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                            Anexa A 
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele: Ţîbîrnă Gheorghe,  - academician al AŞM 
 

II.  Activitatea ştiinţifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente 

(instituţionale, granturi, de transfer tehnologic, internaţionale) 

Conducător al proiectului instituţional. Optimizarea tratamentului multimodal al 

cancerului laringian în baza evidențierii particularităților 

clinicomorfoimunologice.  (perioada de realizare 2015-2018). 

III.  Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

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 şi culegeri editate în străinătate 15 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 6 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 5 

Participarea la foruri ştiinţifice 6 
 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate 2 

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute 1 

Numărul de brevete implementate 1 

IV.  Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 

Scopul proiectului constă în evidenţierea influenţei particularităţilor anatomo-clinice, 

patomorfologice şi imunologice asupra eficacităţii tratamentului cancerului laringian. 

Perfecţionarea tehnicilor chirurgicale cu implementarea intervenţiilor miniinvazive, pentru 

prevenirea complicaţiilor postoperatorii de ordin general şi local în cadrul tratamentului 

multimodal al cancerului laringian. Studierea indicilor imunităţii celulare şi umorale, cu 

aprecierea impactului tratamentului imunomodulator administrat asupra longevităţii perioadei 

fără recidive şi metastaze.  

Au fost incluşi în studiu 56 bolnavi cu cancer larngian în stadiile I, II şi III, ce au beneficiat de 

tratament complex multimodal. Toţi bolnavii au fost examinaţi preoperator endoscopic, pentru 

aprecierea certă a localizării şi extinderii procesului neoplazic.  Efectuate 18 laringectomii 

totale, 4 rezecţii parţiale de laringe, 23 laringotomii cu electro-excizia tumorii reg.glotice, 11 

intervenţii miniinvazive. Analizat statutul imun la 11 bolnavi incluşi în studiu. 

V.   Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 3 

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

3 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducătorul 
ştiinţific şi care au susţinut teza 

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI.   Activitatea managerială 

Vice-Director pe ştiinţă: Pe parcursul anului 2015, sectorul ştiinţific a activat la realizarea 
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a unei teme de cercetare fundamentală, 8 proiecte de cercetare aplicativă, un proiect de 
transfer tehnologic şi un proiect de colaborare internaţională. Am coordonat activitatea de 
implementare a elaborărilor ştiinţifice în activitatea clinică a Institutului Oncologic din 
R.Moldova. 
Am fost Vice-Preşedinte al comitetului organizatoric al Congresului IV Național de 

Oncologie cu participare internațională „Modernizarea serviciului oncologic în contextual 

integrării europene”, consacrat aniversării a 55 ane de la fondarea Institutului Oncologic, 

Chișinău, 8-9 Octombrie 2015. 

Am fost preşedintele delegaţiei ştiinţifice a Institutului Oncologic din Republica Moldova 
la Congresul III European ORL și Chirurgie Cap și Gât, Prague,Czech Republic 7-11 June 

2015.  

Sunt redactor şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secţia Ştiinţe Medicale. 
Am fost redactor responsabil la editarea a 4 numere a „Buletinului AŞM, secţia de ştiinţe 
medicale”.  La fel sunt redactor responsabil la Buletinul Societății Oncologilor din Republica 
Moldova, în acest an fiind editată culegerea de lucrări a materialelor congresului. 

Sunt Preşedinte al Consiliului Ştiinţific de Susţinere a Tezelor pe disciplina 14.00.14. – 
„Oncologie şi Radioterapie” din cadrul Institutului Oncologic. 

 

VII.  Informaţii generale. 

Premii, titluri etc. 

 

Decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a Academiei de Științe a Moldovei, pentru 

rezultate științifice valoroase în domeniul tratamentului chirurgical al cancerului. 

 

VIII.  Alte activităţi.  

Am participat cu discursuri şi articole în presă în cadrul „Săptămânii de Combatere a 

Cancerului”. 

Am ţinut prelegeri pe parcursul anului la rezidenţii şi studenţii USMF „N.Testemiţanu” în 

cadrul ciclului – oncologia. 

 

          
 

Participare la Congresul III European al Societăţilor ORL şi Chirurgie Cap şi Gât, 

7-11 iunie 2015, Praga, Republica Cehă. 
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Delegaţia ştiinţifică a Institutului Oncologic din Republica Moldova la Congresul III European ORL și 

Chirurgie Cap și Gât, Prague,Czech Republic 7-11 June 2015. 

 

 

        

 

La lucrările Congresului, împreună cu fondatorul Federaţiei Mondiale a Societăţilor Tumori 

Cap şi Gât (IFHNOS), Prof. Jatin Shah (SUA)  
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În Prezidiumul Congresului IV Naţional de Oncologie cu participare internaţională, 

MODERNIZAREA SERVICIULUI ONCOLOGIC  ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE, 8-

9 octombrie 2015, consacrat aniversării de 55 ani de la fondarea Institutului Oncologic din Moldova.  

 

 
 

Decorarea de Vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, Academician Stanislav 

Groppa, cu Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a Academiei de Științe a Moldovei, pentru 

rezultate științifice valoroase în domeniul tratamentului chirurgical al cancerului. 

 

 

23.12.2015        /Acad. Gh.Ţîbîrnă/ 


