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 I. CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC DE ACTIVITATE 
 

IMşiC a fost fondat prin decizia Guvernului Republicii 
Moldova nr. 43 din 26.02.1988 “Privind fondarea 
ICŞDOSMşiC” şi ordinul Ministerului Sănătăţii 
Republicii Moldova nr. 16 din 18.04.1988. 

1988 



 
Subordonare administrativă:  
 

Fondator - Ministerul Sănătăţii; instituţie de profil cu subordonare metodico-
ştiinţifică Academiei de Ştiinţe a Moldovei de tipul Institut de cercetare-dezvoltare 
cu filiale. (Apartenenţa instituției la A.Ş.M. este determinată în corespundere cu 
prevederile art. 34, 131 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii 
Moldova nr. 259 – XV din 15 iulie 2004).  

 

 

Organul de Conducere a instituției: Consiliul de Administrare, Consiliul Ştiinţific.  
Consiliul Ştiinţific este constituit din 21 membri: 12 doctori habilitaţi în medicină, 
inclusiv 2 academicieni, 7 doctori în medicină . 
 

 

 I. CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC DE ACTIVITATE 
 

Organizaţia activează în baza Regulamentului - aprobat de Ministerul 
Sănătăţii (ordinul nr. 321 din 20.04.2011) şi Camera Înregistrării de Stat  
(nr. 1003600151643 din 09.08.2011). 

Statutul juridic al IMşiC - Instituţie Publică 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2006-2010) 

 

 

 

 

 

 
 

Activitatea cercetare a IMC se desfăşoară în conformitate cu  

 
 
 

Direcţia strategică  
”3. Sănătate şi biomedicină” 

”3.  
 



Organigrama activităţii de cercetare în IMC 

Activitatea ştiinţifică a 
instituţiei se efectuează 
în  
9 laboratoare ştiinţifice,  
Obstetrică,  
Perinatologie,  
Pediatrie,  
Neuropediatrie,  
Corecţie chirurgicală a 
viciilor congenitale la 
copii,  
Imunologie şi 
Microbiologie, 
Morfopatologie, 
Genetică Moleculară 
Umană 
Profilaxia Patologiilor 
Ereditare 

 

 



DH 53-14.00.01-27.03.08 - 
Obstetrică şi Ginecologie  
DH 53-14.00.09-27.03.08 -  
Pediatrie și Neonatologie 

2 Consilii Ştiinţifice Specializate 

 

321.15  - Obstetrică şi Ginecologie 
322.01 - Pediatrie și Neonatologie 
 

2 Seminare Ştiinţifice de profil 

În cadrul IMC pe perioada evaluată au funcţionat  

Asociaţia de Medicină Perinatală, Asociația 
Pediatrie  

şi Asociaţia Medicilor obstetricieni-ginecologi. 
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II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

9 

• Instituționale 

11 

• Internaționale 

2 

• proiect independent pentru tineri 
cercetători 

1  proiect de inițiativă 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Proiectele  instituționale: 
2012-2014: 
• 11.817.09.50F. Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a 

factorilor ce influienţează asupra sistemului nervos la făt, conducător 
dr.hab.med., prof.cerc. Ețco Ludmila. 

• 11.917.0951A Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi 
dezvoltarea metodelor de prevenire a complicaţiilor infecţioase, conducător 
dr.hab.med., prof.univ. Stratulat Petru. 

• 11.817.09.52A Factori funcţional şi imunohistochimici de diagnostic şi aportul 
acestora în tratamentul disfuncţiilor neurodisplastice digestive la copii, 
conducător  dr.med., confer.cercet. Boian Gavril. 

• 11.817.09.53A Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii, 
conducător  dr.med., confer.cercet. Cojocaru Ala. 

• 11.817.09.59A Evaluarea factorilor cauzali şi perfecţionarea metodelor de 
recuperare a funcţiei reproductive şi prevenire a maladiilor genetice în 
Republica Moldova, conducător dr.med., conf.cerc. Ușurelu Natalia. 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Proiectele  instituționale: 
2015-2016 – incluse în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 
prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17.12.2014: 
• 15.817.04.30A Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor 

medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale, 
conducător dr.șt.med., conf.cercet. Ștefan Gațcan; 

• 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.șt.med., conf.cercet. Gavril Boian; 

• 15.817.04.32A Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi 
mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia 
Republicii Moldova, conducător dr.șt.med., conf.cercet. Natalia Ușurelu; 

• 15.817.04.33A Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paralizei cerebrale, la 
copiii prematuri prin cresterea accesului la servicii calitative şi echitabile de 
detecţie şi intervenţie timpurie, conducător dr.șt.med., conf.cercet. Ala 
Curteanu; 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Proiecte internationale: 
• Proiectul Moldo-Elveţian “Modernizarea sistemului perinatal din Moldova: faza III”, 

conducător – dr.hab.med., prof. univ. P. Stratulat 
• Proiectul „Fortificarea asistenţei perinatale în regiunea Transnisteană”, nr. 

