
Raportul de activitate în anul 2011  
al membrului titular al A. Ş.M., Doctor habilitat, Profesor universitar   Ababii Ion 

I. Activitatea ştiinŃifică 
1. Conducător al proiectului instituŃional „Elaborarea principiilor teoretico- practice de 
menŃinere şi fortificare a stării funcŃionale a organelor ORL în patologia inflamatorie la 
copii şi adulŃi”. 
2. Conducător al proiectului independent internaŃional “Otita medie la copii” – Clinica 
Pediatrică ORL USMF “Nicolae TestemiŃanu” - Clinica Mayo, SUA. 
3. Conducător al proiectului independent internaŃional “Depistarea otitelor medii la 
copii” – Clinica Pediatrică ORL USMF “Nicolae TestemiŃanu” - APFA Humanitaire, 
FranŃa 

II. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate 11 
Monografii editate în Ńara 2 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria C 1 
Articole în culegeri 3 
Participarea la foruri ştiinŃifice 12 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
 
Studiul nivelului de interleukine la copii şi maturi în caz de amigdalită cronică compensată  a 
arătat nivele mai înalte de interleukină 8 (6,5 ori mai mare) şi interleukină 1β (17,4  ori mai mare) 
la copii  decît la maturi 
 Aceasta demonstrează că la copiii cu  amigdalită cronică compensată un rol important îl 
au factorii de apărare nespecifică. 
A fost efectuată analizarea şi compararea preliminară a datelor cito- şi histologice ale mucoasei 
cavităŃii timpanice peste un an după diferite metode de tratament (medicamentos, fizioterapeutic, 
adenotomie, timpanostomie) în colaborare cu colegii din Clinica Mayo la copii în primii şapte ani 
de viaŃă.   
 

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 12 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 4 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza   
Numărul manualelor, materialelor didactice editate 2 
  

V. Activitatea managerială 

Şef catedra ORL  
Rector USMF “Nicolae TestemiŃanu” 



VI.  InformaŃii generale  
Om Emerit al Republicii Moldova 
• Membru de Onoare al Academiilor de ŞtiinŃe din Polonia, Finlanda şi SUA 
• Membru al Academiei ORL – BMF din Rusia 
• Ordinul “Дружба народов” 
• Diplomă de Onoare a Guvernului Republicii Kazahstan. 
• Premiant al EREN URSS 
• Premiant INFOINVENT 2007  Chişinău, Moldova 
• Premiant Ecoinvent 2007  Iaşi, România 
• Premiant “Мiжнародний салон винакодив та нових технологiй «Новий час»” 2007  

Sevastopol, Ucraina 
• Premiant  Ecoinvent, Iaşi, România, 21-24  mai ( 2 medalii de argint) 2008 
• Premiant  (medalie aur) Inventica, Bucureşti, Romania, 04.07.08 
• Premiant (medalia de aur) “Мiжнародний салон винакодив та нових технологiй «Новий 
час»” , 2008 Sevastopol, Ucraina 

• Diplome Salon international des inventions Geneve, le 3 avril 2009. 
• Diplome Salon International des Inventions des Techniques et Products Nouveaux, Geneve, 

01-05 April 2009. 
• Diplomă de excelenŃă şi Medalia de Aur, Salonul InternaŃional al Cercetării, Inovării şi 

Inventicii, ediŃia a VII-a, 2009, Cluj-Napoca. 
• septembrie 2011, VII International Salon of Inventions and New Technologies „New Time”, 

Sevastopol, Ucraina, medalia de aur pentru „Stem Cells Grafts for Tissue Regeneration”. 
• mai 2011, „Euroinvent 2011”, Iaşi, România – medalie de aur 
• octombrie 2011, ExpoziŃie InternaŃională „Târgul InvenŃiilor”, Bucureşti, România – medalie 

de aur. 
• noiembrie 2011 „Evrica 2011”, Bruxelles, Belgia – medalia de argint 

 
 

VII.  Alte activităŃi 
Preşedinte al AsociaŃiei ŞtiinŃifico - Practice a medicilor ORL din Republica Moldova 

 

Semnătura  

Ababii Ion 
 

 
 
 


