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Curriculum Vitae 
Europass 

 
   

Informaţii personale  
Nume / Prenume Mișin Igor 

  
Telefon(oane) (+373 22) 250 720 (serviciu)   Mobil: +373 79434911 

Fax(uri) (+373 22) 522 008 
E-mail(uri) mishin_igor@mail.ru 
Cetățenie Republica Moldova 

  Data naşterii 23.12.1961 
Sex masculin  

Experienţa profesională  
Perioada 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat cercetător ştiinţific coordonator al Laboratorului de Chirurgie Hepato-pancreato-biliară 
Activităţi şi responsabilităţi principale    realizarea proiectului instituțional 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate coordonarea activității de cercetare 

Perioada 1998-2005 
Funcţia sau postul ocupat colaborator ştiinţific superior al Laboratorului de Chirurgie Hepato-pancreato-biliară 

Activităţi şi responsabilităţi principale realizarea proiectului instituțional 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate coordonarea activității de cercetare 
Perioada 1995-1998 

Funcţia sau postul ocupat colaborator ştiinţific superior al Laboratorului de Hepatochirurgie 
Activităţi şi responsabilităţi principale realizarea proiectului instituțional 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate realizarea proiectului instituțional 

Perioada 1993-1995 
Funcţia sau postul ocupat colaborator ştiinţific al Laboratorului de Hepatochirurgie 

Activităţi şi responsabilităţi principale realizarea proiectului instituțional 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate realizarea proiectului instituțional 
Perioada 1986-1990 

Funcţia sau postul ocupat Chirurg 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal Nr. 3 Chişinău, Moldova 

Educaţie şi formare  
Perioada 2000-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor habilitat în științe medicale (2008)  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Perioada 1990-1993 
Calificarea / diploma obţinută   Doctor în științe medicale (1995)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Doctorat  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Perioada 1985-1986 
Calificarea / diploma obţinută Chirurg 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chirurgie (Internatura) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Clinic Republican or. Chişinău, Moldova 

Perioada 1979-1985 
Calificarea / diploma obţinută Medic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină generală 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Alte formări / instruiri 1995 – Curs postuniversitar în Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară „HPBS School” (Lubliana,  Slovenia) 
1997 – Curs postuniversitar în Hipertensiunea Portală, Clinica Hipertensiune Portală, Divizion de 
Chirurgie, Instituto Nacional de Nutrici on „Salvador Zuberan” (Mehico City, Mexic) 

                     Experienţa managerială  

                                             Perioada 2009 – prezent 

                   Funcția sau postul ocupat 
          Numele și adresa angajatorului 

 Tipul activității sau sectorul de activitate 

Vicedirector pentru activitatea științifică 
Institutul de Medicină Urgentă 
Coordonarea activității de cercetare 

Aptitudini şi competenţe personale  Planificare  
 Coordonare  
 Punctualitate 

Titlul științific  Profesor cercetător (a.2014) 
 Conferențiar cercetător (a.2000) 

Abilitatea conducator de doctorat  nr. 1779D (21.06.2013) – oncologie și radioterapie (321.20) 
 nr.1990 (10.04.2014) – chirurgie (321.13) 

Conducător de teze                              5 teze de doctor susținute și aprobate de CNAA  incl. Diploma de Gradul I „Teză de doctor de 
excelență a anului 2015”, Diploma de Gradul I „Teză de doctor de excelență a anului 2017”  

 2 teze de doctor in progres 
 6 teze de licenţă susținute și aprobate 

Publicaţii 
 

Citirii 
 

         581 publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, incl. Scopus, Web of Sience, ISI Thompson Reuters 
 
 Google scholar citations: n=384, Hirsch index-10, i10 index-10 + n=53, Hirsch index-4 (Mișin I.) 
 Scopus: n=159, Hirsch index-7 (Mishin I.) + n=21, Hirsch index-3 (Mișin I.) 
 Researcher ID Clarivate Analytics (Thomson Reuters): n=95, Hirsch index-6 
 РИНЦ: n=192, Hirsch index-7 
 