872111194228 în cadrul Programului „Asigurarea echitabilităţii în sectorul de 
sănătate” susţinut de Reprezentanţa UNICEF în R. Moldova. 

• Proiect grant international „Optimizarea cadrului normativ şi standardelor de 
supraveghere a copiilor de 0-18 ani RM”, (UNICEF Moldova, 2011-2012, conducător 
Ala Cojocaru) 

• Proiectul grant internațional: „Promovarea dezvoltării timpurii a copiilor și depistării 
timpurii a tulburărilor de dezvoltare în conformitate cu cadrul normativ în asistenţa 
medicală copiilor optimizat”, (UNICEF Moldova, 2013-2014, conducător Ala Cojocaru) 

• Proiectul grant internațional (Apelul AȘM „Conectarea Centrelor de Excelenţă din 
Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană”, 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",  semnat pe data de 24.09.2014): Stimularea dezvoltării  
tehnologiilor inovaţionale în cercetarea Geneticii Umane şi promovarea participării 
active în proiecte prin conectarea la Infrastructura Cercetării Europene (02/CE), 
coordonator: dr.st.med., conf.cercet. V.Sacara 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Proiecte internationale: 
• Proiectul bilateral moldo-român: Profilul metabolic RMN şi cromatografic al 

unor fluide biologice şi modificarea acestui profil în urină sub influenţa 
alimentaţiei (METABOLOM), conducător: Dr. Natalia Uşurelu 

• Proiectul bilateral moldo-român: Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi 
genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului, conducător: dr.st.med., 
conf.cercet. V.Sacara. 

• Proiectul transfrontalier moldo-român în domeniul sănătăţii Metode complexe 
nemedicamentoase în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor colului şi   cavităţii 
uterine, conducător dr.hab.med., prof.cerc. Ețco Ludmila. 

• Projektes Curriculare Modernisierung und bessere Versorgung der 
Rheumatpatienten in der  Republik Moldova, conducător: Klaus Bochmann,  
prof. Dr.,  Instituts Leipzig, Executor: Revenco N. 

• Complexul diagnostic pentru determinarea pacienţilor cu forme rare a 
imunodeficienţelor primare, conducătorul proiectului: dr. hab. şt. med., 
profesor universitar Cerempei L., (Executor: Revenco N.) 

• Networking to omprove health care for mothers and premature infants in the 
Baltic region and Moldova. Swedish Institute Baltic Sea Unit. Executor: 
Revenco N. 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Proiecte pentru tineri cercetători:  
• Asocierea mutaţíilor frecvente în genele trombofilice cu pierderile de 

sarcină în populaţia Republicii Moldovei, conducător: dr.biol. Natalia 
Şirocova 

• Lărgirea spectrului mutational în gena PAH la pacienții cu PKU din 
Republica Moldova (Gene PAH), conducător dr.Badicean Dumitru 

 
 
Proiecte de initiativa: 
• „Elaborarea programului de audit a patologiei respiratorii acute la copiii 

sub 5 ani”, conducător: dr.st.med., conf.cercet. Marina Arama. 



II. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE (2012-2016) 

Lucrări efectua în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi 
străinătate: 
• Au fost create Centrul de supraveghere a copiilor din grupurile de risc de dezvoltare 

neurologică compromisă, Centrul de simulare în urgenţele obstetricale şi neonatale, 
Centrul de bioinginerie medicală, în colaborare cu Institutul Tropical şi de Sănătate Publică, 
Basel. Aa.2012-2014; 

• Programul „Asigurarea echitabilităţii în sectorul de sănătate” susţinut de Reprezentanţa 
UNICEF în R. Moldova. În cadrul proiectului a fost susţinută revizuirea Standardelor de 
supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator (noile standarde aprobate in ianuarie 
2016).  

