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• Proiecte - 5:

• 3 proiecte instituționale

• 2 proiect în cadrul  

Programei de Stat

Nr. total de cercetători ştiinţifici 42 Academician AŞ                                                       1 

Cercetători coordonatori 7 Doctori  habilitaţi în ştiinţe medicale             8

Cercetători ştiinţifici superiori 2 Doctori în ştiinţe medicale 8

Cercetători ştiinţifici 30 Profesori 6

Persoane sub 35 ani 7 Conferenţiari 4

Doctoranzi 2

Rezidenţi 3



Proiecte realizate 2017

•Contracte cu agenți economici (suma, lei): 571,4  (mii lei)

+
•*23 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 2017. Volumul 

mijloacelor  financiare, executat (mii lei)

Cercetări ştiinţifice aplicative, total      2024,8

• Proiecte de cercetări aplicative instituţionale 1604,8

• Proiecte din cadrul programelor de stat   420,0

Mijloacele speciale, total 

Fondul de salariu de baza/mediu pe cercetator

Procurări necesare, real cheltuit

Reparaţii necesare

Cheltuieli delegatii

Cheltuieli conferinte

Cheltuieli monografi si reviste

351,6

21,6

466,3

0

25,0

6,5

14,4



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 –31.12.2018
Conducător - Dr. hab. în şt. med. Gheorghe Ciobanu

Etapa III: “Implementarea şi elaborarea metodelor contemporane de
tratament a complicaţiilor urgenţelor cardiovasculare şi cerebrovasculare.”

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

Finanţarea programata 2017 (mii lei)

Remunerarea muncii: 197,9
Cercetări ştiinţifice: 85,8

• Articole în reviste de circulaţie internaţională 6
• Articole în reviste naţionale recenzate 2
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 23(4)                                 
• Brevete (Certificate de drept de autor )                                       (3)                                 
• Total                                                                                                          38



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 –31.12.2018
Conducător - Dr. hab. în şt. med. Vladimir Kusturov

Etapa III:  “Determinarea tacticii de tratament chirurgical în leziunile organelor 
cutiei toracice şi abdomenului la pacienţii cu traumatism asociat şi fracturi 
multiple .”

Finanţarea programata 2017  (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 internaţională 3                          
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 22
• Total                                                                                                   25



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 –31.12.2018
Conducător - Dr. în şt. med. Eremei Zota

Etapa III: “Cercetarea factorilor de risc a patologiei stenozate a vaselor
precerebrale prin screeningul grupului de risc prin USG Duplex a vaselor
brahiocefalice si implimentarea tehnologiilor contemporane de tratament
chirurgical a patologiilor.”

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

Finanţarea programata 2017  (mii lei)

Remunerarea muncii: 563,5

Procurarea mijloacelor fixe: 10,3

Cercetări ştiinţifice: 486,8

• Articole în reviste de circulaţie internaţională 14    
• Articole în reviste naţionale recenzate 2                                
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)              10(15)
• Brevete (Certificat de dreptul de autor ) 2 (1)                                                                   
• Total                                                                                           44                              



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 – 31.12.2018
Conducător – Dr. în şt. med. Eremei Zota

Etapa III: “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 2017 (mii lei)

Remunerarea muncii: 144,2

Cercetări ştiinţifice: 56,0

Procurarea mijloacelor fixe: 50,0

• Articole în reviste de circulaţie internaţională 5 
• Articole în reviste cu Impact Factor        1                            
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)                9
• Total                                                                                                    15 



De la 01.08.2016 - Proiectul din cadrul Programelor de stat: 

„Tratamentul prin terapia celulară a ischemiei critice a membrului 
inferior”

Programa de stat: „Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor 
afectate”

Codul proiectului:  16.00354.80.05A 01.08.2016 – 31.12.2017
Conducător –Dr.. în şt. med. Anatolie Calistru

Etapa I - II: “Determinarea metodei de revascularizare a membrului inferior. 
Revascularizarea membrului inferior şi injectarea celulelor stem. ” 

Contractului de finanţare - 150 mii lei, cofinanţarea IMU - 30 mii lei

Finanţarea programata 2017 (mii lei)

