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Studii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competență: 

Grad ştiinţific: 

 

 

 

Perfecționări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificări: 

1983 – 1987 Şcoala de bază de medicină din or. Chişinău 

1987 – 1993 Universitatea de Stat de medicină și farmacie „N.Testemiţanu" 

2006 – 2010 Școala Doctorală în Cadrul Universității de Stat de medicină și 

farmacie „N.Testemiţanu" – Teză de doctor în medicină: ”Particularitățile 

expertizei medicale a vitalității în tulburări mentale și de comportament” 
2016 – 2018 Studii de Masterat în asistență socială - ”Studii avansate în 

asistența socială și expertiza socială”, în cadrul Universității Libere 

Internaționale din Moldova – Teză de master: ”Identificarea factorilor care 

influnențează capacitatea de incluziune socio-profesională a persoanelor 

cu dizabilități mentale” 
 

Doctor în medicină (diploma de doctor în ştiinţe seria DR nr.1187, 

eliberată la 02 iulie 2010 nr.0237) 

Master în Asistență Socială (diplomă de studii superioare de master, 

eliberată la data de 06 iunie 2018) 

 

1999 - Neuropatologie 

2000 - Psihosomatica 

2000 - Psihoze endogene 

2003 - Psihiatria generală 

2003 - Probleme actuale ale incapacității de muncă şi reabilitare 

2005 - Probleme actuale ale incapacității de muncă şi reabilitare 

2007 - Cardiopatia ischemică, hipertensiunea arterială 

2013 - Tumorile sistemului nervos central şi periferic 

2014, 2015 - Managementul strategic 

2017 – Probleme actuale în psihiatrie 

 

Medic internist 

Medic expert neurolog categoria superioară 

Medic expert psihiatru categoria superioară 

Medic specialist în Managementul Sanitar categoria superioară  

 



Experiență 

profesională: 

03 Septembrie 2018 – Conferențiar Universitar, Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și 

Asistență Socială, , Catedra Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”. 

Mai 2006 – prezent, Consiliul Naţional pentru Determinarea 

Dizabilităţii şi Capacității de Muncă, expert în determinarea dizabilității 

și capacității de muncă, medic; 

Aprilie 2001 – Mai 2006, Casa Naţională de Asigurări Sociale, şef 

consiliu, medic expert C.R.E.M.V. psihiatrie; 

Decembrie 2000 – Aprilie 2001, şef interimar consiliu, medic expert 

C.R.E.M.V. psihiatrie; 

Ianuarie 1998 – Decembrie 2000, C.R.E.M.V., medic terapeut-expert la 

consiliul psihiatrie; 

Decembrie 1995 – 1997, Spitalul clinic municipal nr.2, medic-intern; 

Septembrie 1993 – Noiembrie 1995, Dispensarul pneumoftiziologic 

orăşenesc, medic-intern; 

Aprilie 1987 – Septembrie 1987, șef punctul medical SPT-47; 

 

Participări la 

foruri ştiinţifice 

naționale și 

internaţionale: 

 

1. Workshop-ul ”Expertiza socială – asigurarea calității: evaluare bazată pe 

standarde de practică în asistența socială” organizat în cadrul Primului 

Congres al Asociației Naționale a Experților și Asistenților Sociali din 

Moldova (13 octombrie 2017). 

2. Международная научно-практическая конференция ”Современные 

аспекты внедрения МКФ в медицинскую практику в Республике 

Беларусь и Республике Молдова” (17-18 ноября 2016 г.). 

3. Săptămâna a XXX-a Uniunii Medicale Balcanice şi I Congres în 

medicina de urgenţă din Republica Moldova (16-18 septembrie 2008); 

4. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesele socio-demografice în 

societatea contemporană: de la meditaţie la acţiuni” (15-16 octombrie 

2009, Chişinău).  

