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Medic pediatru
D

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.01.2007-prezent

Director executiv, medic pediatru
Centrul de intervenţie Precoce ”Voinicel”, Chişinău, Republica Moldova, www.voinicel.md
▪ Coordonarea serviciilor prestate în Centru
▪ Coordonarea activităţilor implementate în cadrul proiectelor realizate in Centru
▪ Elaborarea strategiilor, planurilor, rapoartelor de activitate
▪ Consult pediatric, evaluarea dezvoltării, elaborarea planurilor individuale de abilitare al copiilor
beneficiari
▪ Suport consultativ, educativ şi de instruire familiilor copiilor beneficiari
Prestarea serviciilor de intervenţie timpurie copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora

01.01.2011-31.12.2014

Sef Laborator ştiinţific Pediatrie
Instituţia Medico-Sanitară Publică, Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova,
www.mama-copilul.md
▪ Coordonarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectelor de cercetare a laboratorului
▪ Prestarea serviciilor de consultanţă pediatrică (secţia alergologie, pulmonologie, reabilitare)
▪ Elaborarea strategiilor, planurilor, rapoartelor de activitate ştiinţifică
▪ Activităţi de editare
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii

2003-2007

Medic pediatru
Centrul de intervenţie Precoce ”Voinicel”, Chişinău, Republica Moldova, www.voinicel.md
▪ Consult pediatric, evaluarea dezvoltării, elaborarea planurilor individuale de abilitare a copiilor
beneficiari
▪ Suport consultativ, educativ şi de instruire familiilor copiilor beneficiari
Prestarea serviciilor de intervenţie timpurie copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora

2002-2003

Medic pediatru, voluntariat în proiectul suportat de "OUT REACH MOLDOVA"
Orfelinatul de fete cu dizabilităţi mintale, Hânceşti Chişinău, Republica Moldova
▪ Prestarea serviciilor de asistenţă medicală copiilor cu dizabilităţi în instituţie
▪ Controlul asupra organizării alimentaţiei şi respectarea măsurilor igienice în instituţie
Prestarea serviciilor de asistenţă medicală copiilor cu dizabilităţi

2003-2007

Cercetător ştiinţific în Laboratorul ştiinţific Pediatrie
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Instituţia Medico-Sanitară Publică, Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova,
www.mama-copilul.md
▪ Colectarea şi analizarea materialelor ştiinţifice în cadrul proiectelor ştiinţifice
▪ Elaborarea planurilor, rapoartelor şi publicaţiilor ştiinţifice în baza rezultatelor ştiinţifice obţinute
▪ Prestarea serviciilor consultativ-curative pediatrice
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
1994-1995

Şef secţie pediatrie
Spitalul raional Cărpineni, Hânceşti, Republica Moldova
▪ Coordonarea serviciilor pediatrice în secţie
▪ Prestarea serviciilor consultativ-curative pediatrice în secţie
▪ Elaborarea planurilor, rapoartelor de activitate
▪ Soluţionarea problemelor organizatorice
Prestarea serviciilor de asistenţă medicală spitalicească copiilor

1986-1994

Medic pediatru
Şcoala de copii orfani din Cărpineni, Hânceşti, Chişinău, Republica Moldova
▪ Coordonarea serviciilor de asistenţă medicală în instituţie
▪ Prestarea serviciilor consultativ-curative pediatrice
▪ Controlul asupra organizării alimentaţiei şi respectarea măsurilor igienice în instituţie
Prestarea serviciilor de asistenţă medicală copiilor

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2005

Diplomă Conferenţiar cercetător
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
▪ Stiinţe pediatrice

1997-2001

Diplomă Doctor în medicină, specialitatea pediatrie 14.00.09
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
▪ Pediatrie, imunologie clinică, pediatrie ecologică

1985-1986

Diplomă Medic pediatru
Internatura în pediatrie în cadrul Spitalului raional Hânceşti, Republica Moldova
▪ Pediatrie clinică, acordarea asistenţei medicale copiilor în condiţii spitaliceşti şi de ambulator

1979-1985

Diplomă Medic pediatru
Institutul de Stat de Medicină şi Farmacie, Chişinău, Republica Moldova
▪ Medicină clinică, Pediatrie, Neonatologie, Management în Medicină

1976-1979

Diplomă de felcer-laborant
Şcoala medicală din or. Bălţi, Republica Moldova
▪ Medicină clinică, lucrări de laborator, microbiologie, histologie

COMPETENΤE PERSONALE
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Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Engleza

