
 

Anexa A 

Laboratorul Patologia ORL 

 
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Membru titular al A.Ş.M. , Doctor habilitat, Profesor universitar   ABABII ION 

II. Activitatea ştiinţifică 

 

1. Consultant ştiinţific al proiectului instituţional „Elaborarea principiilor teoretico- 

practice de menţinere şi fortificare a stării funcţionale a organelor ORL în patologia 

inflamatorie la copii şi adulţi”. 

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

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

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

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

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

învăţământul superior” în cadrul Programului  ERASMUS-MUNDUS 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

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 editate în străinătate 2 

Monografii editate în ţara  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C 4 

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 12 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute 2 

Numărul de brevete implementate  

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

 

Au fost trataţi conservator 290 de copii cu amigdalită cronică compensată. În acest scop 

sunt utilizate culturi celulare pentru optimizarea şi activizarea proceselor de 

imunostimulare locală prin infiltrarea autolimfociţilor în spaţiul periamigdalian. Rezultate 

pozitive au fost obţinute în 83%  ce  ne permite să scădem numărul de intervenţii 

chirurgicale la copii.  

Studiile în domeniul Optimizării diagnosticului şi tratamentului chirurgical al otitei medii 

exsudative cronice (OMEC) şi otitei medii recidivante (OMR) au demonstrat necesitatea 

scriningului  auzului la copiii cu patologia recidivantă a tractului respirator şi 

gastrointestinal. 



Algoritmul de diagnostic şi tratament propus ridică eficacitatea tratamentului şi 

diferenţiază formele de OME. 

V. Activitatea didactică 

 

Numărul cursurilor ţinute 12 

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

4 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut 
teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI. Activitatea managerială 

Şef catedra ORL  

Rector USMF “Nicolae Testemiţanu” 

 

VII. 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 

• Dirijarea şi monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare a Universităţii 

până în anul 2020 şi a Strategiei de Informatizare a Universităţii în perioada 2012-2015 

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

de Administraţie, în total peste 50 de şedinţe 

• 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, 

perfecţionarea continuă; promovarea calităţii, transparenţei şi obiectivităţii în procesele de 

predare-învăţare-evaluare 

• Crearea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a procesului de învăţământ la catedrele 

fundamentale şi clinice; a activităţii de cercetare  în cadrul catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice, 

inclusiv  cu implicarea 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 

catedrelor, clinicilor, căminelor,etc. 

• Monitorizarea procesului de dezvoltare 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 şi dirijarea construcţiei Centrului de Simulare în instruirea  medicală cu 

înzestrarea lui ulterioară   

• 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; implicarea activă în proiecte comune de cercetare, 

instruire, management universitar etc. 

• Organizarea şi dirijarea activităţilor de audit intern şi extern pentru certificarea repetată a 

sistemului universitar de management al calităţii conform cerinţelor standardului internaţional 

ISO 9001-2008 

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

VIII. Stagii profesionale peste hotare 

- Sao Paolo, Brazilia, mai 2013  – participare la a 16-a Asamblee a Agenţiilor Universitare 

francofone; 

- Bruxelles, Belgia, mai- iunie 2013- conferinţa organizată de Fondul de Susţinere în 

Formarea medicală; 

- Borstel, Republica Federală Germania, septembrie 2013- participare la Seminarul 

„European clinical study for the application of regenerative heart valves”; 

- Viena, Austria, octombrie 2013- participare la Congresul „European clinical study for the 

application of regenerative heart valves”; 



- Berlin, Republica Federală Germania, noiembrie 2013- participare la schimbul de 

experienţă privind accidentele în domeniul muncii „Berufsgenossenschaftliche 

Unfallklinik Murnau” Spitalul Clinic de Urgenţă din Berlin. 

IX. Alte activităţi 

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

• Membru al Consiliului rectorilor din republica Moldova 

• Membru al Colegiului Ministerului Sănătăţii al RM 

• Redactor-şef al revistei „Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” 

• 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 

 

Semnătura  

  

 


