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Serviciu relaţii 
internaţionale şi transfer 

tehnologic 
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Consiliu ştiinţific 
specializat 
Pediatrie şi 

Neonatologie 

Seminar ştiinţific de 
profil Obstetrică şi 

Ginecologie 

Seminar ştiinţific de 
profil Pediatrie şi 

neonatologie 

Serviciu de deservire şi 
gospodărie 

Serviciu personal, 
cancelaria, protecţia 

muncii 

Serviciu finanţe şi 
contabilitate 
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Personalul implicat în realizarea proiectelor 

Personal / ani 2014 2015 2016 

Personal total (ştiinţific) 42 
de bază 

37 
de bază 

35 
de bază 

 (8,8% din personalul 

medical cu studii 
superioare) 

inclusiv:  

cercetători ştiinţifici  35  34  32 

doctori în ştiinţe 13 14 14 

doctori habilitaţi 3 3 3 

cercetători ştiinţifici pînă 
la 35 ani 

7 
(21,8%) 

7 
(20,6%) 

9 
(28,1%) 

doctoranzi 7 7 5 



    Pregătirea cadrelor ştiinţifice 

• Persoane ce realizează teze de doctorat şi 
postdoctorat  - 10 

– Din ei care au finalizat doctoratul, fără 
susţinere: 2 

– Teze susţinute în 2016: nu au fost 

– Competitori cu teme aprobate în 
postdoctorat: 3 

 

• Stagii de studii şi cercetare în laboratoare 
ştiinţifice de peste hotare:  

– total: 33  

– cu o durata mai lungă de 30 zile: 2 



Proiecte de cercetare realizate în anul 2016 

Creşterea capacităţii de cercetare 

genetică şi genomică în 

dezvoltarea perinatală şi a 

copilului 

 

Stimularea dezvoltării  

tehnologiilor inovaţionale în 

cercetarea Geneticii Umane şi 

promovarea participării active în 

proiecte prin conectarea la 

Infrastructura Cercetării Europene 

(02/CE) 

Elaborarea programului de audit 

patologiei respiratorii acute la copii cu 

vârsta sub 5 ani (PARC) 

Total proiecte 

7 

De iniţiativă  

(din surse proprii) 

1 

Internaţionale 

2 

Naţionale,  

instituţionale 

4 



Finanţarea cercetării  

Buget total: 4443,3 mii lei (1.8% din totalul venitului IMsiC) 
Alocaţii bugetare (4 proiecte instituţionale): 3130,8 mii lei 
Mijloace speciale (2 proiecte internaţionale): 110,0 mii lei 
Cofinanţare: total 1202,5 mii lei, incl. pentru 1 proiect  304,3 mii lei 

Linii bugetare 
Suma, mii lei 

aprobat finanţat realizat 

Alocaţii bugetare 3130,8 3130,8 3130,8 

Retribuirea muncii 3004,2 3004,2 3004,2 

Alocaţii pentru deplasări  49,4 49,4 49,4 

Alocaţii pentru echipament 28,8 28,8 28,8 

Plata mărfurilor şi serviciilor 48,4 48,4 48,4 

Alocaţii pentru echipament, 

raportate la alocaţii totale de bani 

0,9% 0,9% 0,9% 

Alocaţii bugetare pe proiectele instituţionale: 



Alocaţii bugetare pe proiectele instituţionale: 

Dinamica finanţării cercetării  



Proiect 15.817.04.31A. „Mortinatalitatea în R. Moldova: estimarea 
factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a 
pierderilor fetale”, conducător: dr.med, conf. Gaţcan Ştefan 

• La evaluarea loturilor cu cauze specifife ale decesului intrauterin al fătului s-au 
evidențiat: 

–  factorii sociali, dependenți de mediul de trai, starea familiară, nivelul educației, condiții de lucru, 
atitudinea femeii față de graviditate  

–  factorii medicali, divizați în 2 grupe: 

• care pot fi gestionați, deci pot fi diagnosticați, tratați, și datorită cărui fapt sunt corijabili 

• care nu pot fi gestionați 

• Mortinatalitatea pretermen este asociată cu inflamaţiile cronice ale organelor 
genitale materne, focarele cronice de infecţii extragenitale şi infecția 
intrauterină. 