Remunerarea muncii: 94,1

Cercetări ştiinţifice: 93,6

Programate pentru procurarea echipamentului ştiinţific:50,0



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2017)

Elaborarea principiilor ale managementului tumorilor 
gastrointestinale stromale (GIST) în chirurgia de urgență

Imagini CT și ale pieselor operatorii ale GIST 
complicate cu perforație de organ cavitar sau
hemoragie

*

H&E

Conducători – Acad. Gheorghe Ghidirim, prof. Igor Mișin

Incidența urgențelor medicale condiționate de
tumorile GIST este în creștere. Tumorile GIST
trebuie incluse în algoritmul de diagnostic
diferențial al urgențelor chirurgicale.



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2017)

Studiul analitic al tratamentului mimninvaziv al ulcerului 
perforat la copii

Intervenția chirurgicală miniminvazivă a fost asociată cu o infecție a ranilor 
semnificativ mai scăzută, reducerea durerii postoperatorii și a necesității 

consumului analgeticelor, o rată mai scăzută a mortalității și o perioadă de 
spitalizare mai scurtă

Conducător – Acad. Gheorghe Ghidirim,    as. univ. Elina Șor



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2017)

Cercetarea atroslerozei cerebrale ca factor de risc pentru 

Accidentul Vascular Cerebral. Studierea importantei 

caracteristicilor ultrasonografice a placilor ateroscerotice.
.

Tipul 1 – plăcile 

uniform 

anecogene sau 

hipoecogene 

Tipul 2 - plăcile 

predominant 

hipoecogene

Tipul 3 - plăcile 

predominant 

hiperecogene

Tipul 4 - plăcile 

uniform 

hiperecogene

Tipul 5 - plăcile 

calcificate cu 

umbra acustica 

Conducători – Acad. St. Groppa, Confer. Eremei Zota



Activitatea Editorială IMU (2017)

• Monografia în străinătate 1
• Ghid practic 2
• Articole în reviste de circulaţie internaţională 32
• Articole în reviste cu Impact Factor                              2
• Articole în reviste naţionale recenzate 5
• Teze la Congrese Internaţionale 65
• Teze la Congrese Naţionale 9
• Brevete 2
• Certificate de drept de autor 9

• Total                                                                                             127
• Per cercetător                                                                         2,8
• Per  100 mii lei valorificaţi                                                6,3



Monografie editată de peste hotare (2017)  



în Archives of the Balkan Medical Union a. 2016 vol. 
51 nr. 1 supl. sunt publicate 28 articole ale 
colaboratorilor ştiinţifici al instituţiei.

Articole în reviste de circulaţie internaţională (2017) - 32

Impact 
Factor 
7.349

Impact 
Factor 1.881



Indicaţii metodice publicate la nivel naţional (2017) 



Teza de doctor în ştiinţe medicale pregătita şi susţinuta de 
colaborator al IMU (2017)  



Organizarea şi participări la Conferinţe Naţionale (2017)



Participări la Conferinţe Internaţionale (2017)
11 țări – 18 de evenimente ştiinţifice.



Participări la Conferinţe Internaţionale (2017)
8 țări – 18 de evenimente ştiinţifice.

The 21 session 

of the Balcan 

Medical days, 

06 - 08 october 

2017, Sofia, 

Bulgaria 

Conferinta Nationala de 
Chirurgie Iași 2017.



Cursuri de perfecţionare internaţionale (2017) - 17 (8 țări) 



Proprietatea intelectuală (2017)

•Brevet de invenţie naţional – 2 Hotărârea de acordare – 2

Cereri – 4

•Certificat de drept de autor - 9



Numerul citării articolelor publicate (2017) - 29 
Science Citation Index (SCI)



Participări la Expoziţii Internaţionale (2017)

6 medalii de aur,  6 medalii de argint, 2 Prize Medicine Award 
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Direcţiile de cercetare ştiinţifică pentru a. 2018

• Stabilirea unui protocol național în domeniul chirurgiei ictusului
ischemic. Evaluarea perspectivelor tratamentului chirurgical la
pacienții în perioada acută a AVC-ului ischemic.

• Elaborarea algoritmului de diagnostic şi tratamental 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.

• Tratamentul prin terapia celulară a ischemiei critice a membrului
inferior.


