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• Proiecte - 4:

• 3 proiecte instituționale

• 1 proiect în cadrul  

Programei de Stat

Nr. total de cercetători ştiinţifici 38 Academician AŞ  4

Cercetători coordonatori 7 Doctori  habilitaţi în ştiinţe medicale           8

Cercetători ştiinţifici superiori 2 Doctori în ştiinţe medicale 5

Cercetători ştiinţifici 28 Profesori 6 

Persoane sub 35 ani 5 Conferenţiari 4

Doctoranzi 2



Proiecte realizate 2019

•Contracte cu agenți economici (suma, lei):

(mii lei)

*    contracte de prestare a serviciilor medicale (Conform specificării serviciilor

medicale. Ordin Nr. 296/2017 din 20 aprilie 2017. Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. Publicat în: Monitorul Oficial nr. 305 din 28 aprilie 2017

Tipuri de servicii oferite:             servicii medicale



Cadrul de finanţare a cercetării ştiinţifice în 2019. Volumul 

mijloacelor  financiare, executat (mii lei)

Cercetări ştiinţifice aplicative, total      1824,9

Mijloacele speciale, total

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor

Fondul de salariu de baza/mediu pe cercetator

Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice

Procurarea utilajelor

Procurarea activelor nemateriale

Cheltuieli monografii si reviste

347,8

672,4

22,0

257,6

43,7

54,0

8,1



Proiectul instituţional: „Optimizarea managementului terapeutic precoce 

pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de 

repermeabilizare trombolitică.”  

Codul proiectului 15.817.04.09A 01.01.2015 –31.12.2019 

Conducător - Dr. hab. în şt. med. Gheorghe Ciobanu

Etapa IV: “Întroducerea sistemului tehnologiilor telemedicale de deservire a

urgenţelor medico-chirurgicale.”

Contractului de finanţare - 222, 2 mii lei, cofinanţarea IMU - 61,5 mii lei

Finanţarea programata (mii lei)

Remunerarea muncii: 197,9

Cercetări ştiinţifice: 85,8

• Articole în reviste naţionale recenzate

• Articole în culegeri naţionale 9      

• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 14

• Total                                                                               23



Proiectul instituţional: „Optimizarea strategiiei şi tacticii medico-chirurgicale 

de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor multiple la pacienţii cu 

traumatism toracic”  

Codul proiectului 15.817.04.10A  01.01.2015 –31.12.2019

Conducător - Dr. hab. în şt. med. Vladimir Kusturov

Etapa IV: “Efectuarea analizei comparative a rezultatelor tratamentului chirurgical şi cu

datele primite, elaborarea unui algoritm de diagnostic şi tratament, care va fi îndreptat la

micşorarea duratei preoperatorii şi la îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului al

pacienţilor cu leziunile asociate ale cutiei toracice, traumatismul abdomenului şi

fracturile aparatului locomotor. .”

Finanţarea programata   (mii lei)  

Remunerarea muncii: 168,2 Cercetări ştiinţifice: 47,3

Procurarea mijloacelor fixe: 44,0

Contractului de finanţare - 216,2 mii lei, cofinanţarea IMU - 43,3 mii lei

• Articole în reviste de circulaţie naţionale 1 

• Articole în culegeri naţionale 5       

• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 14

• Brevete (Certificat de dreptul de autor) 3

• Total                                                                                    23



Proiectul instituţional:,,Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, 

mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în 

populația RM”. Codul proiectului 15.817.04.08A. 01.01.2015 –31.12.2019      

Conducător - Dr. în şt. med. Eremei Zota

Etapa IV: “Elaborarea unui sistem de sănătate eficient prin elaborarea programelor

naţionale de profilaxie primară şi secundară, direcţionată spre o abordare individualizată

a managementului terapeutic a pacientului prin fondarea centrului de profilaxie primară

a AVC ischemic”

Contractului de finanţare - 883,8 mii lei, cofinanţarea IMU - 176,8 mii lei

Finanţarea programata (mii lei)

Remunerarea muncii: 563,5

Procurarea mijloacelor fixe: 10,3

Cercetări ştiinţifice: 486,8

• Articole în reviste cu Impact Factor 1

• Articole în culegeri naţionale 18

• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)              6

• Brevete (Certificat de dreptul de autor ) 2                                                                

• Total                                                                                     27                            



Proiectul din cadrul Programelor de stat: „Implementarea metodelor de 

tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC 

ischemic.”

