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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Scopul propus: Evaluarea situației curente a cunoștințelor și practicilor în domeniul 

tulburărilor cognitive majore la pacienții cu patologii neurodegenerative și / sau 

cerebrovasculare.  

Scopul complementar: Studierea rolului mecanismelor vasculare, neurodegenerative și a 

modificărilor neuroimagistice în dezvoltarea tulburărilor cognitive majore la pacienții cu 

patologie neurodegenerativă sau cerebrovasculară. 

2. Obiectivele etapei anuale  

Obiectivele preconizate:  

1. Analiza implementării criteriilor internaționale de diagnostic al tulburărilor cognitive 

majore,  

2. Evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor ale personalului medical referitor la 

pacienții cu tulburări cognitive majore  

3. Evaluarea barierelor și necesităților pacienților cu tulburări cognitive majore și a 

îngrijitorilor lor, pentru optimizarea managementului acestor pacienți la nivel 

instituțional și național. 

4. Inițierea elaborării unui registru al pacienților cu tulburări neurodegenerative pentru 

urmărirea prospectivă a dezvoltării tulburărilor cognitive majore   

Obiectivele realizate: 

1. Analiza implementării criteriilor internaționale de diagnostic al tulburărilor cognitive 

majore,  

2. Evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor ale personalului medical referitor la 

pacienții cu tulburări cognitive majore  

3. Inițierea elaborării unui registru al pacienților cu tulburări neurodegenerative pentru 

urmărirea prospectivă a dezvoltării tulburărilor cognitive majore   

4. Studierea rolului mecanismelor vasculare (ateroscleroză a vaselor magistrale, boala 

vaselor mici, angiopatie hipertensivă, angiopatie amiloidă) în dezvoltarea tulburărilor 

cognitive majore la pacienții cu patologie neurodegenerativă sau cerebrovasculară.  



 
 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Studiu descriptiv, observațional, mixt (cantitativ și calitativ) de evaluare a cunoștințelor, 

atitudinilor și practicilor medicilor de familie, neurologi și psihiatri referitor la 

implementarea ghidurilor internaționale de diagnostic al tulburărilor cognitive majore.  

2. Studiu de caz, retrospectiv al fișelor de observație despre conformarea cu ghidurile 

internaționale (Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Spitalul de psihiatrie, centrul 

Comunitar de Sănătate Mintală)  

3. Studiu CAP (Cunoștințe, Atitudini, Practici) ale personalului medical și societății referitor 

la pacienții cu tulburare cognitivă majoră și a familiilor lor. Evaluarea gradului de 

acceptare/stigmatizare în societate și sistemul medical. 

 4. Studiu CAP ( Cunoștințe, Atitudini, Practici) ale pacienților cu tulburare cognitivă majoră 

și a familiilor lor referitor la barierele în accesul și disponibilitatea serviciilor medicale 

multidisciplinare, specializate și a necesităților acestor persoane. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Elaborarea și validarea chestionarului Cunoștințe Atitudini Practici, pentru medicii 

neurologi și psihiatri, în domeniul tulburărilor cognitive 

2. Elaborarea și validarea Fișei statistice pentru chestionarul Cunoștințe Atitudini Practici, 

pentru medicii neurologi și psihiatri, în domeniul tulburărilor cognitive 

3. Crearea bazei de date SPSS pentru analiza chestionarelor Cunoștințe Atitudini Practici, 

pentru medicii neurologi și psihiatri, în domeniul tulburărilor cognitive. 

4. Analiza a 19 chestionare Cunoștințe Atitudini Practici, pentru medicii neurologi și psihiatri, 

în domeniul tulburărilor cognitive.  

5. Elaborarea și validarea chestionarului standardizat de evaluare a pacienților cu Boală 

Parkinson și leziuni vasculare cerebrale macrostructurale. 

6. Elaborarea și validarea Fișei statistice pentru chestionarul standardizat de evaluare a 

pacienților cu Boală Parkinson și leziuni vasculare cerebrale macrostructurale. 

7. Crearea bazei de date SPSS pentru analiza chestionarelor standardizate de evaluare a 

pacienților cu Boală Parkinson și leziuni vasculare cerebrale macrostructurale. 

