
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Gheorghe Țîbîrnă, d.h.m., membru titular al AȘM 

 
II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului instituţional. Elaborarea noilor metode de tratament complex al 

cancerului mucoasei cavităţii bucale.  (perioada de realizare 2011-2014). 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

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 editate în străinătate 19 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 5 

Participarea la foruri ştiinţifice 3 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate 1 

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

Pe parcursul anului au fost incluşi în lotul de cercetare 46 bolnavi primari cu cancer al 

mucoasei cavităţii bucale, din ei 20 fiind trataţi după programul complex cu aplicarea 

intervenţiei chirurgicale la prima etapă. 

        Pe parcursul anului s-au elaborat metode noi de recuperare postchirurgicală unimomentană 

a defectelor osului mandibulei cu proteze metalice în diverse modalităţi (în funcţie de 

localizarea tumorii, extinderea defectului etc.) Astfel, au fost efectuate 5 intervenţii chirurgicale 

cu recuperare unimomentană, din care una cu endoproteză complexă cu articulaţia mandibulară. 

Concomitent au fost efectuate şedinţe de tratament criochirurgical a tumorilor mucoasei cavităţii 

bucale la 7 pacienţi.   

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Vice-Director pe ştiinţă: Pe parcursul anului 2012, sectorul ştiinţific a activat la realizarea 
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 
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implementare a elaborărilor ştiinţifice în activitatea clinică a Institutului Oncologic din 
R.Moldova. 
Am fost Vice-Preşedinte al comitetului organizatoric al Conferinţei ştiinţifico-practice cu 

participare internațională „Managementul modern în diagnosticul, tratamentul şi 

reabilitarea în oncologie” desfăşurată în cadrul expoziţiei internaţionale MoldMEDIZINE & 

MoldDENT 2012  pe 11 septembrie 2012. La fel, am fost Vice-Preşedinte al comitetului 

organizatoric al Conferinţei ştiinţifico-practice a tinerilor specialişti “Noi tehnologii în 

tratament și reabilitare în oncologie” desfăşurată în incinta Institutului Oncologic pe 14 

septembrie 2012. 

Am fost preşedintele delegaţiei ştiinţifice a Institutului Oncologic din Republica Moldova 
la Conferinţa ştiinţifică internaţională “Zilele Oncologiei Ieşiene”, ediţia VIII-a, ce a avut loc 
la Iaşi, România, 22-24 noiembrie 2012. 

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”. 

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, medalii, titluri etc. 

 
 

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 Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Managementul modern în 

diagnosticul, tratamentul şi reabilitarea în oncologie” desfăşurată în cadrul expoziţiei internaţionale 

MoldMEDIZINE & MoldDENT 2012  pe 11 septembrie 2012. 
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Participare la la Conferinţa ştiinţifică internaţională “Zilele Oncologiei Ieşiene”, ediţia VIII-a, ce a avut loc 

la Iaşi, România, 22-24 noiembrie 2012. 

 

 

                               Semnătura                                                              Acad.    Gheorghe  Ţîbîrnă 