Codul proiectului 15.856.04.01A 01.01.2017 – 31.12.2019

Conducător – Dr. în şt. med. Eremei Zota

Etapa IV : “Studierea intervalul de timp scurs de la debutul simptomatologiei până la apelarea 

serviciilor medicale. Evaluarea tratamentului cu activator recombinat de plasminogen tisular 

(rtPA). Cercetarea abordării unui pacient cu AVC începând cu managementul la etapa 

prespitaliceasca până la reabilitare, aspectele de profilaxie primară și secundară..”

Contractului de finanţare – 200,0 mii lei, cofinanţarea IMU – 40,0 mii lei

Finanţarea programata (mii lei)

Remunerarea muncii: 144,2 Cercetări ştiinţifice: 56,0

Procurarea mijloacelor fixe: 50,0

• Articole în reviste cu Impact Factor 1

• Articole în culegeri naţionale 3

• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)                 3

• Brevete (Certificat de dreptul de autor ) 1

• Total                                                                                   8



Activitatea Editorială IMU (2019)

• Articole în reviste de circulaţie internaţională 2

• Articole în reviste cu Impact Factor                              2

• Articole în reviste naţionale recenzate 1 

• Articole în culegeri naţionale 47

• Teze la Congrese Internaţionale 48

• Teze la Congrese Naţionale 3

• Brevete 1

• Certificate de drept de autor 9

• Total                                                                                      113 

• Per cercetător                                                                 2,97

• Per  100 mii lei valorificaţi                                                5,56



Indicaţie metodică (2019)  



Articole în reviste de circulaţie internaţională cu Impact 

Factor (2019) - 2

Impact Factor –

5,64

Impact Factor – 5,1 

Impact Factor – 0,54 



Articole în reviste si culegeri naţionale (2019)

47 de articole în Сulegeri de 

lucrări știinţifice al Institutului de 

Medicină Urgentă. 



Teza de doctor în ştiinţe medicale pregătita şi susţinuta de 

colaboratori al IMU (2019)  



Organizarea şi participări la Conferinţe Naţionale (2019)



Participări la Conferinţe Internaţionale (2019)

9 țări – 18 evenimente ştiinţifice.



Participări la Conferinţe Internaţionale (2019)

9 țări – 18 evenimente ştiinţifice.

The 21 session 

ofthe Balcan 

Medical days, 

06 - 08 october 

2017, Sofia, 

Bulgaria 



Cursuri de perfecţionare internaţionale (2019) - 3

Johannes Gutenberg University of 

Mainz Neurology Department

Universitatea

„Apollonia” din Iași 

Steinschaler Dörfl, Austria



Proprietatea intelectuală (2019)

•Brevet de invenţie naţional – 1 Hotărârea de acordare –1

•Cereri – 3

•Certificat de drept de autor - 9



Participări la Expoziţii Internaţionale (2019)

Medalii de aur - 18 Medalii de argint - 7 Medalii de bronz - 3

Diplom de excelența - 6

EUROINVENT - European Exhibition

of Creativity and Innovation.16-18

Mai 2019, Iași, România. Iași

The 22-th Salon International & 

Exibition of Inventics –INVENTICA-

2019, 26-29 iunie 2019, Iași, Romania

Salonul internațional al cercetării, 

inovării și inventicii „PRO INVENT-

2019”, Ed. a XVI-a, 20– 22 Martie 2019, 

Cluj – Napoca, România,

Expoziţia Internaţională Specializată 

“Moldmedzin 2019”, septembrie 2019.



Participări la Expoziţii Internaţionale (2019)
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Direcţiile de cercetare ştiinţifică pentru a. 2020

• Elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM. Implementarea

metodelor noi de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență

a pacientului cu AVC ischemic.

• Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului chirurgical şi cu datele

primate Elaborarea algoritmului de diagnostic şi tratament, care va fi

îndreptat la micşorarea duratei preoperatorii şi la îmbunătăţirea rezultatelor

tratamentului al pacienţilor cu leziunile asociate ale cutiei toracice,

traumatismul abdomenului şi fracturile aparatului locomotor

• Implementarea metodelor contemporane de tratament a sindromului

coronarien acut, accidentului vascular cerebral şi urgenţelor hipertensive în

sistemul de sănătate. prin implementarea tehnologiilor telemedicale,

angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică cu scopul

reducerii mortalităţii populaţiei.