FACTORII SOCIO-MEDICALI  Patologia inflamatorie asociată sarcinii  



Proiect 15.817.04.33A. „Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei 
cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii 
calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie“,  
conducător: dr.med, conf. Curteanu Ala 

 

• În baza aplicării tabelelor multidimensionale pentru analiza 
sechelelor neurologice la copiii prematuri s-a stabilit că 
aceştia au o fracţie atribuabilă de supraviețuire mai mică, 
comparativ cu copiii la termen, precum şi un risc mai înalt 
pentru efectele pe termen lung, majoritatea suferă de tulburări 
legate cu GMN, pneumonii congenitale sau boli asociate cu 
imaturitatea pulmonară.  

• Majoritatea copiilor prematuri, care au finalizat programul de 
supraveghere, au avut un risc antenatal înalt, fără relație 
semnificativă cu rezultatele morbidității și retardul de 
dezvoltare neurologică.  

• Am stabilit asocieri statistic semnificative între rezultatele 
neurodevelopmentale la copiii născuţi prematur la 2 ani cu 
patologiile perioadei perinatale: sepsis, HIV, LPV, meningită, 
convulsii și retinopatie a prematurităţii.  

  

. 



•S-au apreciat unitățile nozologice cărora le poate fi aplicată metologia chirurgicală minim-

invazivă. 

•A fost elaborat protocolul acţiunilor diagnostice în argumentarea intervențiilor minim-invazive de 

corecție a viciilor intestinale la copii. 

•A fost însușită, testată și implementată metoda histoenzimatică (acetilcolinesterazei și 

nadfosfatdiaforazei) de identificare intraoperatorie a nivelului rezecției de colon în MH 

 

 

 

 

 

 

 

•S-au selectat criteriile de includere a copiilor cu malformații intestinale pentru intervenții 

chirurgicale minim-invazive și implimentată metoda de coborâre endoanală transrectală (TERPT) 

Pacientul G. 6 ani. Reacţie 

histoenzimatică pentru identificarea 

intraoperatorie AChE. Fibre nervoase 

patologice la nivelul segmentului 

distal al colonului transvers cu aspect 

color brun intens. ×20 

Pacientul G. 6 ani. Reacţie 

histoenzimatică pentru identificarea 

intraoperatorie AChE. Fibre nervoase 

patologice la nivelul segmentului distal 

al colonului transvers cu aspect color 

brun intens. ×20 

Proiect 15.817.04.31A. „Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, 
laparascopic asistate și minim-invazive în tratamentul chirurgical al 
malformațiilor intestinale la copii” 
conducător: dr.hab.med, conf. Boian Gavril 



Proiect 15.817.04.32A. “Evaluarea factorilor determinanţi ai 
morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi 
profilaxia lor în populaţia R. Moldova” 
conducător: dr.med, conf. Uşurelu Natalia 

• Aplicarea algoritmului de ”work-up metabolic de I-a linie” pe 330 pacienți suspecți la EIM  

• Crearea unei e-Baze de date cu pacienți IEM (n=330 pacienți, 195 ADN) 

• Au fost identificate instrumente clinice și de laborator de diagnostic de I-a linie al EIM; 

• Au fost pregătite și implementate metode noi în diagnosticul molecular-genetic 



 Stimularea dezvoltării  tehnologiilor 
inovaţionale în cercetarea Geneticii 
Umane şi promovarea participării 
active în proiecte prin conectarea la 
Infrastructura Cercetării Europene 

Cifru: 02/CE 

Conducător: Dr. Victoria Sacara 

S-a realizat: 

Aderarea la Infrastructura de cercetare 

EU (BBMRI-ERIC) și aplicarea 

TWINN-2015-H2020. 

Instruirea echipei de cercetare în 
domeniul geneticii moleculare și erorilor 
înnăscute de metabolism în centre EU. 

Fortificarea infrastructurii de cercetare.  

Promovarea imaginii Centrului Genetic 
de Excelență din Moldova (logo, roll-up 
x2, panou publicitar)  

 

 

 
 

Proiect bilateral moldo-român 

Creşterea capacităţii de cercetare 

genetică şi genomică în dezvoltarea 

perinatală şi a copilului  

Cifru: 16.80013.16.04.16/RO,   

Conducător: Dr. Victoria Sacara 

S-a realizat: 

Crearea unui network între echipele 

de cercetători din Republica Moldova 

și echipa din România; 

Organizarea 2 workshopuri 

(Chișinău, Timișoara) pe tehnici 

specifice în domeniul genomicii, 

abilităţi de documentare, redactare, 

publicare şi comunicare ştiinţifică.  

