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raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari  

şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Țîbîrnă Gheorghe- academician al AȘM 

 

II. Activitate ştiinţifică 

Conducător al proiectului instituțional. Optimizarea tratamentului multimdal al cancerului 

laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice.(perioada de 

realizare 2015-2018). În perioada anului 2019 a fost implimentat în pracitcă rezultatul 

algoritmului de tratament multimodal al cancerului laringian. 

III. Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 
 

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3  

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 2 
Monografii editate în ţară 1(pag 136 Chișinău 

editura „Universul” 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  
Articole în reviste naţionale, categoria B 3 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  
Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
2 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 3 
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  2 
Numărul de hotărâri pozitive obţinute 1 
Numărul de brevete obţinute 1 
Numărul de brevete implementate 1 

IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Pe parcursul anului de studiu au fost tratați 23 paciențicu cancer laringian. 11 st. I-II, 12- local avansat: st. 

IIIa- 6 bolnavi, st. IIIb- 4 bolnavi st.IVa -2. 

Studierea indicilor imunităţii celulare şi umorale la pacienţii cu cancer laringian local-avansat și după vârsta de 

60 ani este binevenită prin constatarea imunodifecienții celulare și umorale la marea majoritate a pacienților. 

Fortificarea  imunităţii  pacienţilor  cu  cancer laringian local-avansat (st .IIIa, IIIb, IVa) și după vârsta de 60 ani 

necesită a fi supuși tratamentului multimodal prin aplicarea preparatelor imunostimulatoare Polioxidonium și  

Lisobact, îmbunătățind  rezultatele  

tratamentului imediat și la distanță. 

În cancerul laringian st. I – II este indicat de a efectua operaţii econome – rezecții de laringe. 

În cancerul  laringian  local  avansat:  st.  IIIa  – IIIb – IVa - de realizat laringectomii tipice, extinse şi 

combinate. 



V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 1 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat  

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI.Activitate managerială 

Conducător științific al proiectului instituțional cu tema „Optimizarea tratametnului multimodal al 

cancerului laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice”, ( perioada de realizarea 

2015-2018) 

Sunt redactor șef al revistei Buletinului Academiei de Științe a Moldovei, Științe Medicale. 

Sunt redactor responsabil la buletinul societății oncologilor din Republica Moldova 

Sunt Președinte Academiei de Științe Medicale Din Republica Moldova, (organizație nonguvernamentală) 

În structura AȘMDM am organizat conferința științifică  cu participare internaționala “Ziua internațională a 

Științei”. Cu  editarea monografiei respective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentul înmânării titlul de membru Onorific al AȘMDM domnului academician Ion Bostan 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

 

IX. Alte activităţi 

        În septembrie 2019 am luat parte activa la expozitia InfoInvent Cluj- Napoca și am primit medalie de 

argint. 

      Am participat la discursuri și articole în presă în cadrul „Săptămânii de Combatere a Cancerului” și 

emisiuni la RadioMoldova „Sănătate pentru toți”, cu tematica „Factorii de risc și maladiile non-

transmisibile”. Am ținut prelegeri pe parcursul anului la rezidenți și studenții USMF N. Testemițanu în 

candrul ciclului – Oncologie pediatrică 

 

Data completării fișei                                                                                          14.01.2020 

Semnătura 



 