8. Completarea a 111 (o sută unsprezece) Chestionare standardizate de evaluare a pacienților 

cu Boală Parkinson și leziuni vasculare cerebrale macrostructurale completate 111 Fișe 

statistice pentru chestionarul standardizat de evaluare a pacienților cu Boală Parkinson și 

leziuni vasculare cerebrale macrostructurale completate 111 (o sută unsprezece) 



 
 

9. Introducerea în baza de date SPSS a datelor din chestionarele standardizate și fișele 

statistice a pacienților cu Boală Parkinson și leziuni vasculare cerebrale macro structurale. 

5. Rezultatele obținute  

Studiu l„ Conexiuni dintre boala cardiovasculară și boala Parkinson” Concluzii.  

Boala CV și BP împărtășesc procese biologice comune, în special inflamația, rezistența la 

insulină, metabolismul lipidelor și stresul oxidativ. Cu toate acestea, nu este clar dacă aceste 

procese sunt consecința factorilor de risc partajați. Există factori de risc modificabili, care sunt 

invers asociați atât cu boala CV, cât și cu BP, în special - activitatea fizică și consumul moderat 

de cafea, însă mecanismele prin care acestea sunt asociate cu BP nu sunt stabilite. Factorii de 

risc CV care au legături comune mai evidente cu BP (cum ar fi DZ, HTA și obezitatea, care 

împărtășesc stresul oxidativ și inflamația ca și mecanisme) încă nu sunt catalogați drept factori 

de risc pentru BP, ceea ce indică, probabil, asupra puterii asociațiile lor cu BP. 

Studiul „Migrena printre alți factori de risc vasculari la pacienții cu boala Parkinson” 

Concluzii: Pacienții cu BP care comportă și factori de risc vascular șunt mai puternic afectați 

din punct de vedere al performanței motorii și cognitive. Printre factorii de risc vascular se 

remarcă migrena, a cărei prezență sporește semnificativ riscul cardiovascular al pacienților. 

Studiul „Implicarea Cerebelului în angiopatia amiloidă cerebrală” a fost inițiat. Concluzii. 

 Scopul cercetării - determinarea ratei de implicarea cerebelului în cadrul angiopatiei amiloide 

și identificarea factorilor ce prezic un pronostic mai sever al maladiei la pacienții cu AAC și 

implicarea cerebelului, comparativ cu pacienții cu AAC fără implicarea cerebelului, stabilirea 

corelației între afectarea cerebelului în cadrul angiopatiei amiloide și un deficit cognitiv mai 

severe, comparativ cu pacienții în cadrul AAC fără implicarea cerebelului. Rezultatele studiului 

ar putea avea implicare în interpretarea unor aspecte legate de patologia vaselor mici în 

contextul îmbătrânirii creierului și al deficitului cognitiv vascular. 

Manifestarea clinica principală a angiopatiei amiloide cerebrale (AAC) este hemoragia 

spontană lobară. Termenul lobar se referă la localizarea în cortex şi materia albă subcorticală. 

Această localizare este în contrast cu leziunile profunde caracteristice pentru hemoragia 

hipertensivă, care are loc de regulă în putamen, tuberculul optic şi punte. Localizarea lobară a 

hemoragiilor corespunde distribuției depozitelor de amiloid, care se acumulează cu predilecție 

în vasele corticale, substanța cenușie şi trunchiul cerebral. Un studiu ce a analizat distribuția 

spațială a hemoragiilor în AAC, a arătat că hemoragiile au fost mult mai frecvente în zona 

temporală şi occipitală decât în lobii frontali şi parietali. Explicația localizării mai frecvente a 



 
 

hemoragiilor AAC în regiunile posterioare ale creierului este necunoscută, dar poate fi legată 

de caracteristicile încă necunoscute ale vaselor care influențează eliminarea peptidului beta 

amiloid sau de creșterea vulnerabilității acestor regiuni la traume minore. Hemoragiile lobare 

mai mici pot cauza deficite focale limitate, convulsii sau cefalee. Hemoragiile mici 

asimptomatice par a fi frecvente. În plus față de rolul său în hemoragia spontană, AAC este 

asociată frecvent cu hemoragiile legate de agenții trombolitici sau anticoagulanți. Studiul TIMI 

II, care a evaluat utilizarea activatorului de plasminogen tisular pentru infarctul miocardic acut, 

a identificat AAC sever la examinarea post-mortem la doi din cinci pacienți cu hemoragie 

intracerebrală. Deși tabloul clinic al pacienților acuți poate fi mai bun în cazul hemoragiilor 

asociate cu AAC, decât în cazul hemoragiei hipertensive, AAC are un risc substanțial mai mare 

de recurență a hemoragiilor 

Studiul „Patternul modificărilor substanței albe la pacienţii cu angiopatie amiloidă și 

implicarea cerebelului”. Concluzii.  

