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IMU este membru de profil al Academiei de Științe a RM

Director general Prof., Dr. hab. în şt. med. M. Ciocanu
Vicedirector ştiinţă  Prof., Dr. hab. în şt. med. I. Mişin
Secretar ştiinţific        Conf., Dr. în şt. med. E. Borovic

• Proiecte - 6:

• 3 proiecte instituționale

• 2 proiecte în cadrul  

Programelor de Stat

• 1 proiect  în baza 

contractului de grant 

Orizont 2020

Nr. total de cercetători ştiinţifici 38 Academician AŞ                                                       1 

Cercetători coordonatori 8 Doctori  habilitaţi în ştiinţe medicale             7

Cercetători ştiinţifici superiori 2 Doctori în ştiinţe medicale 6

Cercetători ştiinţifici 22 Profesori 6

Persoane sub 35 ani 14 Conferenţiari 4

Doctoranzi 2

Rezidenţi 4



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 II: “Cercetarea polimorfismul clinic, a mecanismelor patogenetice şi
particularităţile specifice de tratament la pacienţii cu AVC ischemic investigaţi
prin Stimulare Magnetica Transcraniană (TMS) în perioada acuta şi în aspect
evolutiv de timp.”

Contractului de finanţare Nr. 57/inst. (895,1 mii lei), cofinanţarea IMU - 169,9 mii lei

Finanţarea programata 2016  (mii lei)

Remunerarea muncii: 633,2 Procurarea mijloacelor fixe: 261,9

• Articole în reviste de circulaţie internaţională          6 
• Articole în reviste cu Impact Factor                                1
• Articole în reviste naţionale recenzate 5  
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)              10 (1)
• Brevete (Certificat de dreptul de autor ) 1 (4)                                                                   
• Total                                                                                           30                                   



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 II: “Elaborarea măsurilor de pronostic şi a metodelor avansate de diagnostic
precoce Sindromului Coronarian Acut, Accidentului Vascular Cerebral şi
Urgenţilor Hipertensive.”

Contractului de finanţare Nr. 58/inst. (231, 1 mii lei), cofinanţarea IMU - 43,9 mii lei

Finanţarea programata 2016 (mii lei)

Remunerarea muncii: 192,6
Cercetări ştiinţifice: 38,5

• Articole în reviste de circulaţie internaţională              20
• Articole în reviste naţionale recenzate 10
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 22 (27)                                 
• Brevete (Certificate de drept de autor )                             1  (3)                                 
• Total                                                                                               83



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 II:  “Determinarea tacticii tratamentului chirurgical al fracturilor multiple 
ale aparatului locomotor la pacienţii cu traumatismul cutiei toracice şi organelor 
abdominale.”

Finanţarea programata 2016  (mii lei)  

Remunerarea muncii: 136,0 Cercetări ştiinţifice: 36,7

Contractului de finanţare Nr. 34/inst. (172,7 mii lei), cofinanţarea IMU - 32,8 mii lei

• Articole în reviste de circulaţie internaţională               7
• Articole în reviste naţionale recenzate 5
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale) 14 (29)
• Certificate de drept de autor 2
• Total                                                                                               42



Proiectul din cadrul Programelor de stat: „Particularităţile

mecanismelor patogenetice,  managementul ne-invaziv si 
neurochirurgical al AVC ischemic în populaţia RM.”

Codul proiectului 15.856.04.01A 01.01.2015 – 31.12.2016
Conducător – Acad. AŞ RM, Dr. hab. în şt. med. Stanislav Groppa

Etapa II: “Cercetarea si determinarea mecanismelor si metodelor de tratament la 
pacienții cu accident vascular cerebral prin metoda de Stimulare magnetica 
trasncraniana si kinetoterapie si  tratamentului trombolitic asupra duratei medie 
de spitalizare, letalităţii, ratei recurenţelor, spitalizării repetate, incapacităţii 
temporare de muncă și a dezabilității în aspect evolutiv de timp.”

Contractului de finanţare Nr. 67/p (170 mii lei), cofinanţarea IMU - 34 mii lei

Finanţarea programata 2016 (mii lei)

Remunerarea muncii: 96,4

Cercetări ştiinţifice: 56,0

Procurarea mijloacelor fixe: 17,6

• Articole în reviste de circulaţie internaţională            5 
• Articole în reviste naţionale recenzate 5 
• Teze la Congrese Internaţionale (Naţionale)                10
• Total                                                                                              20



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: “Selectarea pacienţilor cu  ischemia critică a membrului inferior 
candidaţi pentru tratamentul cu celule stem autogene. Cercetări în vitro. 
Elaborarea tulpinelor celulare alogene. Obţinerea şi caracterizarea celulelor stem 
autogene din măduva osoasăşi complexul ombilico-placentar. Evaluarea 
capacităţii de prolifirare şi diferenţierii. ” 

Contractului de finanţare Nr. 5/p (150 mii lei), cofinanţarea IMU - 30 mii lei

Finanţarea programata 2016 (mii lei)

Remunerarea muncii: 25,8

Cercetări ştiinţifice: 93,6

Programate pentru procurarea echipamentului ştiinţific: 37,7



Contract de  grant : „Fundamentalizarea performanţelor în domeniul 

neuroştiinţei prin acces şi colaborare cu Platformele Europene de 
Cercetare” (În cadrul Contractului de Grant „Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei 

Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în 
Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020“)

01.04.2015 – 01.04.2016
Obiectul: menţinerea  şi dezvoltarea colaborării cu Centre de Excelenţă Europene 
de Cercetare
Conducător – Acad. AŞ RM, Dr. hab. în şt. med. Stanislav Groppa
Etapa II: “Stabilirea direcțiilor de colaborare în cadrul apelului Orizont 2020..”

