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Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a desfășurat, în 

data de 31 mai 2018, ceremonia de deschidere al celui de-al IV-lea Congres de Radiologie și 

Imagistică Medicală din Republica Moldova. 

Congresul a fost o întrunire de amploare a specialiștilor, organizat de Universitate în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Societatea Medicilor Imagiști 

din Republica Moldova și Societatea de Ultrasonografie în Medicina și Biologie din Republica 

Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei. La forum vor participa specialiști cu renume din 

SUA, Franța, Italia, Turcia, România, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Austria, Olanda și 

Germania. 

În cadrul manifestării științifice au fost prezentate rapoarte de către invitații de onoare – 

profesorul Abass Alavi de la Universitatea Pennsylvania din SUA, nominalizat la Premiul Nobel 

pentru activitatea sa de pionierat în dezvoltarea tomografiei cu emisie de pozitroni, și Derchi 

Lorenzo de la Universitatea Genova din Italia, președintele Societății Europene de Radiologie. 

 

Congresul a fost reflectat de următoarele instituţii media: 
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www.prime.md .............................................................................................................................. 5 
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Denumirea canalului media: TVR Moldova, www.tvrmoldova.md 

Titlul știrii: În Republica Moldova vor fi aduse echipamente moderne de investigație 

imagistică 

Data publicării: 01.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru  

Rezumat: Bolile oncologice şi tuberculoza vor fi diagnosticate mai uşor în Republica Moldova. 

Până în luna septembrie, instituţiile medicale vor fi dotate cu dispozitive moderne de 

investigație. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătăţii, muncii și protecției sociale la Congresul 

de Radiologie şi Imagistică Medicală. Printre invitaţii de onoare ai evenimentului a fost un 

profesor american nominalizat acum câţiva ani la Premiul Nobel. 

Link: http://tvrmoldova.md/social/in-republica-moldova-vor-fi-aduse-echipamente-moderne-de-

investigatie-imagistica/ 

 

 
 

http://tvrmoldova.md/social/in-republica-moldova-vor-fi-aduse-echipamente-moderne-de-investigatie-imagistica/
http://tvrmoldova.md/social/in-republica-moldova-vor-fi-aduse-echipamente-moderne-de-investigatie-imagistica/
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Denumirea canalului media: Canal 3, www.canal3.md 

Titlul știrii: În câteva luni, în Republica Moldova vor ajunge dispozitive medicale 

ultramoderne pentru diagnosticul tuberculozei și bolilor oncologice 

Data publicării: 01.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Dispozitive medicale ultramoderne pentru diagnosticul tuberculozei şi bolilor 

oncologice, în câteva luni, vor ajunge în ţara noastră. Pentru achiziţionarea acestora statul a 

alocat 17 milioane de lei. Declaraţia a fost făcută de ministrul sănătăţii, muncii și protecției 

sociale, Svetlana Cebotari, care a participat la Congresul de Radiologie şi Imagistică Medicală.  

Link: https://www.canal3.md/ru/in-cateva-luni-in-republica-moldova-vor-ajunge-dispozitive-

medicale-ultramoderne-pentru-diagnosticul_68842.html 

 

 

https://www.canal3.md/ru/in-cateva-luni-in-republica-moldova-vor-ajunge-dispozitive-medicale-ultramoderne-pentru-diagnosticul_68842.html
https://www.canal3.md/ru/in-cateva-luni-in-republica-moldova-vor-ajunge-dispozitive-medicale-ultramoderne-pentru-diagnosticul_68842.html
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Denumirea canalului media: Prime TV, www.prime.md 

Titlul știrii: Cancerul și tuberculoza, diagnosticate mai ușor. Moldova a alocat 17 milioane 

de lei pentru utilaje medicale de ultimă generație 

Data publicării: 01.06.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru  

Rezumat: Maladiile precum cancerul sau tuberculoza vor fi diagnosticate mai uşor, pentru că, în 

scurt timp, în ţară vor ajunge dispozitive medicale de ultimă generaţie. Pentru achiziţionarea 

utilajului performant statul a alocat 17 milioane de lei. Declaraţiile au fost făcute de ministrul 

sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, Svetlana Cebotari, în cadrul Congresului de Radiologie şi 

Imagistică Medicală. 