Modificări patologice la nivelul substanței albe cerebrale pot fi determinate atât în boala 

vaselor mici, cât și în angiopatia amiloidă cerebrală. Patternul de implicare poate fi diferit, în 

dependență de etiologie și gravitatea procesului. Scopul lucrării. Determinarea și analiza 

patternului modificărilor substanței albe cerebrale la pacienții cu angiopatie amiloidă și 

implicarea cerebelului. Au fost analizați prospectiv pacienții cu hemoragii intracerebrale, care 

au fost examinați prin imagistică și prin rezonanță magnetică. Pacienții au fost diagnosticați cu 

angiopatie amiloidă cerebrală (AAC) conform criteriilor Boston. Modificările în substanța albă 

au fost interpretate utilizând scala Fazekas și au fost comparate pentru pacienții cu ACC și 

pacienții cu AAC și implicarea cerebelului. Rezultate. Din 614 pacienți cu hemoragie 

intracerebrală, 96 au fost examinați prin rezonanță magnetică cerebrală. Dintre ei, 41 de 

pacienți au fost diagnosticați cu angiopatie amiloidă, 19 pacienți cu angiopatie amiloidă 

posibilă, 21 pacienți – probabilă și 1 caz cu angiopatie amiloidă definită. Implicarea cerebelului 

a fost determinată în 34% (14/41) cazuri. Modificări severe ale substanței albe (Fazekas 2-3) au 

fost determinate în grupul pacienților cu implicarea cerebelului (12/14; 86% versus 8/27ș 30% 

p=0.002). Concluzii. Implicarea substanței albe în procesul patologic este mai semnificativă la 

pacienții cu angiopatie amiloidă și implicarea cerebelului, chiar după ajustarea factorilor de 

risc. Pacienții cu hemoragie cerebeloasă și patologie severă a substanței albe trebuie examinați 

pentru angiopatie amiloidă. 

Studiul „Tulburări cognitive post accident vascular cerebral și patologii degenerative ale 

sistemului nervos central”. Concluzii. În baza studiului clinic efectuat a fost stabilit că 



 
 

tulburările cognitive și afective sunt frecvent întâlnite în perioada de reabilitare a persoanelor 

ce au suportat un accident vascular cerebral, fiind deseori subdiagnosticate/ nedocumentate în 

fișa de observație clinică. Drept urmare, aceste tulburări nu au fost incluse în programul de 

reabilitare a pacienților post-AVC. Rezultatele studiului au relevat prezența tulburărilor 

cognitive de diferit grad în 95 % cazuri studiate. Astfel, în 46 % cazuri (n=28 pacienți) au fost 

depistate tulburări cognitive ușoare, în 22 % cazuri (n=13 pacienți) - tulburări cognitive 

moderate și în 27 % cazuri (n= 16 pacienți) – cele severe (scor MoCA mai mic de 16 puncte). 

În rezultatul studiului realizat s-a stabilit ca 21 de pacienți (35 %) suferă de depresie severă, 

scorul bordeline fiind prezent la 14 pacienți (23 %) cu valoarea medie a scorului HADS 

Depresie de 8,7 puncte. Analiza rezultatelor studiului a scos în evidență rata înaltă a pacienților 

cu tulburări anxioase. Astfel, 18 pacienți (30 %) (n= 18 pacienți) au fost diagnosticați cu 

tulburare anxioasă severă, iar 21 pacienți (35 %) au prezentat scorul bordeline (limită) pe scala 

HADS  A, valoarea medie fiind  de 9,4 puncte. Analiza tulburărilor anxioase și cognitive la 

pacienții ce au suportat AVC în funcție de perioada de reabilitare a decelat că tulburările 

anxioase sunt mai frecvent întâlnite in perioada de reabilitare precoce, iar cele cognitive – în 

perioada tardiva. Deși scala MoCA este considerată un standard de evaluare pentru tubările 

cognitive, acest scor trebuie adaptat la persoanele cu deficiențe neurologice și senzoriale, iar 

alte teste de evaluare pot fi utile în cercetarea evoluției acestor condiții. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații  

