Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M.
Titlul, numele şi prenumele m.c. Gaindric Constantin
II. Activitatea ştiinţifică
I.

Conducător al proiectului de cercetări bilaterale 10.820.08.06/RoA „Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea
ecografică în scop medical (MIVIEM)”

III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţara
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)
S-au analizat metodele şi transpunerile în produse program a SSD, ce au permis de a propune pentru SSD de
diagnosticare a unei structuri adecvate practicii cotidiene şi deprinderilor utilizatorului.
S-a finisat proiectul bilateral 10.820.08.06/RoA cu Universitatea A.I. Cuza, Iași.
S-a înaintat proiectul de transfer tehnologic „Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării
ultrasonografice a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13) ” și
proiectul de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 din cadrul apelui comun pentru concursul de proiecte AŞMBMBF „Computer-Aided Tools for Diagnostics and Classification of Early Stages of Non-Alcoholic Fatty Liver
Disease with Predictive Models for Risk Assessment of Complications (CATDC-NAFLD) ”

V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
Activitatea managerială
Nu efectuiez

VI. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.

1
4 (consultant)

1 (dr.h O.Lozan)
0

VII. Alte activităţi

1. Membru al comitetului de conducere a proiectului PNUD ”Guvernare electronică”.
2. Membru al comitetelor de program al conferințelor:
1. ICTEI-2012 (The 4th International Conference on Telecomunications, Electronics and Informatics),
17-20 May, 2012, Chisinau.
2. CAIM-2012 (The 20

th

conference on applied and industrial mathematics), 22-25 August, 2012,

Chisinau.
3. International Conference on Information Technologies and Security, 15-16 October, 2012, Chisinau.