Contractului de finanţare Nr. 09/CE (500 mii lei)

Finanţarea programata 2016 (mii lei)

Deplasări peste hotare: 169,7

Mărfuri şi servicii neatribuite altor alienate: 148,1

Programate pentru procurarea echipamentului ştiinţific: 160,5

Deplasări peste hotare 2016 (Mobilitatea academică a tinerilor cercetători): 10
Salzburg weill cornell seminar; Course of the EAN Spring School, Stare Splavy, Cehia;
Salzburg OSF Seminar on Palliative Care in Neurology; Clinical Neurophysiology
Laboratory, Department of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki; Iternational
School of Neurological Sciences in Venice, Venice International Uneversity San Servolo,
Venice, Italy;



Cadrul de finanţare a cercetării ştiinţifice în 2016. Volumul 

mijloacelor  financiare, executat (mii lei)

Cercetări ştiinţifice aplicative, total      1618,9

• Proiecte de cercetări aplicative instituţionale 1298,9

• Proiecte din cadrul programelor de stat   320,0

Mijloacele speciale, total    323,78



Teze de doctor în ştiinţe medicale pregătite şi susţinute de 
colaboratori al IMU (2016)



Cursuri de perfecţionare internaţionale (2016) - 46



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)

Stimularea magnetică transcraniană

(TMS) - instrument imagistic non-invaziv al

creierului.

•Este utilizata pe larg pentru diagnostic

şi tratament deferitor boli neurologice.

•Metoda neinvaziva de stimulare a

creierului.

•O metodă nouă obligatorie în arsenalul

de tratament şi diagnostic neurologic.

•Clinica de neurologie şi neurochirurgie

IMU devine centru de pregătire a

specialiştilor în domeniu.

Clinica neurologie şi neurochirurgie IMU. Acad. St. Groppa. 



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)

Fişa de examinare şi estimare a riscului individual de accident vascular cerebral elaborata în
cadrul Proiectului de prevenire a Accidentului Vascular Cerebral. Studiul a analizat datele
culese pentru 337 de subiecţi adulţi care au participat în proiectul dat.

Clinica neurologie şi neurochirurgie IMU. Acad. St. Groppa. 



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)
Clinica neurologie şi neurochirurgie IMU. Acad. St. Groppa. 

Electroencefalografie (EEG) de densitate înaltă cu 256 canale reprezinta o metodă de
înregistrare a electroencefalografiei care acoperă uniform întreaga suprafaţă de cap,
contribuind la vizualizarea mai precisă a sursei electrice datorită rezoluţiei spaţiale şi
temporal mai mari. Este importanta în detectarea modificărilor epileptiforme interictale şi
localizarea focarului epileptogen.



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)

Chirurgia endoscopica functionala - o tehnica specializata de inalta calitate. Intervenția
chirurgicală se efectuiază fără incizii vizibile la nivelul nasului, rezolvă aproape toată
patologia sinusurilor paranazale (sinus maxilar, etmoidal, frontal,sfenoidal)

Clinica chirurgie oro-maxilo-facială ”A. Guţan” IMU. Conf. N. Chele.



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)

Vertebroplastia percutană - o opţiune chirurgicală relativ nouă, minim invazivă şi de

succes în tratamentul fracturilor traumatice necomplicate de corp vertebral. Metoda

necesită o selecţie riguroasă a pacienţilor, evitând procedurile chirurgicale majore,

morbiditatea chirurgicală si complicaţiile asociate, obţinându-se, astfel, o recuperare

precoce la un cost redus cu o eficacitate înaltă.

Fractura tip A1 a corpului vertebral L1. a,b – preoperator; c – o lună postoperator; d – un an postoperator.

Fractură tip A3 a corpului vertebral Th12 şi fractură tip A4 a corpului vertebral L3. a-d – preoperator; e – scintigrafia scheletului.

f – postoperator la un an

Clinica ortopedie şi traumatologie”V. Beţişor” IMU. Prof. Gh. Croitoru 



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)

Tratamentul defectelor osoase diafizare prin metoda membranei induse. Asociația dintre
membrana indusa şi grefa cortico-spongioasă permite obtinerea osului corticalizat in
cadrul unei pierderi osoase de marime critică.