ORCID ID 0000-0003-0754-7917 

Scopus ID Author ID: 14822263300 Author ID: 8557205200 
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Clarivate Analytics  
(Thompson Reuters) 

 
РИНЦ (Science Index) 

Researcher ID: L-9927-2013 
 
 
SPIN-cod: 3176-7178, Author ID: 910327 
 

Obiecte ale proprietăţii intelectuale 
Premii şi menţiuni                                                 

24 OPI (2-brevete, 22-drepturi de autor) 
Medalie de aur – 35, Medalie de argint – 11, Medalie de bronz – 5, Diploma de excelență -2 

Activitatea editorială 
 
 

 
 

Recenzent al revistei 
 

 
 

Experiența de expertiza 

 Membru al Colegiului de redacție a revistei “World Journal of Gastroenterology” (aa.2010-2013) IF 
ISI TR(2017):3.30 
 Membru al Colegiului de redacție a revistei «Новости хирургии» (a.2012-prezent) - Scopus  
 Membru al Colegiului de redacție a  revistei ”Moldavian Journal of Pediatric Surgery” (a.2017-

prezent) 
 
 World Journal of Gastroenterology IF ISI TR(2016):3.365 
 BMC Cancer IF ISI TR(2016):3.288 
 World Journal of Surgery IF ISI TR(2016):2.637 

 
 membru al Comisiei de Experţi „Chirurgie” CNAA (aa.2012-2018)  
 membru al Seminarului de Profil “Chirurgie” (a. 2009-prezent) 
 membru al Seminarului de Profil “Medicina de Urgenţă” (a.2015-prezent) 
 membru al Seminarului de Profil “Oncologie și radioterapie” (a.2015-prezent) 
 membru al Comisiei de Atestare în “Chirurgie” (a.2009-2018) 
 referent oficial – 3 pentru susţinerea tezelor de Dr. şi Dr. hab. 
 membru al CŞS – 11 pentru susţinerea tezelor de Dr. şi Dr. hab. 
 

Premii Internaționale  Societăţii Mondiale a Chirurgilor (1997)  
 Asociaţiei Japoneze a Chirurgilor (2001)  
 Asociaţiei Japoneze de Endoscopie Gastroenterologică (2002) 

Afilieri în cadrul asociaţiilor 
profesionale 

 1986 – prezent - Asociaţia Chirurgilor din Moldova „N. Anestiadi” 
 1996 – prezent - Societatea Mondială a Chirurgilor (ISS/SIC)  

Proiecte  nr. 0101, MD 01810, 02.12.06 „Elaborarea şi perfecţionarea metodelor de diagnostic şi tratament 
chirurgical a maladiilor şi traumatismelor zonei hepato – pancreato - biliare” (aa.2001-2005) 
 nr. 06.420.021A „Algoritmul diagnostico – curativ optimal a afecţiunilor şi traumatismelor zonei hepato-

pancreato - biliare” (aa.2006-2010) 
 nr. 09.835.09.02A „Metode moderne de profilaxie primară şi secundară a hemoragiilor din varicele 

esofagiene la pacienţii cu ciroză hepatică” din cadrul Programului de Stat „Epidemiologia hepatitelor şi 
cirozelor, profilactica şi metode avansate de tratament” (aa.2009-2010) 
 nr. 11.834.09.03A „Optimizarea algoritmului de tratament  al varicelor hemoragice ale tractului 

gastrointestinal condiţionate de ciroza hepatică şi hipertensiunea portală extrahepatică” din cadrul 
Programului de Stat „Epidemiologia hepatitelor şi cirozelor, profilactica şi metode avansate de 
tratament” (aa.2011-2012) 
 nr. 11.817.09.19A „Afecţiunile şi traumatismele organelor intra-abdominale şi retroperitoneale, 

optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament” (aa.2011-2014) 
 nr. 15.817.04.40A “Standartizarea diagnosticului și tramentul patologiei și traumatismelor organelor 

cavității abdominale” (aa.2015-2019) 
Limba(i) maternă(e) rusa 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, româna 
    

Competenţe şi aptitudini PC  Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

http://www.researcherid.com/rid/L-9927-2013