 

Publicaţii 

ştiinţiice: 

Articole în reviste şi culegeri naţionale recenzate: 

1. Marina Israfilov. Invaliditatea şi reabilitarea persoanelor cu tulburări 

psihice în mun. Chişinău sub aspect evolutiv (2000-2004). Materialele 

conferinţei ,,Spitalul Clinic de Psihiatrie 110 ani de activitate”. Chişinău, 

2005, pag. 160-165. 

2. Marina Israfilov. Evaluarea procentuală a dizabilităţilor cauzate de boli 

mentale şi de comportament. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, volumul III B. Chişinău, 

2005, pag. 203-207. 

3. Marina Israfilov, Tudor Grejdianu, Mircea Revenco. Unele aspecte de 

evaluare a calităţii vieţii bolnavului psihic prin viziunea psihiatriei 

comunitare. Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare dedicată 

aniversării a XV-a de la fondarea Academiei ,,Ştefan cel Mare”. Chişinău, 

2006, pag. 312-316. 

4. Marina Israfilov. Particularităţi in reabilitarea medico-socială a 

persoanelor cu dizabilităţi mentale şi de comportament în serviciul 

expertizei medicale a vitalităţii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Chişinău, 2008, 5(19), pag. 81-87. 

5. Marina Israfilov. Studiu clinico-epidemiologic privind nivelul 

dizabilităţii prin tulburări psihice (3 zone economico-geografice ale ţării) 

pentru anii 2001-2006. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 



Chişinău, 2008, 5(19), pag. 143-151. 

6. Marina Israfilov. Rolul expertizei madicale a vitalităţii în protecţia 

socială şi recuperarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. Analele 

ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae 

Testemiţanu”, volumul II.  Chişinău, 2009, pag. 193-196. 

7. Marina Israfilov. The analysis of disability indicators of the persons 

with mental and behavior disorders under the evolutional aspect during the 

years 2001-2006. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 

Chişinău, 2009, 3(30), pag. 4-8. 

8. Marina Israfilov, Grejdianu Tudor. Evaluarea unor aspecte socio-

profesionale la persoanele cu dizabilităţi mentale şi de comportament prin 

prisma conceptului ,,Grijă egală pentru nevoi egale”. Sănătate publică, 

economie şi management în medicină. Chişinău, 2011, 1(36). 
9. Marina Israfilov, Vataman Eleonora. Implementarea unui concept nou 

de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, prin 

aplicarea clasificării internaţoinale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în 

boli cardiovasculare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 

Medicale Chişinău, 2014, 1(42).       

                      

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice: 
8. Marina Israfilov, Tudor Grejdianu, Mircea Revenco. Prticularităţile 

examenului medical al vitalităţii în dereglările psihice şi de comportament. 

Săptămâna a XXX-a a Uniunii Medicale Balcanice si I Congres in medicina 

de urgenţă din Republica Moldova. Chişinău, 2008, pag. 89. 

9. Marina Israfilov. Analiza indicatorilor invalidităţii la persoanele cu 

tulburări    mentale şi de comportament sub aspect evolutiv pentru anii 

2001-2006 în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

,,Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii 

la acţiuni”. Chişinău, 2009, pag. 141-145.  

10. Marina Israfilov, Grejdianu Tudor. Evaluarea unor aspecte socio-

profesionale la persoanele cu dizabilităţi mentale şi de comportament prin 

prisma conceptului ,,Grijă egală pentru nevoi egale”. Sănătate publică, 

economie şi management în medicină. Chişinău, 2011, 1(36). 

11. Marina Israfilov, Vataman Eleonora. Implementarea unui concept 

nou de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, prin 

aplicarea clasificării internaţoinale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în 

boli cardiovasculare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 

Medicale Chişinău, 2014, 1(42). 

    

Alte lucrări metodico-didactice:    

10. Marina Israfilov. Particularităţile expertizei medicale a vitalităţii în 

evaluarea deficienţelor şi dizabilităţii la persoanele cu tulburări mentale şi 

de comportament. Recomandări metodice. Chişinău, 2008, pag. 1-34.   

 

 