Etapa de formare defect osos - sechestrnecrectomia, 

plombare cu spacer, osteosinteză

Înlăturarea spacer, determinarea  membranei 

induse formate, plastiia defectului cu autogrefă 

osoasă spongioasă, suturarea membranei

consolidare osoasă, 

extragerea

materialelor de 

osteosinteză

Clinica Chirurgie Plastica Reconstructivă  si  Microchirurgie a Locomotorului IMU.  Prof. Gr. Verega



Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (2016)
Clinica ortopedie şi traumatologie”V. Beţişor” IMU. Prof. Gh. Croitoru 

Nucleoplastia lombara percutana prin tehnica Coblation™. Coblation – este o metoda
bazata pe diferenta de potential pe electrodul activ (bipolar), intr-un mediu izosalin in care
are loc ionizarea intensa a acestuia, ruperea macromoleculelor si arderea lor pana la apa si
CO2



Proprietatea intelectuală. Brevete (2016)

Brevet de invenţie naţional – 1 Hotărârea de acordare - 1

Brevet internaţional. - 1 Cereri - 2 



Proprietatea intelectuală. Certificat de drept de autor (2016)

Certificate de drept de autor - 9 



Activitatea Editorială IMU (2016)

• Articole în reviste de circulaţie internaţională        40

• Articole în reviste cu Impact Factor                              1

• Articole în reviste naţionale recenzate 34

• Teze la Congrese Internaţionale                                     55

• Teze la Congrese Naţionale 68

• Brevete (în străinătate) 2 (1)

• Certificate de drept de autor 9

• Total                                                                                         209



Revista publicată cu contribuția IMU  (2016)

Institutul de Medicină Urgentă a

finanţat editarea numărului 3(52), 2016

al revistei “Buletinul Academiei de

Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale)”

unde au fost publicate 28 articole

ştiinţifice ale colaboratorilor

instituţiei.



Articole în reviste de circulaţie internaţională (2016)

în Archives of the Balkan Medical 

Union a. 2016 vol. 51 nr. 1 supl. sunt 

publicate 36 articole ale 

colaboratorilor ştiinţifici al instituţiei.



Articole în reviste de peste hotare recenzate (2016)

2016 Impact Factor:

1.22



Numerul citării articolelor publicate (2016) - 51
Science Citation Index (SCI)



Numerul citării articolelor publicate (2016)
Science Citation Index (SCI)



Numerul citării articolelor publicate (2016)
Science Citation Index (SCI)



Organizarea şi participări la Conferinţe Naţionale (2016)



Organizarea şi participări la Conferinţe Naţionale (2016)- 11



Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi 
inovării (2016)



Participări la Conferinţe Internaţionale (2016)
15 țări – 20 de evenimente ştiinţifice.



Participări la Conferinţe Internaţionale (2016)

34-ème Semaine Médicale 
Balkanique Bucarest, Roumanie

7-8 octobre 2016

Москва



Participări la Expoziţii Internaţionale (2016): 6 expozitii

16 medalii de aur,    1 medalie de argint, 1 medalie de bronz

1 Prize Medicine Award 



Participări la Expoziţii Internaţionale (2016)



Participări la Expoziţii Internaţionale (2016)



Participări la Expoziţii Internaţionale (2016)



Direcţiile de cercetare ştiinţifică pentru a. 2017

• Studierea factorilor de risc a patologiei stenozate a vaselor precerebrale prin
screeningul grupului de risc prin USG Duplex a vaselor brahiocefalice.
Cercetarea si implimentarea tehnologiilor contemporane de tratament chirurgical
a patologiilor stenozante.
• Cercetarea impactului tratamentului trombolitic asupra duratei medie de
spitalizare, letalităţii, ratei recurenţelor, spitalizării repetate, incapacităţii
temporare de muncă şi a dizabilităţii în aspect evolutiv de timp.
• Implementarea metodelor contemporane de tratament a Sindromului Coronarian

Acut (SCA), Accidentului Vascular Cerebral (AVC) şi Urgenţelor Hipertensive (UH)
în sistemul de sănătate. Întroducerea sistemului tehnologiilor telemedicale de
deservire a urgenţelor medico-chirurgicale.
• Efectuarea analizei comparative a rezultatelor tratamentului chirurgical al
leziunilor asociate ale cutiei toracice, 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.
• Determinarea metodei de revascularizare a membrului inferior. Elaborarea
standardelor privind siguranţa , eficacitatea metodei noi de tratament cu
aplicarea celulelor stem autogene.



Mobilizarea efortului comun  

• Sporirea finanţării în cercetarea ştiinţifică

• Creşterea motivaţiei pentru cercetare şi implicarea mai
largă a tinerilor specialişti în lucrul de cercetare ştiinţifică

• Fortificarea capacităţilor laboratoarelor ştiinţifice în
asigurarea investigaţiilor ştiinţifice la nivel contemporan

• Implicarea activă în obţinerea proiectelor naţionale şi
internaţionale în domeniul cercetării

• Necesitatea stagierilor specializate în clinicele de
chirurgie europene vestite. Fortificarea activităţilor de
obţinerea grandurilor pentru perfecţionarea
colaboratorilor ştiinţifici.


