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Raportului de activitate în anul 2011  
al academicianului AŞM łîbîrnă Gheorghe 

 
II.   Activitatea ştiin Ńifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor 
independente (instituŃionale, granturi, de transfer tehnologic, internaŃionale) 
Conducător al proiectului instituŃional. Elaborarea noilor metode de tratament 
complex al cancerului mucoasei cavităŃii bucale.  (perioada de realizare 2011-2014). 

III.   Rezultatele ştiin Ńifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1 – 1,0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01 – 0,1  
Articole în alte reviste şi culegeri editate în străinătate 18 
Monografii editate în Ńară 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria C  
Articole în culegeri 6 
Participarea la foruri ştiinŃifice 3 
 

Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate  
Numărul de hotărâri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate 1 
 

IV.   Rezultatele ştiin Ńifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Pe parcursul anului 2011 au fost trataŃi 21 bolnavi cu Cancer al mucaosei cavităŃii bucale.  
Au fost apreciate indicaŃiile şi contraindicaŃiile către tratamentul chirurgical la prima etapă . În 
funcŃie de stadiul maladiei, forma morfologică, prezenŃa sau lipsa metastazelor, vârsta bolnavului 
şi statutul său somatic sunt propuse tipuri de intervenŃii chirurgicale adaptate cazului clinic. 
Au fost apreciate criteriile de administrare a tratamentului chimioterapic intraarterial în cazurile 
de tumori ulcero-infiltrative, cu implicarea atât a mucoasei limbii, cât şi a planşeului bucal, în care 
intervenŃia chirurgicală radicală este imposibilă a fi aplicată la prima etapă. Schema de tratament 
aplicată are ca bază antibioticul antitumoral Bleomycina în doză de până la 15 UI/zi admnistrate 
intraarterial cu ajutorul imfuzomatului (în perfuzie continuă), pe parcursul a 1,5 – 2,0 ore.  

V.   Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 3 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător 
ştiinŃific al tezei de doctorat 

3 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducătorul 
ştiinŃific şi care au susŃinut teza 

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

 

VI.    Activitatea managerială 

Vice-Director pe ştiinŃă: În anul de referinŃă sectorul ştiinŃific a activat la realizarea a unei 
teme de cercetare fundamentală, 8 proiecte de cercetare aplicativă, un proiect de transfer 
tehnologic şi un proiect de colaborare internaŃională. Am coordonat activitatea de 
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implementare a elaborărilor ştiinŃifice în activitatea clinică a Institutului Oncologic din 
R.Moldova. 

Am fost Vice-Preşedinte al comitetului organizatoric al ConferinŃei ştiinŃifico-practice 
„Tehnologii moderne în oncologie” desfăşurată în cadrul expoziŃiei internaŃionale 
MoldMEDIZINE & MoldDENT 2011 pe 14 septembrie 2011 

Am fost preşedintele delegaŃiei ştiinŃifice a Institutului Oncologic din Republica Moldova 
la ConferinŃa anuală “Zilele Oncologiei Ieşiene” – Terapia cancerului-de la receptor la 
pacient, ce a avut loc la Iaşi, România, 24-26 noiembrie 2011. 

Sunt redactor şef al Buletinului Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, secŃia ŞtiinŃe Medicale. 
Am fost redactor responsabil la editarea a 4 numere a „Buletinului AŞM, secŃia de ştiinŃe 
medicale”. 

Sunt Preşedinte al Consiliului ŞtiinŃific de SusŃinere a Tezelor pe disciplina 14.00.14. – 
„oncologie şi radioterapie” din cadrul Institutului Oncologic. 
 

VII.   InformaŃii generale. 
Premii, titluri etc. 

Lucrarea „Dispozitiv chirurgical de suturare”  Gh.łîbîrnă, Iu. Nica, V.Darii, 
A.Doruc, A.Postolache, V.Ciorici; a fost apreciată cu Medalia de Argint la ExpoziŃia 
InternaŃională Specializată „Infoinvent” , Chişinău, Republica Moldova, 22 - 25 noiembrie 
2011. 

 

1. DistincŃii. 
 
La decizia PreşidenŃiei Republicii Moldova, acad Gh.łîbîrnă este decorat cu Ordinul 

Republicii pentru merite deosebite în acordarea asistenŃei medicale poporului łării. 
 

   
 
VIII.  Alte activităŃi.  
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Am participat cu discursuri şi articole în presă în cadrul „Săptămânii de Combatere a 
Cancerului”. 

Am Ńinut prelegeri pe parcursul anului la rezidenŃii şi studenŃii USMF „N.TestemiŃanu” în 
cadrul ciclului – oncologia. 
 
 

    
 

Participare la ConferinŃa ştiinŃifico-practică „Tehnologii moderne în oncologie” desfăşurată în 
cadrul expoziŃiei internaŃionale MoldMEDIZINE & MoldDENT 2011 pe 14 septembrie 2011 
 
 

    
 

      
Participare la ConferinŃa anuală “Zilele Oncologiei Ieşiene” – Terapia cancerului-de la receptor 
la pacient,  Iaşi, România, 24-26 noiembrie 2011 
 
 
 
09.12.2011        /Acad. Gh.łîbîrnă/ 