Proiect internaţional  



Proiect de iniţiativă “Elaborarea programului de audit patologiei 
respiratorii acute la copii cu vârsta sub 5 ani (PARC)” 
conducător: dr.med, conf. Aramă Marina 

  

1. Gradul de respectare a protocolului clinic “Pneumonii comunitare la copil” a variat semnificativ 

în funcţie de nivelul de asistenţă medicală – în secţia Pneumologie a IMSP IMşiC şi în spitalul 

municipal, situaţia este statistic veridic mai favorabilă decât la nivel raional de asistenţa 

medicală spitalicească şi la nivel de medicină, primară, deci la asistenţa medicală de 

ambulator (p=0,000)  
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2. Respectarea recomandărilor internaţionale şi 

    naţionale referitor la tratamentul antibacterian 

    este nesatisfăcătoare, ceea ce provoacă 

    dezvoltarea fenomenului de rezistenţă 

    antimicrobiană în RM. 
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Aminopeniciline

CS gen. I

CS gen. II

CS gen. III

CS gen. IV

Macrolide

Rezervele reducerii mortalității și morbidității prin patologie respiratorie acută la copiii 

sub 5 ani în RM constau în fortificarea segmentului medicinii primare 



Participarea la elaborarea actelor 
legislative şi normative 

• Legislaţia naţională la prevederile Codului Internaţional de Marketing 
al Substituienţilor de Lapte Matern 

• Standardele de supraveghere a femeilor gravide în condiţii de 
ambulator 

• Revăzut conţinutul Certificatului medical de naştere, pentru crearea 
variantei electronice a lui, în colaborare cu Centrul Naţional de 
Management în Sănătate 

• S-a participat la planificarea costurilor compartimentului “Asigurarea 
unui început de viață sănătos pentru toți copiii” al Planului de acţiuni 
al Strategiei naţionale “Sănătatea, dezvoltarea, bunăstarea copiilor şi 
adolescenţilor”, 2015-2010 

• Codul deontologic al lucrătorului medical 



Colaborări cu instituţii din ţară şi de peste 
hotare  



Diseminarea rezultatelor cercetărilor 

• Total lucrări ştiinţifice publicate: 190  

     per cercetător – 5,4  

 Manuale, suporturi didactice, module şi 
ghiduri practice: 11 

 Articole în reviste recenzate: 57  

 Naţionale - 39 

 Internaţionale - 15 

 Articole în reviste cu factor de impact - 3 

 Participări la foruri ştiinţifice cu 
comunicări şi postere: 122 

 Naţionale - 39 

 Internaţionale - 83 

 IMC publică revista ştiinţifico-practică 
“Buletin de perinatologie”, categoria B 
naţională, 4 numere pe an 



Brevetarea rezultatelor 

• Certificate cu drept de autor: 8 

• Certificate de inovaţie și acte de implementare a rezultatelor 
ştiinţifice: 11 

Ca rezultat: 

• Medalii de aur: 4 

• Medalii de bronz: 1 

• Diplome de excelenţă: 3 

 



Organizarea manifestărilor știinţifice 

• Total manifestări ştiinţifice 
organizate: 6 

 Manifestări naţionale: 4 

 Manifestări internaţionale: 2  



Centrul de instruire în bază de simulare în 
obstetrica şi neonatologia de urgenţă 

 Au fost elaborate 12 module instructive, pregătiţi peste 350 specialişti 

(obstetricieni, neonatologi, anesteziologi, moaşe, nurse).  

Training în Resuscitarea neonatală, cu  

dr. R. Pfister, Spitalul Universitar din Geneva 

Training în Obstetrica de urgenţă,  

cu echipa CESIMED, Porto. Portugalia 



Propuneri de perspectivă 

• Recunoaşterea activităţii de EMC după instituţiile de cercetare care o 
oferă: acreditare cursuri, echivalarea orelor didactice pentru atestarea 
cercetătorilor pe domenii de specialitate 

• Susținerea educației continue a colaboratorilor pentru consolidarea 
unei echipe de experți în domeniul Erorilor Înnăscute de Metabolism 

• Sporirea finanțării și/sau co-finanțării proiectelor pentru a asigura 
procurarea reagenților și consumabilelor necesare în implementarea 
metodelor noi și algoritmelor de diagnostic elaborate, și punerea în 
aplicare a echipamentelor noi 

• Menținerea și extinderea colaborărilor internaționale în scopul creării 
Consorțiilor de cercetare multidisciplinare internaționale și participării în 
proiecte internaționale în cadrul Horizon 2020 



Vă mulţumim pentru atenţie!  