1. Monografii  

1.1.monografii mono autor 

1.2. monografii colective (cu specificarea contribuției personale) 

2. Articole  în reviste ştiinţifice  

2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

1. FABBRI, M., FALUP-PECURARIU. C,…GAVRILIUC. O., et.al. Lack of accredited 

clinical training in Movement Disorders in Europe, Egypt, and Tunisia. În: Journal of 

Parkinson’s Disease, 2020, vol. 10(4), p.1833-1843.  https://doi.org/10.3233/JPD-

202000. (IF 5.1) 

2. GAVRILIUC, O., PASCHEN, S., ANDRUSCA, A., HELMERS, A-K., 

SCHLENSTEDT, C., DEUSCHL, G. Clinical patterns of gait freezing and their 

response to interventions: an observer blinded study. În: Parkinsonism & Related 



 
 

Disorders, 2020, vol. 80, p. 175-180. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.09.043 (IF 

4.3) 

3. SCHLENSTEDT. C., BOßE, K, GAVRILIUC, O., WOLKE, V., GRANERT, O., 

DEUSCHL. G., MARGRAF, N.G. Quantitative assessment of posture in healthy 

controls and patients with Parkinson’s disease. În: Parkinsonism and Related Disorders, 

2020, vol. 76, p.85-90. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.01.012. (IF4.3) 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

1. ROTARU, L. Migrena printre alți factori de risc vasculari la pacienții cu boala 

Parkinson. Studiu caz-control. În: BAȘM, Științe Medicale, 2020, vol. 3(67), p. 74-78 

(Categoria B) 

2. ROTARU, L. Conexiuni dintre boala cardiovasculară și boala Parkinson. Viziuni 

moderne. În: BAȘM, Științe Medicale, 2020, vol. 3(67), p. 39-46 (Categoria B) 

3. POPIL, L., GAVRILIUC, O., ROTARU, L., GAVRILIUC, M. Efectele tratamentului cu 

trihexifenidil asupra funcției cognitive la pacienții cu boala Parkinson: articol de 

sinteză. În: BAȘM, Științe Medicale, 2020, vol. 3(67), p. 27-34 (Categoria B) 

4. MELNIC, A., PASCAL, O., PLEŞCA, S., BULAI, M. Comorbidităţi şi dizabilităţi în 

reabilitarea vărstnicilor cu accident vascular cerebral. În: Sănătate Publică, Economie 

şi Management în Medicină, 2020, vol. 4(86), p. 25-30, ISSN 1729-8687 (Categoria B) 

5. GAVRILIUC, O., ANDRUȘCA. A., GAVRILIUC, M. Clinical indicators of gait 

freezing in Parkinson’s disease. Moldovan Medical Journal, 2020, vol. 63(2), p. 31-33. 

DOI:10.5281/zenodo.3866002 UDC: 616.858-008.6 (Categoria B+) 

6. FALA, P., ANDRONACHI, V., GAVRILIUC, M., GAVRILIUC, P., ANDRUȘCA, A., 

GAVRILIUC, O. Diagnosticul și managementul hidrocefaliei normotensive. În: 

Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științe medicale, 2020, vol. 3(67), p 13-21 

(Categoria B) 

7. FALA, P., ANDRONACHI, V., GAVRILIUC, M., GAVRILIUC, P., ANDRUȘCA, A., 

GAVRILIUC, O. Hidrocefalia normotensive idiopatică: revista literaturii. În: Arta 

Medica, 2020, vol. 3(76): 110-114 DOI: 10.5281/zenodo.4070137    UDC: 616.831.38-

008.811.1 (Categoria B) 

8. ANDRUȘCA, A., ANDRONACHI, V., GAVRILIUC, M., GAVRILIUC, O., 

GAVRILIUC, P. Augmentarea planningului preoperator în neurochirurgie, cu ajutorul 

reconstrucțiilor 3D. În Arta Medica, 2020, vol. 3(76), p. 14-22. DOI: 



 
 

10.5281/zenodo.4069519 UDC: 616.8-073.756.8-089 (Categorie B). 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

3.2  în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

3.5. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

3.6 în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

4. Teze în culegeri ştiinţifice 

4.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

1. GAVRILIUC, O., PASHEN, S., ANDRUSCA, A., SCHLENSTEDT, C., DEUSCHL, G. 

“Predictig the influence of deep brain stimulation on Parkinson’s disease gait freezing.” 

