
 
Curriculum vitae (CV) 

                                  Numele, prenumele: Moscalu Vitalie 
 
Calificarea de bază – medic cardiochirurg 
Grad ştiinţific: Doctor în medicină (1988); 
Titlu ştiinţific: Cercetător ştiinţific superior (1996); 
 
Studii:  
1973 – 1970 – Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, facultatea curativă 
1979 – 1980 – Internatura - specialitatea chirurgie generală; 
1981, 1984 – Specializarea în cardiochirurgie şi chirurgie vasculară, Institutul de 
perfecţionare a medicilor din Rusia; 
1986 – 1988 – Aspirantura în cardiochirurgie, I  Institut de Medicină din Moscova. 
 
Stagieri postuniversitare: 
1992 – Hadassah medical organization, Izrael; 
1995 – Mineapolis Heart Institute, SUA; 
1997 -  Hopital Laenec, Franţa; 
2008 – Clinica San Gaudenzio, Novara, Italia.  
 
Experienţă profesională: 
1980 – 1986 – medic cardiochirurg SCR; 
1986 – 1988 – aspirant, I Institut de Medicină, Moscova, Rusia; 
1989 – 1991 – asistent, catedra de chirurgie facultativă, ISMC; 
1991 – 1997 -  cercetător ştiinţific superior, IC; 
1997 – 2003 – cercetător ştiinţific coordonator, IC; 
2003 – 2011 – şef de laborator ştiinţific, Centrul de Chirurgie a Inimii; 
2003 – 2009 – vice-director ştiinţific, Centrul de Chirurgie a Inimii; 
2012 - vice-director ştiinţă, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic 
Republican 
2014 - până în prezent – director general IMSP Institutul de Cardiologie 
  
Domeniul de activitate ştiinţifică: 
1988 – susţinerea tezei de doctor în medicină specialitatea chirurgia cardiovasculară; 
 
Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico didactice 
- autor a 232 lucrări ştiinţifice; 
 
Participare la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic 
- conducător ştiinţific la 3 proiecte ştiinţifice ( 2 finalizate, 1 în derulare); 
- executor responsabil la 5 proiecte ştiinţifice finisate; 
 
 
Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale 



 
- participant  la numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi 42 congrese şi conferinţe 
internaţionale; 
 
Participări la activitate de expertiză, consultanţă, activitate editorială 
 
- membru al colegiului de redacţie a revistei Anale Ştiinţifice (Asociaţia chirurgilor 

pediatri Natalia Gheorghiu) ; 
- membru al Consiliul Ştiinţific al IMSP IC; 
- membrul al seminarului de profil Cardiologie și Cardiochirurgie 
- membru a Societăţii Chirurgilor din RM; 
- membru a Societăţii Naţionale de Cardiochirurgie din România; 
 
Premii, menţiuni, distincţii, titluri onorifice 
Medalie jubiliară a AŞM, diplome de onoare a MS RM 
 
Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei 
Am deţinut funcţii de asistent la catedra de chirurgie în IMSC, sef de laborator 
ştiinţific în IC, secretar ştiinţific şi vice director ştiinţă în Centrul de Chirurgie a 
Inimii,  vice director ştiinţă IMSP SCR, actualmente director general IMSP institutul 
de Cardiologie 
 
Statutul actual: medic cardiochirurg, conferenţiar cercetător, director general IMSP 
institutul de Cardiologie 
 
Locul de muncă: Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie 
 
Limbile vorbite: 

- engleză – comunicare liberă; 
- română – comunicare nivel înalt; 
- rusă – comunicare nivel înalt; 
- italiană – comunicare nivel mediu 

 
Computator – abilităţi în cunoaşterea Office Soft Ware (Word, Power-Point, 
Internet). 
 
 


