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Anexa la Ordinul  nr. 309-A din 31.10.2019 

LISTA PREZENTĂRILOR  

de către  USMF „Nicolae Testemiţanu” în cadrul Zilei Internaţionale a Ştiinţei, 09 noiembrie 2019, la Muzeul Naţional de Istorie,  

între orele 11
00

 - 16
00

 

Denumirea 

subdiviziunii 

Participanţi Conducător 

subdiviziune/proiect 

 

Tematica prezentării şi modul de prezentare 

1 2 3 4 

Laboratorul  de 

inginerie tisulară şi 

culturi celulare 

 

Malcova Tatiana, cercet.şt., 

studentă-doctorandă, an. III; 

Cobzac Vitalie, st.-doctorand, 

an. III, cercet. șt. 

Moscalu Dionisie, student, 

UTM  

Nacu Viorel, şef laborator, 

dr. hab. şt. med., prof. 

univ. 

1. Lecţie publică: „Ingineria tisulară și Medicina 

regenerativă: provocări și realizări“ (5 min). Raportor – 

Malcova Tatiana, cercetător ştiinţific, Laboratorul de 

inginerie tisulară şi culturi celulare. -  Prezentare la 

ECRANUL mare.  
Imprimantă 3D Ultimaker se utilizează cu scopul de a 

imprima fragmente de ţesuturi, craniu a pacienţilor care 

a suferit accidente, diverse traumatisme cu pierderea 

unor porţiuni de ţesuturi etc.) 

Laboratorul de 

endocrinologie 

 

Terenti Fedora, cercet. șt.; 

Morari Vera, cercet. șt.; 

Nitreanu Ecaterina, cercet. șt. 

Lorina Vudu, şef catedră,  

dr. hab. şt. med., prof. 

univ., director de proiect 

Prezentare publică: Obezitatea – problemă medico-

socială” (7 min.). Raportor –  Vudu Lorina, şef catedra, 

Catedra de endocrinologie, director de proiect 

Prezentare  la ECRANUL mare. 

Catedra de ORL  Coorodnator - Maniuc Mihail, 

prof. univ., dr. hab. șt. med.; 

Didencu  Alexandru, student- 

doctorand, an. III, Chiaburu-

Chiosa  Doina, studentă-

doctorandă, an. III, Furculiţa 

Daniel, student-doctorand, an.I 

Sergiu Vetricean, șef 

catedră, conf. univ., dr. 

hab. șt.med. 

„Infecţiile respiratorii virale“ 5   min.- prezentare 

interactivă în Ppt. Raportor - Mihail Maniuc, prof. 

univ., dr. hab. şt.med., Catedra de otorinolaringologie.   

Prezentare  la ECRANUL mare. 
„Metode contemporane de diagnostic al stării urechii“  

Diagnosticare la standul Universităţii. 

Participanţi: Didencu Alexandru, medic ORL, 

student-doctorand, an. III, Chiaburu-Chiosa Doina, 

medic ORL-audiolog, studentă-doctoranrdă, an. III, 
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 Furculiţa Daniel, medic ORL, student-doctorand, an. I 

(Diagnosticare, este nevoie de TV LED) –   la standul 

Universităţii.  

Catedra de 

fiziologie a omului 

şi biofizică 

Coordonator – Victor Vovc,  

prof. univ., dr. hab. șt. med.; 

Adrian Lupuşor, asist. univ., 

student-doctorand, medic-

neurolog, Centrul de 

somnologie 

Victor Vovc, şef catedră, 

prof. univ., dr. hab. șt. 
med. 

“Tulburări de somn şi ritm circadian – impactul 

asupra sănătăţii populaţiei”  (5 min.) – prezentare în 

Ppt. Raportor -  Adrian Lupuşor, asist. univ., student-

doctorand, medic-neurolog, Centrul de somnologie 

Prezentare  la ECRANUL mare. 

Centrul Ştiinţific de 

Cultivare al 

Plantelor 

Medicinale 

 Irina Pompuş, cercetător 

ştiinţific; 

Ciobanu Cristina, cercetător 

ştiinţific 

 

Nicolae Ciobanu, dr.şt. 

farmaceutice, decan, 

Facultatea de Farmacie, 

director de proiect, 

Ion Ungureanu, dr. şt. 

biolog., conf. univ., şef 

centru 

“Plante din colecţia Centrului Ştiinţific de Cultivare a 

Plantelor Medicinale” 

Microfilm despre activitatea Centrului, mostre 

 

 

Biblioteca Ştiinţifică 

Medicală 

Larisa Gologan, Secţia de  

cercetare și asistenţă 

metodologică de specialitate,  

 

Liubovi Karnaeva, 

director, Biblioteca 

Ştiinţifică Medicală 

Realizări ştiinţifice pe parcursul anului 2019 (cca 15-20 

monografii) 

 

Departamentul 

Ştiinţă  

Eugenia Groza, şef adjunct; 

Elena Coşneanu, inginer 

coordonator activitatea 

brevetară 

Stanislav Groppa, 

prorector pentru activitate 

de cercetare, dr. hab. şt. 

med., prof. univ., 

academician al AŞM; 

Ghenadie Curocichin, şef 

departament, 

Departamentul Ştiinţă, dr. 

hab. șt. med., prof. univ.  

Realizări ştiinţifice pe parcursul anului 2018-2019 

(diplome, trofee obţinute în cadrul expoziţiilor 

internaţionale de cercetare şi inovare,  Revista MJHS ( 

an. 2018, 2019); 

- Spot de promovare a USMF „Nicolae 

Testemiţanu” (durata – 5 min 15 sec) – pentru 

prezentare la LED 