În: Movement Disorders, 2020, vol. 35, Suppl. S1 

2. GAVRILIUC, O., PASHEN, S., ANDRUSCA, A., SCHLENSTEDT, C., DEUSCHL, G. 

“Predictig the influence of deep brain stimulation on Parkinson’s disease gait freezing.” 

În: European Journal of Neurology, Volume 27, Supplement 1, May 2020, p. 190.  

3. GROSU, O., MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S., ROTARU, L., CORCEA, G., 

SIMON, V. Ischemic stroke in young adults: retrospective cohort study in Republic of 

Moldova`s tertiary neurology center” In: European Journal of Neurology, Volume 27, 

Supplement 1, May 2020, p. 123.  

4. GROSU, O., MOLDOVANU, I., ROTARU, L., ODOBESCU, S., CORCEA, G. Gender 

differences in risk factors profile in young adults with ischemic stroke: Retrospective 

cohort study in Republic of Moldova `s tertiary center. ESO_WSO 2020, Abstracts. In: 

International Journal of Stroke, Vol. 15(1S), p 524. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747493020963387.    

5. MELNIC, A., PASCAL, O., PLEȘCA, S. Impact of Mood and Cognition Disorders in 

Post Stroke Rehabilitation. În: Balneo Research Journal Congress abstracts, Iași, 

România, 2020, vol 11 (3). p. 53. eISSN 2069-7619. 

6. MELNIC, A., STAVER, A., PASCAL, O. Measuring comorbidities in stroke 

rehabilitation – is international classification of disease icd-10 a useful tool? În: Balneo 

Research Journal Congress abstracts, Iași, România, 2020, vol. 11 (3). p. 51. eISSN 

2069-7619.  

4.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747493020963387


 
 

1. VIZDOGA L., MELNIC, A. Comorbidity Multimorbidity and polypharmacy in stroke 

rehab.  În: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 

MedEspera, Abstract Book, 2020, p. 140. ISBN 978-9975-151-11-5. 

2. NACU, G., GROSU, O. Young adults with ischemic stroke in Republic of Moldova`s 

tertiary neurology center. In: Abstract Book MedEspera 2020, The 8th International 

Medical Congress for Students and young doctors, 24-26 September, Chișinau, Moldova. 

3. GAVRILIUC, P.  Differential diagnosis of intracerebral haemorrages. Cases from the 

Institute of Neurology and Neurosurgery. In: Abstract Book MedEspera 2020, The 8th 

International Medical Congress for Students and young doctors, 24-26 September, 

Chișinau, Moldova. 

4. GAVRILIUC, O.  Postural disorders in Parkinson`s disesse and their response to 

interventions. In: Abstract Book MedEspera 2020, The 8th International Medical 

Congress for Students and young doctors, 24-26 September, Chișinau, Moldova. 

4.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internațională 

4.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

1. POPIL, L., GAVRILIUC, O.  Caz clinic: pacientă cu ataxie, dismetrie, dizartrie, tremor. 

O problemă de diagnostic diferențial. În: Abstract Book. Congresul consacrat 

aniversării a 75-a de la fondarea USMF „ Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020, 

Chișinău, Republica Moldova.  

2. ANDRUȘCA, A., GAVRILIUC, O. et.al. Riscurile și beneficiile înregistrării cu 

microelectrod în chirurgia bolii Parkinson. În: Abstract Book. Congresul consacrat 

aniversării a 75-a de la fondarea USMF „ Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020, 

Chișinău, Republica Moldova.  

3. DUCA, V., GAVRILIUC, M. Aspecte cognitiv – comportamentale la femeile cu 

epilepsie. În: Abstract Book. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea 

USMF „ Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020, Chișinău, Republica Moldova.  

4. FALA, P., ANDRONACHI, V., GAVRILIUC, P., ANDRUȘCA, A., GAVRILIUC, O. 

Hidrocefalia normotensivă idiopatică: revista literaturii. În: Abstract Book. Congresul 

consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „ Nicolae Testemițanu”, 21-23 

octombrie, 2020, Chișinău, Republica Moldova.  

5. GAVRILIUC, O., ANDRUȘCA, A., GAVRILIUC, M., MOLDOVANU, I. Strategiile de 

întoarcere spin în boala Parkinson avansată: un nou semn clinic? În: Abstract Book. 

Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „ Nicolae Testemițanu”, 



 
 

21-23 octombrie, 2020, Chișinău, Republica Moldova.  

6. GAVRILIUC, P., GAVRILIUC, M. LEKER, R. Patternul modificărilor sunstanței albe 

la pacienţii cu angiopatie amiloidă și implicarea cerebelului.  În: Abstract Book. 

Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „ Nicolae Testemițanu”, 

21-23 octombrie, 2020, Chișinău, Republica Moldova.  

4.5. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

4.6 în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

5. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

5.1.cărţi (cu caracter informativ) 

5.2. enciclopedii, dicționare 

5.3. atlase, hărţi, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

6. Brevete de invenții şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 

invenții.  

7. Lucrări științifico-metodice și didactice  

7.1. manuale pentru învățământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

7.2. manuale pentru învățământul universitar  

7.3. alte lucrări științifico-metodice și didactice 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні Питання Психології У 

Сучасному Інноваційному Просторі», Odessa, 15-16 mai 2020. Співзалежні форми 

поведінки в сім'ях хворих алкогольною залежністю. Raport, КЭРЭУШУ, Г. 

The 6th Congress of the European Academy of Neurology, Paris, France, 23-26 May, 2020.  

1. Prediction of the effect of deep brain stimulation on gait freezing of Parkinson’s disease. 

Comunicare, GAVRILIUC, O. 

2. Ischemic stroke in young adults: retrospective cohort study in Republic of Moldova`s 

tertiary neurology center. Cominicare, GROSU, O.  

European Stroke Organization and Wold stroke organization (ESO - WSO) Join 

Conference, 7-9 November, 2020.  

1. Gender differences in risk factors profile in young adults with ischemic stroke: Retrospective 

cohort study in Republic of Moldova `s tertiary center.  E Poster. GROSU,O.  

The 8th Congress of students and young doctors Medespera, Chisinau, 25 September, 2020. 



 
 

1. Postural disorders in Parkinson’s disease and their response to interventions. 

Comunicare, GAVRILIUC, O. 

2. 3D Volume rendering for preoperative planning of neurosurgical interventions. 

Comunicare, GAVRILIUC, O. 

3. Psychiatric comorbidities in chronic insomnia. Raport, CĂRĂUȘU, G. 

4. Young adults with ischemic stroke in Republic of Moldova`s tertiary neurology center. 

Comunicare MedEspera 2020, The 8th International Medical Congress for Students and 

young doctors, 24-26 September, Chișinau, Moldova. NACU, G. 

Congresului USMF consacrat aniversării de 75 ani  de la fondare, 21-23 octombrie 2020.  

1. Simptomele non-motorii ale bolii Parkinson. Raport, ROTARU, L. 

2. Stimularea Cerebrală profundă în tulburări de mișcare. Raport, GAVRILIUC, O. 

3. Strategia de întoarcere spin în boala Parkinson avansată: un nou semn clinic? 

Comunicare, GAVRILIUC, O. 

4. Riscurile și beneficiile înregistrării cu microelectrod în chirurgia bolii Parkinson, 

Comunicare: ANDRUȘCA, A., GAVRILIUC, O. 

5. Patternul modificărilor substanței albe la pacienții cu angiopatie amiloidă și implicarea 

cerebelului. Poster. GAVRILIUC, P.  

Conferința științifică „Arii comune și diverse în domeniul neuropsihiatriei", eveniment 

online organizat de Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova în parteneriat cu Societatea Neurologilor din Republica 

Moldova, Chișinău, 11.11.2020.  

1) Tulburările cognitive în boala Parkinson. Raport în plen, ROTARU, L. 

Primul Congres de Boală Parkinson și Tulburări de mișcare,  România, 25-28 noiembrie, 

2020. 

1. GAVRILIUC, M. Raport în plen. Ticurile și sindromul Tourette ( manifestări clinice, 

diagnostic, tratament). 

2. GAVRILIUC, O.  Raport în plen. Fenomenul de „freezing” al mersului în boala 

Parkinson: evaluarea clinică și potențialele strategii terapeutice.  

MDS-ES Virtual School for Young Neurologists, 20-21 November.  

1. Video case presentation, NACU, G., GROSU, O.  

8.  Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

1) ROTARU L., GROSU, O., GAVRILIUC, O., MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S. 