Link: https://www.prime.md/ro/cancerul-si-tuberculoza-diagnosticate-mai-usor-moldova-a-

alocat-17-milioane-de-lei-pentru-utilaje-me_73853.html 

 

https://www.prime.md/ro/cancerul-si-tuberculoza-diagnosticate-mai-usor-moldova-a-alocat-17-milioane-de-lei-pentru-utilaje-me_73853.html
https://www.prime.md/ro/cancerul-si-tuberculoza-diagnosticate-mai-usor-moldova-a-alocat-17-milioane-de-lei-pentru-utilaje-me_73853.html
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md 

Titlul știrii: S-au alocat milioane de lei. În Moldova vor fi aduse exhipamente moderne 

pentru diagnosticarea tuberculozei și a bolilor oncologice 

Data publicării: 01.06.2018 

Categoria: actualitate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Echipamentele moderne pentru diagnosticul tuberculozei şi al bolilor oncologice vor 

ajunge, în câteva luni, în Moldova. Anunţul a fost făcut de ministrul sănătăţii, muncii și 

protecției sociale Svetlana Cebotari, care a participat la Congresul de Radiologie şi Imagistică 

Medicală de la Chişinău. Ministrul a precizat că pentru achiziţionarea aparatelor au fost alocate 

17 milioane de lei.  

Link: https://www.publika.md/s-au-alocat-milioane-de-lei-in-moldova-vor-fi-aduse-

echipamente-moderne-pentru-diagnosticul-tuberculozei-si-al-bolilor-oncologice_3007991.html 

 

https://www.publika.md/s-au-alocat-milioane-de-lei-in-moldova-vor-fi-aduse-echipamente-moderne-pentru-diagnosticul-tuberculozei-si-al-bolilor-oncologice_3007991.html
https://www.publika.md/s-au-alocat-milioane-de-lei-in-moldova-vor-fi-aduse-echipamente-moderne-pentru-diagnosticul-tuberculozei-si-al-bolilor-oncologice_3007991.html
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Denumirea canalului media: Canal 2, www.canal2.md 

Titlul știrii: Dispozitive moderne pentru diagnosticarea precoce a tuberculozei și cancerului 

Data publicării: 01.06.2018 

Categoria: știri, actualitate 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Noi dispozitive moderne pentru diagnosticarea precoce a tuberculozei şi cancerului, în 

câteva luni, vor ajunge în ţara noastră. Pentru achiziţionarea acestora, din bugetul de stat au fost 

alocate 17 milioane de lei. Anunţul a fost făcut de ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, 

Svetlana Cebotari, care a participat la Congresul de Radiologie şi Imagistică Medicală.  

Link: http://www.canal2.md/news/dispozitive-moderne-pentru-diagnosticarea-precoce-a-

tuberculozei-si-cancerului_87885.html 

 

 

 

http://www.canal2.md/news/dispozitive-moderne-pentru-diagnosticarea-precoce-a-tuberculozei-si-cancerului_87885.html
http://www.canal2.md/news/dispozitive-moderne-pentru-diagnosticarea-precoce-a-tuberculozei-si-cancerului_87885.html
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Denumirea canalului media: www.msmps.gov.md 

Titlul știrii: Schimb de experiență în domeniul radiologiei și imagisticii medicale 

Data publicării: 31.05.2018 

Categoria: mass-media 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: În data de 31 mai 2018, în cadrul celui de-al IV-lea Congres de Radiologie și 

Imagistică Medicală din Republica Moldova, organizat de Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, Societatea Medicilor Imagiști și Societatea de Ultrasonografie în Medicina și Biologie - 

s-au reunit medici, tehnicieni radiologici și experți internaționali din domeniul radiologiei și 

imagisticii medicale, pentru a-și împărtăși abilitățile practice, tehnice și științifice privind 

efectuarea diagnosticului ecografic și ridica nivelului profesional. 

Link: http://msmps.gov.md/ro/content/schimb-de-experienta-domeniul-radiologiei-si-imagisticii-

medicale 

 

  

 

 

http://msmps.gov.md/ro/content/schimb-de-experienta-domeniul-radiologiei-si-imagisticii-medicale
http://msmps.gov.md/ro/content/schimb-de-experienta-domeniul-radiologiei-si-imagisticii-medicale
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