Ala Cojocaru

B2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B1

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Rusa

C2

C2

C2

C2

C2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Informaţii suplimentare

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Capacitate de argumentare şi convingere dobândite din experienţa profesională şi
managerială, participări la dezbateri publice pe diferite teme de interes, experienţă de predare
a disciplinelor medicale
Posed instrumente de evaluare a dezvoltării copiilor (DAYC, PEDI, PICCOLO, screening la
autism), abilităţi de
evaluare a copilului cu tulburări de dezvoltare şi dizabilităţi, evaluarea problemelor de nutriţie a
copilului
O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii serviciilor medico-sociale oferite copiilor: în
prezent sunt responsabilă de auditul intern al calităţii serviciilor spitaliceşti la Institutul Mamei şi
Copilului (2013-prezent); membru al Comisiei Specialitate Pediatrie a Ministerului Sănătăţii
Republicii Moldova (2012-prezent); în calitate de expert naţional OMS - evaluări a serviciului
pediatric în Republica Moldova, 2013.
Competenţe de audit/expertiză ştiinţifice – sunt membru al Consiliului Ştiinţific a Institutului Mamei
şi Copilului, membru al Seminarului Ştiinţific de Profil pediatrie a Ministerului Sănătăţii Republicii
Moldova, secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat Pediatrie de pe lângă Institutul Mamei şi
Copilului (2006-prezent).
Abităţi de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor: membru a grupului de lucru de elaborare a
Standardelor de supraveghere a copilului sănătos de 0-18 ani în condiţii de ambulator (la nivel
naţional, 2012-2013), Programului Naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii
copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare în Republica Moldova pe anii 2013-2015;
Strategiei naţionale sănătatea şi dezvoltarea copiilor şi adolescentilor pe anii 2014-2024; Proiectului
Hotararii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea
Serviciilor de intervenţie timpurie si a Standardelor minime de calitate în republica Moldova etc.

Competenţe informatice

O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
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Publicaţii
Invenţii/Certificate de autor
Distincţii
Rapoarte la Conferinţe/Congrese
ştiinţifice
Proiecte coordonate

Participări la Conferinţe/Congrese
Cursuri/Traininguri
(recente/relevante)

Ala Cojocaru

Autor/coautor a 130 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, 7 ghiduri practice, 1 suport de curs, 56
articole, 53 teze/abstracte în surse naţionale şi internaţionale.
Autor/coautor a 3 invenţii, 5 Certificate de autor, 14 Certificate de inovator
5 medalii la expoziţii internaţionale pentru elaborări ştiinţifice (2 de aur, 2 de argint, 1 de bronz)
Circa 40 de rapoarte/prezentări la forumuri ştiinţifice naţionale/internaţionale
▪ Studiul unor factori genotipici cu impact în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la copii în
funcţie de determinanţii ecologici, proiect ştiinţific instituţional, AŞM, Institutul Mamei şi Copilului,
2009-2010.
▪ Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii, proiect ştiinţific instituţional, AŞM,
Institutul Mamei şi Copilului, 2011-2014.
▪ Optimizarea cadrului normativ şi standardelor de supraveghere a copiilor RM, proiect naţional cu
suport UNICEF şi MS RM, 2011-2012.
▪ Implementarea Carnetului Copilului Sănătos pentru fortificarea lucrului informaţional-educativ cu
familia şi creşterea unui copil sănătos, proiect naţional cu suport UNICEF şi MS RM, 2012.
▪ Promovarea dezvoltării timpurii a copiilor în conformitate cu cadrul normativ în asistenţa medicală
optimizat, proiect naţional cu suport UNICEF şi MS RM, 2013-2014.

▪ Training course “Child development and early rehabilitation” (Vilnius, Lithuania), November 21-23,
2005.
▪ Course entitled “Advances in pediatrics” held at the N. Testemitanu State Medical and
Pharmaceutical University (Chisinau, Moldova), May 16-20, 2005; February, 20 –March 7, 2006.
▪ Training in Pediatric Allergy and Clinical Immunology at the Peoples’ Friendship University of
Russia /Faculty for Postgraduate Training; attended the course of “Modern theory in
pathogenesis, treatment and prophylaxis of asthma in children” (Moscow, Russia), October 19-21,
2006.
▪ 18th Annual meeting of the EACD (Spain, Barcelona), May 10-12, 2008.
▪ Social Marketing Course. Organized by Ministry of Health and Swiss Agency for Development and
Cooperation (Moldova, Chisinau), October 29-30, 2009.
▪ V th Congress of Paediatricians and neonatologists from republic of Moldova, February 9-13, 2009
▪ Course: ABA therapy in child with autism (Bucharest, Romania), January, 2009.
▪ Course: Evaluation and standardized testing using the Bayley Scales of Infant Development,
March 5-7, 2009.
▪ 1st International Conference on Bridging Knowledge in Long Term Care and Support
▪ (Spain, Barcelona), March 11-17, 2012.
▪ Medical International Seminar: Behavioral Pediatrics & Child Development, Salzburg, Austria,
March 11-17, 2012.
▪ The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health, Moscow, Russia, April 914, 2012.
▪ Study visit in learning the best practices for providing multidisciplinary services to children with
disabilities , Nejkerc şi Suthst, Netherlands, July 1-5, 2013.
▪ Course: Principles of Classic Lot Quality Assurance Sampling and Application of Lot Quality
Assurance Sampling for Health Facility Assessments (Liverpool School of Tropical
Medicine/UNICEF), Uzbekistan, Tashkent, July 1-5, 2013.
▪ Vth Congress of pediatricians from CIS and VI th Congress of Paediatricians and neonatologists
from republic of Moldova (Moldova, Chisinau), October 17 to 24, 2013.
▪ Turkey, Antalya International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014) April 3-7,
2014
▪ Study visit and National Conference on Rehabilitation, Oslo, Norway, November 18 – 30, 2013
Course: Infectious diseases in children, Sankt –Petersburg, Russia, December, 2013.
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