
Rezumat la proiectul 15.817.04.18A  Particularitățile clinico-imagistice, imunobiologice  și de 

tratament chirurgical al tumorilor oaselor și țesuturilor moi la copii şi adulți.  

Directorul proiectului, professor universitar Ion MEREUȚĂ 

Proiectul ”Particularităţile clinico-imagistice, imunobiologice  şi de tratament chirurgical al 

tumorilor oaselor şi ţesuturilor moi la copii şi adulţi” din cadrul direcţiei strategice 18.04 

„Sănătate şi biomedicină” înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

cu cifrul 15.817.04.18A prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014 a fost 

realizat în 4 ani (2015-2018) cu etape de realizare concrete pe fiecare an calendaristic. Au fost 

realizate activități științifice etapizate: 

1. Studierea morbidității tumorilor oaselor și țesuturilor moi la copii și adulți 

(02.01.2015), 12 luni; 

2. Studierea particularităților clinice, imagistice, imunobiologice ale tumorilor oaselor și 

țesuturilor moi la copii și adulți (02.01.2016), 12 luni; 

3. Elaborarea criteriilor diagnosticului clinico-morfologic și imunologic al tumorilor 

oaselor și țesuturilor moi la copii și adulți (02.01.2017), 12 luni; 

4. Studierea indicilor de corelare a diagnosticului clinic cu rezultarele imagistice, 

morfologice, a metodelor de tratament chirurgical a tumorilor oaselor și țesuturilor 

moi la copii și adulți (02.01.2018), 12 luni; 

     Fiecare etapă a cercetării a avut o activitate științifică selectivă în confirmitate cu 

planul calendaristic de activitate a anului cu o evaluare la fiecare 6 luni rezultatelor de 

proiect și cu o durată de 3 luni pentru fiecare subetapă anuală. Au fost planificate 

elaborarea noilor metode de diagnostic și tratament chirurgical al tumorilor țesuturilor 

moi și oaselor, obținerea certificatelor de inovație. Au fost implementate metodele de 

tratament chirurgical al tumorilor oaselor și părților moi în practica oncologică. Au 

fost planificate în cadrul proiectului de cercetare participarea la congrese, 

simpozioane, conferințe, expoziții (lista participărilor se anexează), schimb de 

experiență la UMF “Iu.Hațiganu”, Institutul Oncologic “I.Chiricuța” (Cluj Napoca, 

România), Centrul Oncologic “Anderson”, Universitatea Coci (Stambul, Turcia), a 

fost înregistrată la AGEPI monografia-opera stiințifică “Tratamentul chirurgical al 

pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic”. 

 


