
FIŞA 

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Braniste Tudor dhșm, Șecția Ștințe ale Vieții AŞM 

 

II. Activitate ştiinţifică 

Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, 

proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale 

III.Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 
 

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 2 
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale  
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

1. Am publicat 2articole în revista medico chirurgicală, SCOPU, Clarivate analytics 

2. Am participat cu o comunicare privind, Atreprenoriatul modern în Târgu Mureș, 

De la excelență în cercetarea și inovarea medicală, la START-UP-URI și incubatoare 

de transfer tehnologic, 5 octombrie 2019, Coordonator: Prof. univ. Dr. Theodora 

Benedek  

 

 



  

V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 10 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1+1 echipa de 
coordonare 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 2 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI.Activitate managerială 

Șef clinică SCMC 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

▪ Revista Medico-Chirurgicală, Iaşi, membru în colegiul editorial 

▪ International Journal of Clinical and Experimental Medical Sciences IJCEMS) Editorial Board 

▪ Turkish Journal of Cardiology  editorial board 

 

IX. Alte activităţi 

 

Data completării fișei 15. 01.2020 

Semnătura                                                                                                Tudor  Braniște 

 

 


