
 

 

 

EXTRAS 

din procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Biroului Secţiei Ştiinţe Exacte și Inginereşti din 03 mai 2019  
 
 m. Chişinău 
 
Au fost prezenţi: Tighineanu Ion, acad. – conducător secție, președinte AȘM; Ursachi 

Veaceslav, dr. hab. – adjunct conducător secție; Dodon Adelina, dr. – secretar științific secție 

 

Agenda şedinţei 

Aprobarea avizelor consultative asupra a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 

de cercetare finalizate în anul 2018. 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de transfer tehnologic 17.80015.5007.213T Instrumente 

Informatice Inteligente de cuantificare și evaluare a hepatopatiilor difuze în baza măsurărilor 

non-invazive și investigațiilor de laborator, director de proiect Dr. SECRIERU Iulian, Institutul 

de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”. 

 

S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”, cu următoarele 

calificative pe criterii: 

Noutate si valoarea rezultatelor științifice – “înaltă”. 

Au fost  elaborate și transmise către partenerii IMSP Spitalul Clinic Republican și USMF 

"Nicolae Testemiţanu" următoarele produse inovative: 

- protocolul unic (în formă de taxonomie și structură de bază de date relațională) de 

descriere a precedentelor/cazurilor de hepatopatii difuze în baza măsurărilor non-

invazive și investigaților de laborator; 

- nucleul repozitoriului digital de date privind cazurile de hepatopatii difuze în baza 

protocolului; 

- instrumente informatice inteligente de cuantificare şi evaluare a dereglărilor hepatice 

pentru cazurile de fibroză gradul 3 şi 4 (ciroza). 
 

Rezultatele au fost publicate în 4 articole în culegeri și internaționale. 
 
Aplicarea practică  a rezultatelor – pozitivă, rezultatele sunt utilizate actualmente și pot fi 

utilizate în perspectivă de către: 

- clinicieni ai departamentelor de imagistică şi terapie, secţiilor de hepatologie si 

gastroenterologie; 

- funcţionari ai Ministerului Sănătăţii, răspunzători de monitorizarea stării generale a 

populaţiei, morbidităţii şi mortalităţii legate de ciroza hepatică; 

- studenţi ai USMF "Nicolae Testemiţanu", departamentul medicina interna, disciplina 

gastroenterologie; 

- dezvoltatori de sisteme informatice, sisteme inteligente, baze de cunoştinţe şi baze de 

date cu caracter medical. 
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Participarea tinerilor – suficientă, din 14 membri ai echipei, 6 sunt tineri. 
 
Participarea în proiecte internaționale – pozitivă. 

În cadrul evenimentul de brokeraj “Face2Face Brokerage Meetings”, s-a participat la peste 

50 de întâlniri cu reprezentații institutelor de cercetare, universităților, companiilor private și 

ONG-urilor. Aceste întâlniri au pus baza creării unor consorții largi europene, atât la nivel 

regional (Europa de Sud-Est, Bazinul Mării Negre, regiunea Dunăreană, Grupul Vyšehrad ș.a.) 

cât și la nivel European. 
 

Managementul implementării proiectului – pozitiv, rezultatele scontate au fost atinse, 

devieri de la sarcinile propuse nu s-au înregistrat.  
 

Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – a fost utilizată tehnică de calcul și 

sof-uri performante. 
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