• A fost elaborat conţinutul Certificatului electronic de naştere şi analiza aprofundată a 
datelor mortalităţii perinatale în corelare cu intervenţiile reformei serviciului de 
perinatologie cu Prof. Brian McCarthy din Emory University, Atlanta, Georgia si Notre Dame 
University, SUA şi masteranzii Universităţii Notre Dame. Pentru eleborarea Certificatului de 
naştere s-a colaborat cu Universitatea Karlov din Praga, Cehia, Centrul Naţional de 
Management în Sănătate şi Ministerul Justiţiei din R. Moldova. Aa.2014-2015; 

• A fost creat Grupul de lucru interinstituţional (indicaţia Prim-ministrului nr  39-01-24 din 
13 iunie 2016) cu obiectivul de a identifica problemele existente în mecanismul de 
asigurare a dreptului copilului la înregistrarea naşterii. Ca urmare a fost elaborat noul 
Regulament cu privire la modul de personalizare, completare şi eliberare a certificatului 
medical constatator al naşterii.  



Proiecte înaintate la concursuri în cadrul altor programe internaţionale: 
• SCOPES, Fundaţia Naţională Elveţiană în Ştiinţă (2013-2016). Proiectul „Healthcare-associated 

infections and emerging resistance among neonates in Moldova and Switzerland (HOMS)”  
• SCOPES, în cadrul apelului Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland (2013-

2016). Proiectul “Strengthening research capacity in Eastern Europe”  
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Technical Cooperation with 

Quality Improvement of Health Services in Moldova.  
• Proiect bilteral AŞM şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţă, Inovare şi Informatizăre a Ucrainei ”Crearea 

Registrului copiilor cu risc înalt pentru dezvoltarea patologiei cronice în regiunea Bucovina”. 
• Antibiotic medication and microbial resistance to antibiotics: a survey of children in Republic of 

Moldova, 2013  
• Identificarea căilor de îmbunătăţire a managementului patologiei respiratorii la copii RM pentru 

reducerea mortalităţii copiilor sub 0-5 ani. Cerere de proiect înaintată la Alliance for Health Policy and 
Systems Research in collaboration with UNICEF Implementation Research Platform:, 2014 

• Evaluarea calităţii serviciului de asistenţă medicală urgentă şi terapie intensivă regionalizat la copii în 
RM în contextul reducerii mortalităţii copiilor de 0-5 ani”, Cerere de proiect aplicată la AECD 
(REPEMOL), 2014.  

• Promovarea cadrului normativ actualizat la nivelul de Asistenţă Medicală Primară şi fortificarea 
cunoştinţelor şi practicilor părinţilor în îngrijirea copiilor. Cerere de proiect aplicată la UNICEF, 2015 

• Supportive supervision on strengthening home visiting programme as part of child care and 
development standards. Cerere de proiect aplicată la UNICEF 2016 –  proiect acceptat 

• Development of the Child care and development standards in Transnistrian region.  Cerere de proiect 
aplicată la UNICEF 2016,– proiect acceptat 

  
Proiecte înaintate la concursuri în cadrul AȘM 
• Studiul epidemiologic al morbidității și mortalității copiilor de 0-5 ani prin maladii respiratorii 



În perioada evaluată au fost obținute următoarele rezultate  
științifice mai importante:  
• Managementul nașterii premature în termenul 26-34 săptămîni trebuie 

direcționat spre efectuarea neuroprofilaxiei antenatale, indifirent de prezența 
sau lipsa pungii amniotice.    Metoda optimală de aplicare a preparatelor cu 
acțiune neuroprotectoare: doza adoptată de 5g în bolus, urmată de 5g MgSO4 
în perfuzie, după efectuarea tratamentului tocolitic și corticosteroid. Siguranța 
terapiei magneziale este determinată prin lipsa reacțiilor adverse la gravide, 
lipsa influienței asupra stării intrauterine fetale, confirmată prin efectuarea 
CTG. Eficacitatea administrării sulfatului de Mg în grupurile cercetate reduce 
complicatiile neurologice de trei ori în comparație cu grupul de placebo ; 
OR=3,26, (0,86<OR<13,29 ) RR=2,96; p<0,05. 

• 330 copii prematuri divizaţi pe criteriul greutăţii la naştere şi lipsei sau 
prezenţei infecţiei în perioada neonatală au fost incluşi în programul de 
urmărire de la naştere până la vârsta corectată de 2 ani pentru evaluarea 
dezvoltării neurologice, statutului neurologic, incidenţei şi creşterii. La nou-
născuţii cu greutatea la naştere sub 1500g care au suferit de sepsis la 24 luni 
vârstă corectată se constată retard cognitiv, expresiv şi motor sever în 30,8% 
cazuri, ceea ce este semnificativ mai mult, comparativ cu nou-născuţii cu 
infecţii, dar fără sepsis.  



