
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

    Membru titular al A.Ş.M. , doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar- 

    Ababii Ion 

 
II. Activitatea ştiinţifică 

1. Conducător  al Programului de Stat  ”Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi organelor 

afectate”. 

2. Conducător al proiectului ”Optimizarea tratamentului cu Implant cohlear la copiii cu 

hipoacuzie sensorineurala autosomal recesiva nonsindromica cu mutatii la nivelul Genei 

GJB2”. 

3. Conducător al proiectului independent internaţional “Otita medie la copii” – Clinica 

Pediatrică ORL USMF “Nicolae Testemiţanu” - Clinica Mayo, SUA. 

4.   Conducător al proiectului independent internaţional “Depistarea otitelor medii la copii” –    

         Clinica Pediatrică ORL USMF “Nicolae Testemiţanu” - APFA Humanitaire, Franţa. 

5.   Manager al proiectului  „Integrarea regiunilor din vecinătatea de Est prin cooperare în    

      învăţământul superior” în cadrul Programului  ERASMUS-MUNDUS. 

4. 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 6 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C 3 

Articole în culegeri 8 

Participarea la foruri ştiinţifice 5 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

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

Cercetarea stării imunității generale și a eficienţei tratamentului complex cu 

imunostimulare locală (aplicarea în sinusurile maxilare), după drenarea lor, al celulelor 

mononucleate autologe activate, provenite din sângele venos al pacientului la 19 copii cu 
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rinosinusite cronice  și 116 copii sănătoși au demonstrat creșterea CIC la copiii bolnavi, care 

confirmă prezența semnelor de intoxicație a organismului. S-a determinat prezența reacțiilor 

alergice la pacienții examinați prin creșterea IgE și a indexului CD-4/CD-8. S-a apreciat o 

sensibilizare la anticorpii streptococici după datele sensibilizării celulare și prezența anticorpilor 

la streptococ după datele ASL-O. Inhibarea sistemului T imunitar  - scădere funcțională a 

limfocitelor T în testul TTBL cu fitohemaglutinină și tendința spre scădere a titrului de limfocite 

T-CD-3. 

 

6. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 5 

Numărul total de persoane la care a  fost consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat 2 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

7. Activitatea managerială 

Şef catedră Otorinolaringologie 

Rector IP USMF “Nicolae Testemiţanu” 

Informaţii generale  

• Dirijarea şi asigurarea activităţii multilaterale şi complexe a colectivului USMF „Nicolae     

  Testemiţanu” din RM 

• Elaborarea şi perfectarea documentaţiei necesare pentru activitatea eficientă a Universităţii; 

• Prezidarea şedinţelor Senatului universitar, Biroului Senatului, Consiliului ştiinţific, Consiliului de   

  administraţie 

• Monitorizarea procesului de recrutare, angajare şi perfecţionare a personalului ştiinţifico-didactic,   

  ştiinţific, administrativ şi auxiliar 

• Promovarea în funcţie şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

• Monitorizarea procesului de reformare şi adaptare a curriculei universitare la cerinţele OMS şi   

  standardele europene şi mondiale 

• Asigurarea şi monitorizarea procesului de învăţământ, inclusiv admiterea la studii universitare  şi   

  postuniversitare prin rezidenţiat, masterat, secundariat clinic, doctorat, postdoctorat, perfecţionare      

  continuă; promovarea calităţii, transparenţei şi obiectivităţii în procesele de predare-învăţare-evaluare 

• Crearea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a procesului de învăţământ la catedrele fundamentale   
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  şi clinice; a activităţii de cercetare  în cadrul departamentelor, catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice,   

  inclusiv  cu participarea activă a tineretului studios 

• Asigurarea finanţării ritmice a Universităţii în conformitate cu prevederile Legii bugetului pe   

  compartimente şi articole, dirijarea şi controlul fondurilor, provenite de la buget şi din veniturile   

  extrabugetare 

• Monitorizarea activităţilor de dezvoltare şi consolidare a bazei tehnico-materiale a Universităţii,   

  inclusiv a reparaţiilor capitale şi curente şi înzestrarea cu mobilier şi aparataj a departamentelor,   

  catedrelor, clinicilor, căminelor, etc. 

• Monitorizarea procesului de dezvoltare și consolidare a infrastructurii Universităţii, care include 

Bibliotecă cu   

  mediatecă, Complex sportiv, spaţiu auditorial, muzeu, alee a savanţilor medici     iluştri ai neamului,   

  blocuri de locuit pentru angajaţi etc. 

 • Monitorizarea condiţiilor de odihnă şi trai  în Complexul studenţesc Malina Mică, la baza de odihnă   

  de pe litoralul Mării Negre din Sergheevka, Ucraina 

• Reprezentarea Universităţii în toate organele şi organizaţiile statale şi nestatale, în relaţiile   

  interuniversitare naţionale şi internaţionale, în relaţii cu persoane fizice şi juridice; 

• Monitorizarea activității Centrului de Simulare în Instruirea  Medicală și înzestrarea lui cu utilajul și   

  echipamentul necesar;   

• Dirijarea activităţii de colaborare internaţională, inclusiv semnarea acordurilor de cooperare cu     

  instituţii de învăţământ şi centre medicale de peste hotare; atragerea la studii a cetăţenilor din alte ţări;   

  dezvoltarea mobilităţii tineretului studios şi cadrelor profesoral-didactice; promovarea cercetărilor în   

  comun  cu savanţi din alte ţări; participarea activă în proiecte comune de cercetare, instruire,   

  management universitar etc. 

• Menținerea și dezvoltarea activităţilor de audit intern şi extern, conform cerinţelor standardului 

internaţional ISO 9001-2015 

• Organizarea procesului de autoevaluare cu evaluarea externă a activităţii Universităţii. 
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8. Alte activităţi 

 Preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifico - Practice a medicilor ORL din Republica Moldova 

 Membru al Consiliului rectorilor din Republica Moldova 

 Președinte al Senatului și Consiliului științific al USMF ”Nicolae Testemițanu” 

 Membru al Societății Rinologilor din Federația Rusă 

 Membru de onoare al Academiei de Științe din Polonia, din Finlanda, al Academiei ORL din 

SUA, al Academiei ORL-OMF din Rusia, al Institutului American de Biografică 

 Membru de Onoare al Prezidiului Academiei de Medicină din Polonia 

 Membru al Consiliului de dezvoltare Strategică instituțională 

 Membru Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM 

 Redactor-şef adjunct al revistei ”Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 

Medicale” 

 Membru al colegiului de redacţie al revistelor „Curierul medical”, „Sănătate Publică, 

Economie şi  Management în Medicină”, „Arta medica” şi a. 

 Membru al colegiilor de redacţie al revistelor internaţionale  din România, Rusia, Ucraina, 

Belarus 

 Editor al revistei  ”The Moldovan Medical Journal” 

 Membru de onoare  al Colegiului de redacție a Revistei de Științe ale Sănătății. Moldovan 

Journal of Health Sciences. 

 

 

Semnătura  
 


