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raportului de activitate în anul 2016 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Țîbîrnă Gheorghe, membru titular al AȘM 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 
Conducător al proiectului instituţional. Optimizarea tratamentului multimodal al 

cancerului laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice.  

(perioada de realizare 2015-2018).v 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  
Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3  

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09  
Articole în alte reviste editate în străinătate -teze 6 
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 1 
Articole în reviste naţionale, categoria C 4 

Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinţifice 5 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  2 
Numărul de hotărîri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

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

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 trataţi 51 pacienți cu cancer laringean: 9-st.II; 42 - local avansat: 35 - st. IIIa, 6-

st.IIIb, 1-IVa; 

Intervenţiile chirurgicale: laringectomii tipice -37 şi variante de laringectomii extinse -5; 

În 7 cazuri au fost efectuate operaţii la căile limfatice cervicale unimomentan cu focarul 

primar. În 36 cazuri a fost aplicată sutura mecanică a defectului postoperator 

Pe parcursul anului 2016 au fost apreciat statutul imun a 26 pacienti cu cancer laringean 

(incluși în studiu pe parcursul etapelor). 

 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 



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 2016, sectorul ştiinţific a activat la realizarea 
a unei teme de cercetare fundamentală, 8 proiecte de cercetare aplicativă, 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 Vicepreşedinte la Simpozionul Naţional de Oncologie cu participare 
internaţională „Vigilenţa oncologică în activitatea medicală, depistarea precoce şi 
tratamentul tumorilor” dedicat aniversării de 40 ani de activitate a Catedrei de Oncologie, 
Hematologie şi Radioterapie a USMF “N. Testemiţanu” 13-14 octombrie. 
Am participat la Congresul XV Național cu participare internațională a Asociatiei 
Stomatologilor din R.Moldova. 
Am participat la al IX-lea congres al oncologilor și radiologilor a țărilor CSI și Euroasia. 15-
17 iunie 2016. 

În data de 24-27 noiembrie 2016, am participat la ședințele „Conferințelor Institutului 

Regional de Oncologie Iași”, fiind ales în calitate de moderator la secția: „ Cancere ale 

capului și gâtului” împreună cu Victor Vlad Costan, Mihai Dan Cobzeanu. 

Am participat în data de 2 decembrie 2016 la Simpoziomul Moldo –

Turc”Neurooncologie” 

      Sunt redactor şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secţia Ştiinţe 
Medicale. Am fost redactor responsabil la editarea a 3 numere a „Buletinului AŞM, secţia de 
ştiinţe medicale”.  La fel sunt redactor responsabil la Buletinul Societății Oncologilor din 
Republica Moldova. 
Sunt Preşedinte al Consiliului Ştiinţific de Susţinere a Tezelor pe disciplina 321,20  – 
„Oncologie şi Radioterapie” din cadrul Institutului Oncologic. 

Sunt Expert oficial în domeniu la teza de doctor în medicină: Biopsia și 

vertebroplastia percutanată imagistic ghidată în diagnosticul, tratamentul chirurgical al 

tumorilor coloanei vertebrale, doctorand Tatiana Rusu (321.21-Neurochirurgie). 

Sunt Consultant la teza de doctor în medicină : “Particularitățile imagistice a 

gradului de extindere locoregionale a cancerului de laringe”, a doctorandului Jovmir Dorina. 

Am dus curs de perfecționare: „Diagnosticul și tratamentul tumorilor sferei ORL” la 
medici cursanți 
 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

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

cadrul ciclului – oncologia. 



 
24-27 noiembrie 2016, am participat la ședințele „Conferințelor Institutului Regional de 

Oncologie Iași”, fiind ales în calitate de moderator la secția: „ Cancere ale capului și 

gâtului” împreună cu Victor Vlad Costan, Mihai Dan Cobzeanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al IX-lea congres al oncologilor și radiologilor a țărilor CSI și Euroasia. 15-17 iunie 2016 

 



 
Participare la Congresul XV Național cu participare internațională a Asociatiei Stomatologilor din 

R.Moldova 

 

12.12.2016        /Acad. Gh.Ţîbîrnă/ 

Semnătura  

 

 


