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Cu privire la recomandarea acad. Ion Ababii, rector al USMF 

„Nicolae Testemițanu” , pentru participare la concursul  

pentru decernarea Premiului Naţional 

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei a examinat dosarul academicianului  

Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, şi constată că actele prezentate 

corespund cerinţelor Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, create prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1122 din 8 iulie 2013. Activitatea ştiinţifică a candidatului 

este axată pe studierea mecanismelor de răspuns al sistemului imun la transplantarea 

alogrefelor tisulare, inclusiv utilizarea limfociților activați pentru inhibarea reacției 

antigenice la pacienți cu plastia sinusurilor paranazale, membranei timpanice și a 

scariței.  Contribuţia ştiinţifică a academicianului Ion Ababii constă  în determinarea 

particularităţilor etiopatogeniei, tabloului clinic, diagnosticului şi ale tratamentului 

stărilor degenerative care necesită plastie.  În premieră, a elaborat tehnici operatorii de 

aplicare a transplantelor tisulare morfoinductive în clinica de otorinolaringologie. 

Academicianul Ion Ababii este fondatorul chirurgiei endoscopice şi 

miniinvazive, și tratamentului imunomodulator în otorinolaringologie (a publicat  

500 de articole ştiinţifice, a obţinut 34 de brevete de invenţii, 15 medalii de aur şi  

12 de argint), precum şi este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul 

otorinolaringologiei (a pregătit 5 doctori în ştiinţe şi 2 doctori habilitaţi).  

Este incontestabil meritul Dumnealui în organizarea sistemului de ocrotire a 

sănătăţii şi în managementul ştiinţei medicale. Fiind rector al USMF „Nicolae 

Testemițanu” şi ministru al sănătăţii, a contribuit esenţial la îmbunătăţirea asistenţei 

medicale a populaţiei.  

Luînd în considerare cele expuse mai sus, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţă a Moldovei  HOTĂRĂŞTE :  

Se recomandă academicianul Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae 

Testemițanu”,  pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional în 

domeniul ştiinţei. 
 

Preşedinte, 

Academician                                Gheorghe DUCA 

Prim-vicepreşedinte,  

Academician              Ion TIGHINEANU  
 