•  Folosind curbele de creştere ale OMS, am stabilit un tempou încetinit de 
creştere al perimetrului cranian la copiii prematuri cu greutate la naştere sub 
1000g şi cu patologie neurologică severă asociată cu sechele adverse pe 
termen lung. Monitoringul adecvat al creşterii utilizând curbele standardizate şi 
intervenţia timpurie au potenţial de a preveni morbiditatea neurologică pe 
termen lung. 

• Aplicând criteriile obiectivizate elaborate de evaluare a dizabilității a fost 
estimat că indicii reali ai dizabilităţilor la copii cauzate de astm bronşic în RM 
sunt 15% contra 40% (indice statistic raportat) din copiii ce suportă maladia. Au 
fost elaborate 3 instrumente practice de evaluare a dizabilității la copii și 
monitorizare a rezultatelor reabilitării (Setul comprehensiv şi de bază de 
categorii pentru patologia cronică bronho-pulmonară la copii, Fişa de evaluare, 
Tabelul de intervenţii) și Algoritmul de reducere a nivelului de dizabilitate, 
implementarea cărora ar reducere indicele dizabilităţii copiilor prin patologie 
bronho-pulmonară cronică cu 60% (de la 0,7 la 0,42‰) și ar aduce beneficii 
economice statului de 980 mii lei anual. 



• Datele clinico-paraclinice generale, neurofiziologice şi imunohistomorfologice au asigurat 
diagnosticul obiectiv argumentat al displaziilor neuronale intestinale în 94,8% din cazuri și 
au stat la baza elaborării algoritmului de diagnostic și diagnostic diferențial a displaziilor 
neuronale intestinale la copii; schemei mecanizmelor evolutive a patogeniei displaziilor 
neuronale intestinale la copii; principiilor managementului tratamentului medico-
chirurgical primar precoce în displaziile neuronale intestinale la copii, cu micşorarea 
limitei de vârstă a intervenţiilor chirurgicale în mediu de la 14,5±3,6 la 5,7±2,9  ani, iar în 
aganglionoză asigurarea intervenţia  chirurgicală  radicală în perioada neonatală; 
reducerea complicaţiilor postoperatorii precoce de la 16,4% la   5,0%; reducerea 
complicaţiilor postoperatorii tardive de la 32,7% la 13,8%; reducerea mortalităţii 
postoperatorii de la 3,9% la 0,8%; asigurarea rezultatelor bune la distanţă în 93,1% din 
cazuri. 

• Pentru prima dată în Moldova a fost efectuat un studiu populaţional şi caz-control de 
apreciere a frecvenţei alelelor polimorfice în gene la populaţia Moldovei şi grupul 
femeilor cu pierderi reproductive comparată cu datele din lume; dar şi determinarea 
rolului dereglărilor metabolice, special Homocisteina la ultimele, cu elucidarea factorilor 
genetici statistic semnificativi în pierderile reproductive. 

• În cadrul monitoring-ului malformaţiilor congenitale în Moldova s-a stabilit eficientizarea 
profilaxiei Sindromului Down prin aplicarea diagnosticului cito-genetic prenatal de la 
1:776 nn(12,9/10000) până la 1:869 nn(11,5/10000). 



Elaborări ştiinţifice şi tehnologice  
  
• A fost elaborat și implementat managementul standardizat al nașterii 

premature care include direcțiile prioritare: determinarea factorilor de risc al 
nașterii premature; efectuarea testelor de predicție la pacientele 
simptomatice; efectuarea tocolizei și corticoterapiei în nașterea prematură 
încipientă sau în cazul riscului major; antibioprofilaxia  în ruperea prematură de 
membrane sau în nașterea activă, și efectuarea neuroprofilaxiei antenatale  cu 
magneziu sulfat. 

• Utilizarea curbelor Fenton pentru evaluarea creşterii copiilor prematuri cu 
termenul de gestaţie ≤36+0-6 s.g. şi cu greutatea la naştere ≤2500 g pe perioada 
aflării lor în secţiile de îngrijiri permite de a evalua parametrii de creştere atît la 
naştere precum şi la externare. Necâtînd la suportul nutriţional intensiv 
prematurii cu TG ≤34s.g. şi greutatea la naştere ≤1500 g. au tendinţă spre 
retardul creşterii extrauterine şi anume: în parametrul de greutate corporală 
(<10-a percentilă), perimetrul cranian la limita aproape normal (la a 25-a 
percentilă), pe cînd talia  se menţine în limitele coridorilui normal toată 
perioada studiată. 



