FIŞA
raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM
Dr. habilitat în științe medicale, Ciobanu Sergiu, Științe ale Vieții a AȘM
II.Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1)
Cergetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice autohtone pentru optimizarea
farmaco terapiei afecțiunilor stomatologice orofaringiene și auriculare. Proiect național,
program de Stat, finanțare ANCD, cercetător-coordonator – 2020-2023
Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
20.80009.8007.14

Cercetări complexe de elaborare a noilor produse
farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru
optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor
stomatologice, orofaringiene și auriculare

Director/ executor
Cercetătorcoordonator

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.)
Nr./o
Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
Perioada de
Director/executor
realizare
CPEA-II-2016-10106
Colaborare pentru educație și cercetare
2016-2021
Executor
1.
în Patologia Orală în colaborare cu
Norvegia, Armenia, Belorusia
III. Activitatea în anul de referință(date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii internaționale
Capitole în monografii naționale
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova
Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională

1

3

2
2
3
2
1

Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea
numelui pe copertă)
Articole / cărți de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)

1
2

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
Cercetările științifice și activitatea metodico-didactice au fost orientate în realizarea direcțiilor de
cercetare ale catedrei și facultății de stomatologie și a USMF ”N. Testemițanu”, iar rezultatele
sunt menționate în prezenta fișă. A fost elaborat si câstigat proiectul de cercetare/de

doctorat ” Rolul autoplasmei îmbogățită cu trombocite și a derivatelor ei în tratamentul
complex al bolii parodontale” doctorand – asistentul universitar Eugen Secher

V. Activitate didactică, în 2021
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Denumirea cursurilor de masterat elaborate/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, fiind confirmată de ANACEC

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de
masterat/licență
Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate

18
18
5
1 în curs
de
susținere,
doasrul la
ANACEC,
(susțienre
02 martie)
2
4

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 sub conducerea
membrilor secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat

VI. Activitate managerială

Șef de catedră
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică

Denumirea expoziţiei, târgului

Nr.
d/o
-

Participanţii
-

Distincţii
obţinute

Tematica
prezentărilor
-

-

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferință,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de susținere etc.)
președinte ș.a.)
1. Bajurea Olga
Consiliul de Susținere
2021
Membru al CȘS
2. Cirimpei Vasile
SȘ, profil Stomatologie
2021
Conducator
Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
1.
2.

Ciobanu Sergiu
Ciobanu Sergiu

Medicina Stomatologică, Chișinău
Stomatology Edu Jon, București România

Calitatea (membru,
redactor, referent)
membru
membru

IX. Participări la foruri științifice:
Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. Ciobanu Sergiu, dr. hab. Criterii de succes/eșec ale
Șt. Med. Conf.universitar medicinei stomatologice
contemporane

2.

Ciobanu Sergiu, dr. hab.
Șt. Med. Conf.universitar

Summit Md-Ro II
ConectDentistry.
https://conectdentistry.com/te
rms-and, România

Perioada
desfășurării
evenimentului
25-27
noiembrie,20
21, Iași,
România

22.03.2021

Titlul
comunicării/raportului
susținut
PRP-forma injectabilă
””, instrument
biologic
sigur,inofensiv în
procesul de
regenerara tisulară

Planificarea și realizarea
tratamentului bolii
parodontale

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces)
Nume, prenume
Emisiunea
Subiectul abordat

Sergiu Ciobanu

Nr.

Radio Vocea Speranței

Boala Parodontală

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Nume, prenume
Ziarul, publicația online
Titlul articolului

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
Implementarea
autorului

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

Monografii:
1. Dobrovolschi T., Ciobanu S., Sîrbu S., Dobrovolschi O. ”Waterlase Er.Cr: YSGG în
tratamentul complex al afecțiunilor parodonțiului marginal, Chișinău- Brașov, 2021. Tip.
Foxtrot
Articole din reviste naţionale: Categoria A, B, B+, C.
1. Sandic V., Gorea C., Ciobanu S. Metode moderne de tratament a cariei dentare. În:
Medicina Stomatologică, Vol. 2 (55) / 2020, ISSN 1857-1328, p. 27-32. Categoria B.
2. Vovc M., Ciobanu S. Etiologia şi patogenia bolii parodontale. În: Medicina Stomatologică,
Vol. 2 (55) / 2021, ISSN 1857-1328, p. 51-57. Categoria B.
3. Musteață O., Nicolau Gh., Ciobanu S. Evaluarea eficacităţii ozonoterapiei în tratamentul
gingivitei hipertrofice. În: Medicina Stomatologică, Vol. 3 (56) / 2021, ISSN 1857-1328,
p.57-61 . Categoria B.
Articole în culegeri (naţionale/internaţionale)
1. Ciobanu S. Planificarea și realizarea tratamentului Bolii Parodontale. ConectDentistry
Summit Md-Ro II, 22.03.2021 (on-line), https://conectdentistry.com/terms-and
conditions
Rezumate la conferinţe
1. Gorea C., Ciobanu S. Restabilirea Morfofuncționalăa dinților frontalicu materiale
compozite fluide.În: Coferința Științifică Anuală – Cercetarea în Biomedicină și Sănătate,
20-22, 2021, Chișinău, R. Moldova.
2. Cucu D. , Ciobanu S. În: Coferința Științifică Anuală – Cercetarea în Biomedicină și
Sănătate, 20-22, 2021, Chișinău, R. Moldova.
Dr. hab. Șt. Med.
Conf. universitar

Sergiu Ciobanu

