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Cu privire la rezultatele activităţii
ştiinţifice, inovaţionale, organizatorice şi
financiare a Institutului Oncologic în
anul 2015
Adunarea Anuală a Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM în urma examinării raportului cu privire
la activitatea ştiinţifică, inovaţională, organizatorică şi financiară a IMSP Institutul Oncologic în anul
2015 prezentat de directorul, profesor cercetător Cernat Victor şi a concluziei Comisiei create
conform Hotărârii Secției Științei Medicale a AŞM nr. 07 din 18 noiembrie 2015 în componenţa:
Ghidirim Gheorghe – academician, dr. hab. șt. med., preşedintele comisiei; Chişlaru Leonid – dr. șt.
med., secretar ştiinţific al SȘM; Ţîbîrnă Gheorghe – academician, dr. hab. șt. med., vicedirector
pentru activitatea științifică a IMSP Institutul Oncologic; Bîlba Valeriu – dr. șt. med., secretar
ştiinţific al IMSP Institutul Oncologic; Leahu Zinaida contabil-şef al IMSP Institutul Oncologic,
constată că în anul 2015 în cadrul direcţiei strategice ˮSănătate și biomedicinăˮ au fost efectuate
cercetări ştiinţifice la 9 proiecte instituţionale şi 1 proiect internaţional FP7.
Potenţialul ştiinţific încadrat în efectuarea cercetărilor constituie 78 colaboratori, inclusiv:
cercetători ştiinţifici – 76; titulari – 54, inclusiv – 16 doctori habilitaţi, 33 – doctori în ştiinţe, 12 –
cercetători ştiinţifici până la 35 ani, 9 doctoranzi, 1 postdoctorand.
Volumul finanţării realizat pentru sectorul ştiinţific în anul 2015 a fost de 4374,6 mii lei.
Toate lucrările planificate au fost îndeplinite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la
nivel satisfăcător.
Prin efort comun a cercetătorilor științifici și medicilor din IMSP IO este elaborat
Programul Național de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016–2025 și Planul
de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Programului Național de control al
cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 – act de bază în activitatea specialiștilor
oncologi.

Congresul IV Naţional de Oncologie cu genericul Modernizarea serviciului oncologic în
contextul integrării europene şi-a desfăşurat activitatea în perioada 8-9 octombrie 2015 în incinta
IMSP Institutul Oncologic şi a fost consacrat aniversării de 55 ani de la fondarea Institutului
Oncologic din Moldova.
Premiul naţional:
a) conform HG Nr. 569 din 19 august 2015, a fost decernat colectivului de autori Stratan
Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Şutchin Vladimir, doctor habilitat
în științe medicale și Bîlba Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, pentru
lucrarea științifică Teoria ereditară a cancerului pulmonar.
b) conform HG Nr. 569 din 19 august 2015, a fost decernat colectivului de autori Ion Bahnarel, dr.
hab. med, prof. univ., Liuba Coreţchi, dr. hab. șt. biol., conf. cerc., Oleg Lozan, dr. hab. șt. med,
prof. univ., Vasile Jovmir, dr. hab. șt. med, prof. cerc., Leonid Voloşciuc, dr. hab. șt. biol., prof.
cerc., Victoria Ivanov, dr. hab. șt. med, prof. cerc., pentru ciclul de lucrări cu genericul
„Tehnologii moderne și metode noi de depistare precoce, tratament și reabilitare a pacienților
oncologici” o parte componentă a lucrării „Implementarea conceptului noi sănătăți publice în
Republica Moldova”.
Cercetătorii ştiinţifici ai IMSP IO au publicat în anul 2015 – 158 lucrări ştiinţifice, dintre
care: 82 articole în reviste naţionale categoria “B”; 2 articole în reviste naţionale categoria “C”; 21
teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale; 53 teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale. În anul
2015 au fost obţinute 6 brevete de invenţie, depuse 4 cereri de brevet şi înregistrate 10 inovaţii.
În anul 2015 au fost susţinute 3 teze de doctor în medicină.
ADUNAREA GENERALĂ A SECŢIEI ŞTIINŢE MEDICALE A AŞM
H O T Ă R Ă Ş T E:
1.
2.
3.
4.
5.

A considera îndepliniţi integral indicii de bază ai activităţii ştiinţifice, inovaţionale,
organizatorice şi financiare a IMSP Institutul Oncologic în anul 2015.
A aproba raportul IMSP Institutul Oncologic privind activitatea ştiinţifică, inovaţională,
organizatorică şi financiară în anul 2015.
A asigura suportul științific și logistic al modernizării IMSP Institutul Oncologic, conform
hotărîrii Congresului IV Național de Oncologie.
A susține instruirea profesională a tinerilor specialişti oncologi în Centrele Oncologice din UE
și CSI.
A promova proiectele de transfer tehnologic în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetătorii
ştiinţifici oncologi cu implicarea reprezentanţilor diasporei.
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