• Elaborarea Conceptului de supraveghere a neurodezvoltării, crearea Centrului 
de supraveghere a copiilor din grupurile de risc, elaborarea şi impelementarea 
bazei de date cu analiza periodică a rezultatelor neurodezvoltării şi a sănătăţii 
somatice la aceşti copii, evaluarea periodică a riscurilor pentru dezvoltarea 
nefavorabilă, precum şi referirea pentru recuperarea individualizată reieşind 
din severitatea riscului au alcătuit premizele pentru elaborarea şi aprobarea de 
către Parlamentul R. Moldova a Legii Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilitati (Art .44 care reglementeaza interventia 
timpurie a copiilor cu vârsta până la 5 ani). 

• A fost propusă spre implementare ”Conduita integrată a maladiilor alergice la 
copii”, bazată pe dovezi ştiinţifice elaborate în cadrul studiului:  metode de 
diagnostic noi,  fenotipuri clinice,  modele predictive matematice,  procedee 
terapeutice inovatoare,  instrumente practice de evaluare a dizabilităţii şi de 
monitorizare a reabilitării,  algoritmul de reducere a  dizabilităţii,  instrumente 
de informatizare  a   părinţilor.  Implementarea rezultatelor obţinute va 
contribui la reducerea morbidităţii şi gravităţii maladiilor alergice la copii şi 
redicerea indicelui reducere indicelui dizabilităţii copiilor prin patologie 
bronho-pulmonară cronică cu 60% (de la 0,7 la 0,42‰), aducând beneficii 
economice statului de 980 mii lei anual. 



• Implimentarea algoritmului de diagnostic și diagnostic diferențial a displaziilor neuronale 
intestinale la copii; schemei mecanizmelor evolutive a patogeniei displaziilor neuronale 
intestinale la copii; principiilor managementului tratamentului medico-chirurgical primar 
precoce în displaziile neuronale intestinale la copii, a permis micşorarea limitei de vârstă 
a intervenţiilor chirurgicale, iar în aganglionoză asigurarea intervenţia  chirurgicală  
radicală în perioada neonatală; reducerea complicaţiilor postoperatorii precoce; 
reducerea complicaţiilor postoperatorii; reducerea mortalităţii postoperatorii; asigurarea 
rezultatelor bune la distanţă. 

• Carnetul de dezvoltare a copilului elaborat şi implementat (aprobat prin Ordinul MS RM 
nr.1000 din 08.10.2012) la nivel de toata republica, reprezintă o formă de interacţiune 
dintre părinţi, copil şi personalul medical, care este utilizată în premieră în ţara noastră, 
este predestinat doar să fie în folosinţa părinţilor, păstrat la domiciliu şi conţine scurte, 
dar extrem de utile informaţii necesare părinţilor în creşterea unui copil sănătos. Astfel, 
părinţii vor fi implicaţi în monitorizarea diferitelor criterii de evaluare a dezvoltării 
copilului, vor avea informaţii despre semnele de pericol pentru viaţa copilului, date 
despre utilitatea vaccinurilor, existând şi foarte succinte informaţii despre bolile suportate 
de copil, procedurile medicale suportate etc. Utilizarea acestui Carnet va spori 
cunoştinţele părinţilor despre sănătatea copiilor, astfel, micşorându-se numărul de 
îmbolnăviri şi cazuri de mortalitate a copiilor mici la domiciliu. Elaborarea este 
implementată la nivel naţional la nivelul medicinei primare din 1.01.2013. şi eliberat 
fiecărei familii cu copil nou-născut. Implementarea acestui Carnet va spori nivelul 
cunoştinţelor părinţilor în creşterea unui copil sănătos şi implicarea acestora în 
stimularea dezvoltării la etape timpurii. Utilizarea aceştui Carnet va îmbunătăţi indicii de 
sănătate a copiilor din RM. 



III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
3.1. Personalul uman 
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Asigurarea procesului de cercetare cu cercetători ştiinţifici este la nivelul: 80,6%. 



III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
3.1. Personalul  uman  

 

Structura după 
vârstă  

2012 2013 2014 2015 2016 

Sub 35 ani 18 17 15 13 9 

Total 47 48 43 39 36 

Ponderea cercetătorilor tineri < de 35 de ani inclusiv şi a doctoranzilor este: 25%.  
Ponderea cercetătorilor ştiinţifici în vârstă de 45-64 de ani este: 29,4%.  
 

