lumii (cond. şt. – Didina Ceoban, lect. univ. superior, Centrul de 

instruire preuniversitară). 

2. Watad Wasim. Moscheea Al-Aqsa – complex religios musulman de 

pe Muntele Templului din Ierusalim (cond. şt. – Didina Ceoban, lect. 

univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

3. Diamantopoulos Valerios. Grecia – trasee turistice (cond. şt. – Viorica 

Costin, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

4. Keikov Bar-Berah. Importanţa sportului în viaţa omului (cond. şt. – 

Viorica Costin, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniver-

sitară).  

5. Maleki Gazal. Muhamed Ibn Zakariya Al-Razi, Avicenna al Persiei 

(cond. şt. – Nina Cojocaru, lect. univ. superior, Centrul de instruire 

preuniversitară). 
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6. Ben David Yosef, Abu Bilal Mohammed. Ibn Sina (Avicenna) – 
prinţul medicinei (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. 
superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

7. Sadicov Natali, Kayam Roni. Efectele curative ale produselor 
Mării Moarte (cond. şt. – Doina Corobcean, lect. univ. superior, 
Centrul de instruire preuniversitară). 

8. Abu Abed Zead. Medicina alternativă în Israel (cond. şt. – Doina 
Corobcean, lect. univ. superior, Centrul de instruire preuniversitară). 

9. Alatrash Yehya. Plantele medicinale din Israel (cond. şt. – Victoria 
Coda, lect. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

10. Elkamalat Omar. Metode de tratament utilizate în trecut de către 
beduini în condiţii casnice (cond. şt. – Victoria Coda, lect. univ., 
Centrul de instruire preuniversitară). 

 
Postere: 
1. El Ataika Rashad, El Ataika Ali. Aspecte socio-culturale ale 

beduinilor din Israel (cond. şt. – Doina Corobcean, lect. univ. superior, 
Centrul de instruire preuniversitară).  

2. Skik Basher. Inima – motorul organismului (cond. şt. – Victoria 
Coda, lect. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

3. El Nems Moataz. Manifestările astmului bronşic (cond. şt. – 
Victoria Coda, lect. univ., Centrul de instruire preuniversitară). 

4. Altiti Husni. Personalităţi marcante din domeniul medicinei din 
Israel (cond. şt. – Svetlana Căzănescu, lect. univ. superior, Centrul 
de instruire preuniversitară). 

5. Abu Abed Bashir, Abu Arar Sharif. Israel – pământul făgăduinţei 
(cond. şt. – Nina Cojocaru, lect. univ. superior, Centrul de instruire 
preuniversitară). 

 
 

SECŢIA nr. 13 
DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE: 

TENDINŢE, PROBLEME, SOLUŢII 

 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF Nicolae Testemiţanu. 

Centrul de Informare INFOMEDICA nr.3,  
Spitalul Clinic Republican (str. Nicolae Testemiţanu, nr. 29) 

5 octombrie, ora 8:30 
 

Preşedinte: L. Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
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Coordonator: S. Ciubrei, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 
 

Secretar:          E. Vedean, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală 

 

Comunicări: 

1. Karnaeva Liubovi. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF 

”Nicolae Testemiţanu”: evoluţie în timp. 

2. Dobrea Olesea. Ştiinţa medicală: tendinţe şi vectori de evoluţie 

(Studiu bibliometric). 

3. Mamaliga-Pascal Tatiana. Utilizarea resurselor informaţionale de 

profil farmaceutic: studiu de caz. 

4. Gologan Larisa. Sistemul bibliotecilor medicale din Republica 

Moldova: probleme actuale şi perspective de dezvoltare. 

5. Rusu Ana. Evaluarea nivelului de satisfacere a necesităţilor infor-

maţionale ale utilizatorilor: rezidenţi şi secundari clinici. Cazul 

Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 

6. Boldescu Valentina, Solomon Larisa. Utilizarea ediţiilor periodice 

de profil medical şi farmaceutic în procesul de instruire şi cercetare: 

studiu de caz. 

7. Bologan Nelea. Serviciul Împrumut de Publicaţii Didactice – im-

pactul asupra comunităţii: contribuţii la procesul de instruire me-

dicală şi farmaceutică. Studiu de caz. 

8. Bîrîiac Rodica, Tuncer Elena, Lavric Marina, Carpovici Elena, 

Gorea Mariana, Vetrila Mariana, Muntean Irina. Relevanţa 

serviciilor informaţionale prestate utilizatorilor Secţiei Infomedica. 

Studiu de caz. 

9. Zavtur Galina. Aplicarea indicatorilor de evaluare a calităţii proce-

selor în activitatea cu colecţiile: Cazul Secţiei conservare şi comu-

nicare colecţii. 

10. Баров Тамилла. Институциональный репозиторий Государ-

ственного медицинского и фармацевтического университета 

им. Николае Тестемицану как отражение научно-исследова-

тельской деятельности.  

11. Silvia Ciubrei. Titlu rezervat. 

12. Elizaveta Vedean. Titlu rezervat. 
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