 
 

Implementarea scălii MDS_NMS în evaluarea simptomelor nonmotorii la pacienții cu Boala 

Parkinson. Certificat inovator Nr 15/03.20/01 

2) ROTARU, L., GROSU, O., GAVRILIUC, O., MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S. 

Implementarea scălii MDS_NMF în evaluarea fluctuării simptomelor nonmotorii la pacienții 

cu Boala Parkinson. Certificat inovator Nr 15/03.20/02. 

3) ODAINIC, O., MANOLE, E., GAVRILIUC, P. Implementării protocolului FES (testarea 

febrei, deglutiției, glicemiei) la pacienții cu AVC acut. Certificat inovator Nr 15/03.20/03 

4) ROTARU, L., GROSU, O., GAVRILIUC, O., MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S. 

Utilizarea scălii Mattis Dementia Rating Scale Second Edition (DRS 2) în evaluarea 

tulburărilor cognitive a pacienților cu boala Parkinson. Certificat inovator Nr 15/03.20/04 

5) ROTARU, L., GROSU, O., GAVRILIUC, O., MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S. 

Utilizarea scălii Parkinson‘s Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS) în evaluarea 

tulburărilor cognitive a pacienților cu boala Parkinson. Certificat inovator Nr 15/03.20/04.  

  

9. Materializarea rezultatelor obținute  

1. GAVRILIUC, M., GAVRILIUC, P., ODAINIC, O., MANOLE, E. Protocol Instituțional 

”Accidentul Vascular Cerebral Ischemic”, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie 

”Diomid Gherman”, 02. 2020.  

2. GAVRILIUC, M., GAVRILIUC, P., LISNIC, V., ODAINIC, O., MANOLE, E. Protocol 

Instituțional ”Sindromul Guillain-Barre”, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie 

”Diomid Gherman”, 02. 2020.  

3. PASCAL, O., TĂBÎRȚĂ, A., PLEȘCA, S., MELNIC, A.  Protocol Național, Reabilitarea 

medicală a pacienților cu infecția COVID-19 (SARS-CoV-2). Chișinău: Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, 2020. 28 p. 

 

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

Realizarea proiectului a fost condiționată de sursele financiare limitate care acoperă doar salariul 

de bază al executorilor.  Pandemia COVID cu restricțiile impuse a făcut imposibil realizarea  în 

mod tradițional a scopurilor stabilite în cercetare și a fost nevoie de ajustarea tehnicilor de 

cercetare: trecerea de la chestionarea personală la telemedicină, chestionare online sau prin 

email...ș.a. 

Au fost stopate activitățile de cercetare în bazele clinice și activitatea transferată la distanță din 



 
 

care motiv au fost ajustate obiectivele cercetării și modificate ordinea de executare. Resursele 

umane deficitare anterior pandemiei au fost antrenate în activitatea COVID sau la distanță. 

Provocările pandemiei COVID au permis dezvoltarea colaborărilor internaționale.    

11. Concluzii 

A fost efectuată analiza implementării criteriilor internaționale de diagnostic al tulburărilor 

cognitive majore de către neurologi și psihiatri din republica Moldova. Studiul este la faza de 

analiză a chestionarelor colectate. Rezultatele vor fi prezentate în anul 2021.  

A fost efectuată evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor ale personalului medical 

referitor la pacienții cu tulburări cognitive majore. Studiul este la faza de analiză a 

chestionarelor colectate. Rezultatele vor fi prezentate în anul 2021  

A fost inițiată elaborarea unui registru al pacienților cu tulburări neurodegenerative pentru 

urmărirea prospectivă a dezvoltării tulburărilor cognitive majore. Faza de validare a fișei de 

înregistrare a participantului în registrul instituțional.  

Din motive obiective nu a fost posibil realizarea obiectivului 3 preconizat pentru anul 2020  care 

a fost înlocuit cu obiectivul 2 preconizat pentru anul 2021 „Studierea rolului mecanismelor 

vasculare (ateroscleroză a vaselor magistrale, boala vaselor mici, angiopatie hipertensivă, 

angiopatie amiloidă) în dezvoltarea tulburărilor cognitive majore la pacienții cu patologie 

neurodegenerativă sau cerebrovasculară. În cadrul acestui obiectiv au fost elaborate 2 studii de 

sinteză și unul cantitativ care au demonstrat conexiunea dintre factorii de risc cardiovasculari și 

boala Parkinson, rolul cerebelului în dezvoltarea angiopatiei amiloide, patternul modificărilor 

substanței albe în angiopatia amiloidă, tulburări cognitive post accident vascular cerebral.  