Distribuirea personalului din sfera ştiinţei şi inovarii şi ştiinţifico-didactic 

conform spectrului de vârstă 
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Numărul doctorilor în ştiinţe şi a doctorilor habilitaţi 

16 
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2012

2013

2014

2015

2016

dr. hab

dr.

Titlu ştiinţific 2012 2013 2014 2015 2016 

profesori universitari/cercetători  2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 

conferenţiari 
universitari/cercetători 

0/6 0/5 0/5 0/5 1/6 

Raportul persoanelor cu grade ştiinţifice la 
numărul total de cercetători este 0,4 

Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi este 4,3 

Procesul  de cercetare  
este  asigurat de 
specialişti calificaţi, cu 
grade ştiinţifice - 16, 
inclusiv 3 doctori 
habilitaţi şi 13 doctori pe 
profilul de cercetare 
evaluat. 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 

3.1. Personalul uman 



Direcţiile principale de cercetare ale 

organizaţiei  

2012 2013 2014 2015 2016 

Doctoranzi, total  8 8 8 7 5 

care studiază în 
organizaţie  
zi/ cu frecvenţă redusă) 

3/5 3/5 2/6  2/5 2/3 

Competitori 5 2 4 5 5 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
3.1. Personalul uman  

 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare 

 În prezent îşi fac studiile prin doctorantură în cadrul instituţiei 5 
doctoranzi şi 5 de sine stătător (3 de doctor habilitat şi 2 teză de doctor).  



2012 2013 2014 2015 2016 
Media 
anuală 

Susţinere de 
teze, total 

3 1 1 2 2 1,8 

doctor 1 1 2 2 1,2 

doctor 
habilitat 

3 0,6 

Susţinere de teze 

În perioada de referinţă au fost susţnute 9 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat și 
6 de doctor.   
Susţineri în termen a tezelor de doctorat şi pe durata ultimilor 3 ani după 
finisarea studiilor  sunt – 3  
 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
3.1. Personalul uman 



   IMC, la compartimentul  ştiinţă  pe perioada evaluată (2012-
2016) a fost finanţată conform Legii Bugetului de stat prin intermediul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza proiectelor instituţionale, 
pentru tinerii cercetători, bilaterale internaţionale, precum şi în scopul 
pregătirii cadrelor ştiinţifice. 

   Mijloacele alocate de la bugetul de stat sunt aprobate şi 
valorificate în corespundere cu prevederile normative în vigoare. 

 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE  
3.2. Mijloace financiare  

 



 

Mijloace financiare alocate 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE  
3.2. Mijloace financiare  

 

Anii Total  
  

Proiecte 
instituţionale 

  

Proiecte 
independente 

(p/u tineri 
cercetători) 

Proiecte 
internaţion 

ale 

Cofinanțare 
  

2012 3 541,8 2 645,8     896,0 

2013 4 722,0 3 349,0     1 373,0 

2014 4 875,3 3 420,1 80,0 100,0 1 275,2 

2015 5 125,7 2 987,6 80,0 450,0 1 608,1 

2016 4 867,5 3 130,8   115,0 1 621,7 

Total 22 713,1 15 533,3 160,0 665,0 6 774,0 



III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE  

3.2. Mijloace financiare  
 

• IMC în perioada 2012-2016 n-a avut restanţe la: 

• Salarizarea personalului  

• Plata serviciilor şi procurarea bunurilor. 
 

• Investirea în fonduri fixe şi pregătirea cadrelor din buget, în 
medie, constituie  - 2,4%. 



 IMC dispune de spaţii de activitate - în total 1256,65  m2, 
adecvate genurilor de activităţi  întreprinse care corespund  
normativelor tehnico-sanitare în vigoare. 

Costul echipamentului utilizat în cercetare pentru perioada 

evaluată constituie, în medie, 8852,6  mii lei. 

Costul echipamentului utilizat în cercetare/unitate cercetător 
este mai mare de 100 mii lei, 188,3 mii lei/unitate cercetător în 
a. 2016.  

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE  
3.3. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare   

 

 



Caracteristici ale echipamentului ştiinţific,  
(după vârstă, reieşind din cost) (%) 

 

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE  
3.3. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare   
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IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

2012 2013 2014 2015 2016 
       Media 

anuală 

Număr de lucrări ştiinţifice 
publicate 122 167 124 130 190 146,6 

inclusiv: 

Media număr 
lucrări/unitate 
cercetător 

2,6 3,5 2,9 3,9 5,2 3,62 

 - publicaţii  

Rezultatele cercetărilor efectuate în anii 2012-2016  
au fost publicate 733 lucrări ştiinţifice 
(media anuală  - 146,6). 

 

Numărul publicaţiilor/per 10 cercetători/an  
 este  6,9 . 



IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

• Inclusiv: 
 

 Monografii: 
peste hotare – 2  
în țară – 10 

 Manuale, suporturi didactice, module şi ghiduri 
practice: 39 

 Articole în reviste recenzate:   
 Naţionale - 238 
 Internaţionale - 54 
 Articole în reviste cu factor de impact  și 

Scopus – 47:  numărul publicaţiilor/per 10 
cercetători/an – 2,6 

 
 Participări la foruri ştiinţifice cu comunicări 

şi postere: 402 
 Naţionale - 68 
 Internaţionale - 334 



   
  

  Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice este la nivelul 
instituţiilor medicale de profil şi în activitatea autorităţilor publice 
centrale şi locale. 

   

  În practica medicală au fost implementate 40 de realizări 
ştiinţifice,  4 strategii, concepţii elaborate şi aprobate, 32 acte 
normative, recomandari metodologice elaborate şi implementate, 
inclusiv 5 recomandări metodologice elaborate şi implementate în 
activitatea autorităţilor publice centrale şi locale. 

 Au fost obţinute și implementate 19 brevete 
de invenţie. Numărul de brevete implementate/per 
unitate 10 cercetători  este de 0,4. 

IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 



Mecanisme de implementare: 

 în procesul de tratament, diagnostic şi profilaxie în IMSP din 

Republică; 

 în elaborarea protocoalelor clinice, aprobate de Ministerul 
Sănătăţii; 
 

 în elaborarea actelor normative şi legislative: legi, Hotărâri de 
Guvern, ordine şi dispoziţii ale MS, ghiduri practice şi elaborări 
metodice pentru medicina practică; 

 în efectuarea cercetărilor ştiinţifice; 

 în procesul de instruire universitară şi postuniversitară. 

IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 



 Calitatea avansată a conceptelor, metodelor, tehnologiilor elaborate 
menţionate cu: 

 12 medalii obţinute la expoziţii 
şi saloane internaţionale și 1 la 
expoziţii naţionale; 

    8 diplome și alte distincții de 
apreciere a rezultatelor 

IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 



Activitatea editorială 

  

• în calitate de fondator - Buletin de Perinatologie 
(categoria B). 

 

• în calitate de cofondator „Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”,  (categoria B). 

   

IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

IMC participă la editarea a 2 reviste ştiinţifice clasificate:  



 

Diseminarea rezultatelor cercetării 

 

IV. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

În cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin 
participarea largă cu: 

95 rapoarte la foruri internaţionale (România, Rusia, Ucraina, Franţa, 
Italia, Turcia, SUA, Marea Britanie etc.),  

43 naţionale 
20 cu participare internaţională. 
 
  

30 manifestări ştiinţifice naţionale, 
9 naţionale cu participare internaţională 
8 internaţionale 
70 - manifestări ştiinţifico-practice 
pentru utilizatori.  

S-au organizat: 



• încadrării cercetătorilor ştiinţifici în activitatea didactică universitară, 
Numărul cursurilor noi elaborate în perioada evaluată, în medie este 2,2. 
Număr de persoane/cursuri susţinute anual este de 4/8. Catedrele 
universitare USMF „N. Testemiţanu” sunt amplasate la baza instituţiei. 

• elaborării a materialului instructiv-didactic pentru necesităţile instituţiilor 
de învăţămînt superior - manuale pentru învăţămîntul universitar şi 
preuniversitar, lucrări metodice, note de curs, ghiduri şi compendii, lucrări 
didactice digitale; 

• preşedinţi și secretari ai Consiliilor ştiinţifice specializate – 8 şi 1 la 
Seminare ştiinţifice de profil, conducător ştiinţific al  tezei de doctor 
susţinute – 6; consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute – 2. 

  

 

V. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL 

  IMC contribuie nemijlocit la optimizarea procesului de instruire prin 
implementarea principiilor naţionale de integrare a domeniului ştiinţific cu cel 
didactic în baza: 

În perioada evaluată au fost conferite 5 titluri de conferenţiar cercetător şi un titlu de 
conferenţiar universitar.  