 

The analysis of the implementation of international criteria for the diagnosis of major cognitive 

disorders by neurologists and psychiatrists from the Republic of Moldova was performed. The 

study is in the analysis phase of the collected questionnaires. The results will be presented in 

2021. 

The evaluation of the knowledge, attitudes and practices of the medical staff regarding the 

patients with major cognitive disorders was performed. The study is in the analysis phase of the 

collected questionnaires. The results will be presented in 2021 

The development of a registry of patients with neurodegenerative disorders has been initiated 

for the prospective follow-up of the development of major cognitive disorders. Validation phase 

of the participant's registration form in the institutional register. 



 
 

 

 

Conducătorul de proiect __________/ Lilia ROTARU 

 

Data: _________________  

 

 

LŞ 

For objective reasons it was not possible to achieve goal 3 for 2020 which was replaced by goal 

2 for 2021 "Study of the role of vascular mechanisms (atherosclerosis, small vessel disease, 

hypertensive angiopathy, amyloid angiopathy) in the development of cognitive disorders major 

in patients with neurodegenerative or cerebrovascular pathology. Within this objective, 2 

systematic reviews and one quantitative study were developed that demonstrated the connection 

between cardiovascular risk factors and Parkinson's disease, the role of the cerebellum in the 

development of amyloid angiopathy, the pattern of white matter changes in amyloid angiopathy, 

cognitive impairment after stroke. 



 
 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului: 20.80009.8007.39 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

  211180 273.4  273.4 273.4  

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100 49.2  49.2 49.2  

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator și angajați pe 

teritoriul țarii 

212210 12.3  12.3 12.3  

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 21.3 -21.3    

Servicii de cercetări științifice 222930      

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 22.0 +21.3 43.3 43.3  

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizite de birou 

316110      

Procurarea activelor nemateriale 317110      

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea medicamentelor si materialelor 

sanitare  

334110      

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizitelor de birou 

336110      

Total  378.2  378.2 378.2  

 

  

Conducătorul organizației  ___________ / Grigore ZAPUHLÎH 

 

Contabil șef/Economist         __________ / Ina AXENTII 

 

Conducătorul de proiect  __________ / Lilia ROTARU 

 

 Data: _________________  

LŞ 



 
 

 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.8007.39 

 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform 

contractului de 

finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

Executori INN D.Gherman 

1.  
Rotaru Lilia 

 

1975 

d.ș.m., 

conf.cercet. 

1.0 03.01.2020  

2.  
Moldovanu Ion 

 

1948 

d.h.ș.m., 

prof.univ 

0.5 03.01.2020  

3.  
Gavriliuc Mihail 

 

1962 

d.h.ș.m., 

prof.univ. 

0.25 03.01.2020  

4.  
Odobescu Stela 

 

1964 

d.h.ș.m., 

conf.cercet 

0,5 03.01.2020  

5.  Grosu Oxana 1980 d.ș.m. 0,5 03.01.2020  

6.  Gavriliuc Pavel 1986 - 1,0 03.01.2020 28.08.2020 

7.  Melnic Adrian 1988 - 0,5 03.01.2020  

Parteneri USMF N.Testemițanu 

1.  Gavriliuc Olga 1989 - 0,25 03.02.2020  

2.  Moldovanu Maria 1979 - 0,25 30.05.2020  

3.  
Cărăușu Ghenadie 

1965 d.h.ș.m., 

prof.univ. 

0,5 01.09.2020  

 



 
 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 

finanțare 
 

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii 
Titlul 

științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Executori INN D.Gherman 

1.  Caliga Ioana 1993 - 0,25 1.10.2020 

2.  Nacu Gabriela 1994 - 0,25 1.10.2020 

3.  Mihai Oloeri 1993 - 0,25 1.10.2020 

Parteneri USMF N.Testemițanu 

4.  Moldovanu Maria 1979 - 0,25 30.05.2020 

 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 41.6% 

 

 

Conducătorul organizației  ___________ / Grigore ZAPUHLÎH 

 

Contabil șef/ Economist  __________ / Ina AXENTII 

 

Conducătorul de proiect  __________ / Lilia ROTARU 

 

  

 

Data: _________________  

 

 