 ISMC colaborează cu mai multe instituţii de profil din ţară:  

• USMF “Nicolae Testemiţanu”,  

• Centrul Naţional de Sănătate Publică, 

• Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AȘM 

• Biroul OMS în R. Moldova 

• Reprezentanţa UNICEF în R. Moldova  

V. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL 



Încheiate Acorduri internaţionale de colaborare ştiinţifică 
• Institutul de Perinatologie, Birmingham, United Kingdom. 
• Spitalul Universitar din Geneva, Elveţia. 
• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”.  
• Laboratorul de diagnostic prenatal şi postnatal al maladiilor la copii, ICŞ Obstetrică şi Cinecologie „D. Ott”, 

Sankt-Petersburg, Rusia. 
• Universitatea din Vilnius, Lituania. 
• Всероссийский Институт научной и технической информации РАН. 
• Universitatea de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina.  
• The Eck Institute for Global Health’s University of Notre Dame (Indiana, USA),  
• Armenia, Universitatea de Medicină „After Mkhitar Heratsi” din Erevan.  
• Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Lodz, Polonia.  
• Universitatea din Louisville, Kentuky, SUA.  
• Institutul de perinatologie şi pediatrie de pe lângă Centrul Federal al inimii, sângelui şi endocrinologie “V.A. 

Almazov”, Sanct-Peterburg, Rusia,  
• Institutul de Obstetrică şi Ginecologie al Academiei de Ştiinţe din Kiev, Ucraina.   
• Institutul Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași, al Academiei Române și Centrul de Chimie Organică al 

Academiei Române, București.  
• Universitatea Semmelweis Departmentul de Pediatrie nr.1, Budapesta, Ungaria.  
• Centrul de Maladii Metabolice, Clinica Universitară din Heidelberg, Germania.  
• Universitatea Medicală Tulane, Programul de Genetică Umană, New Orleans, SUA.  
• Centrul Medical Universitar Radboud, Laboratorul de Translare Metabolomică, Nijmegen, Olanda.  
• Universitatea din Zurich, Elveția, Departamentul de Biochimie Clinică.   
• Universitatea din Groningen (UMCG), Olanda, Departamentul de Pediatrie.  
• Institut für Humangenetik, Clinica Universitară din Jena, Germania.  
• Universitatea din Bialystok, Polonia, Departament de Citogenetică.  
• Spitalul Universitar Central, Zagreb, Croatia,  
• Department Clinic de Endocrinologie al Spitalului Universitar  de Copii,  Ljubljana, Slovenia.  
• EUROCAT, University of Ulster, Newtownabbey. 

 

 
 

 

VI. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 



Membri ai Colegiului de redacţie a mai multor reviste internaţionale:  

• Balkan Medical Union, Chişinău, Moldova 

• GULF EP LIVE, Dubai, UAE 

• Revista Română de Pediatrie 

• Специализированный научно-практический журнал ”Боль. Суставы. 
Позвоночник.” (Asociația osteoporozei din Ucraina, Asociația 
menopauzei, andropauzei și sistemului osteomuscular din Ucraina) 

• Вопросы практической Педиатрии. Журнал Федерации Педиатров 
Стран СНГ и Международной Организации Consensus in Pediatrics. 

• Неонатология, хирургия, та перинатальная медицина / Neonatology, 
Surgery and Perinatal medicine, ISSN 2226/1230. Revistă medicală 
ştiinţifico-practică publicată de Universitatea de Stat de Medicină din 
Bucovina, Cernăuţi, Ucraina  

VI. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 



II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL  
 
 

85 

73 

35 

193 

0 50 100 150 200 250

Total
2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză
2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor
2.1.Publicaţii în străinătate

Smax = 270  

VII. FIŞA DE EVALUARE A IMC 



III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

Smax =  130 
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Total
3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării
3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică
3.1. Publicaţii în ţară



IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ 

30 

45 

41 

116 
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Total

4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate

4.2. Transfer tehnologic

4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor

Smax =  200 



V. RELEVANŢA SOCIALĂ 

42 

20 

10 

72 
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Total

5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei

5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă

5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică

Smax =  100 



Punctaj profil, total 

471 

Apreciere a performanţei: 
 

suficient - 25-50%;  bine - 51-75%;  foarte bine – peste 75%. 
 

Smax = 700 

Calificativul performanţei profilulului de cercetare:  

Sănătatea mamei şi copilului – 67,3%   bine 
  



Punctaj, total, IMC  
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE –  

1.1. Personal uman - 105/130 

1.2. Potenţial logistic - 80/90 

1.3. Activitatea economico-financiară – 45/80 

Total  - 230/300 

 

 

 

 
Integral, IMC – 701 puncte 



CONCLUZIE 

 




