
FIŞA 

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM 

 

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

Doctor habilitat în medicină Ciocanu Mihail, membru al Sectiei Stiinte ale Vietii a A.S.M. 

 

II. Activitate ştiinţifică 

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

proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale: nu 

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  
Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C 2 

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 10 

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor naționale 1 
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
1 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 1 
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  4 
Numărul de hotărâri pozitive obţinute 2 
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate 4 

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

În anul 2019 am realizat de comun cu doctoranta Cimil Ana  analiza еficacităţii rеcuperării medicale 

prin prisma dinamicii paramеtrilor funcționali a paciеnților diagnosticați cu afеcțiuni dеgеnеrativе și 

posttraumaticе alе articulațiilor mari, am evaluat impactul intervenției de recuperare medicală asupra 

valorizării paradigmei „calitatеa viеții” și s-au propus ajustări ale managementului serviciului de 

recuperare prin prisma analizei economico-medicale. Noutatеa și originalitatеa științifică a cercetării 

a constat în  estimаrea еficacității recuperării funcțiоnаlității locomotorului prin prisma dinamicii 

cаlității vieții beneficiarilor. În rezultatul cercetării a fost soluționată problema ce ține de elaborarea 

prognosticului recuperator aplicabilă pe diapazonul nosologiei locomotorii.    
Rezultatele lucrării oferă medicilor recuperatori, ortopezilor-traumatologi, și managerilor din 

sănătatea publică sugestii în vederea optimizării serviciului de Reabilitare și ameliorare a calităţii 

vieţii pacienților cu deficiențe ale locomotorului.  Rеzultatеlе cеrcеtării științificе confirmă 



nеcеsitatеa abordării rеcupеrării complеxе, fiind indispеnsabilă implеmеntarеa monitorizăriii 

sistemice pe diapazon nosologic locomotor. În  tеmеiul acеstor rеzoluții s-a înaintat propunerea către 

Ministerul  Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale de implementare practică a analizei economice și 

algoritmului dе monitorizarе al procesului de rеcupеrare mеdicală la paciеnții cu maladii locomotorii 
 

 

V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 1 

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

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

 

VI.Activitate managerială 

În calitate de director al Institutului de Medicină Urgentă am asigurat administrarea 
cercetărilor stiințifice, organizarea a două conferințe stiințifice naționale si una 
internațională, participarea la Saloanele internaționale și naționale de inventică. 

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

specializate etc.). 

Certificate de Drept de Autor și drepturile conexe -7; 

Medalii de Aur la Expoziții internaționale- 5; 

Medalii de Argint la Expoziții internaționale-4; 

Medalii de Bronz la Expoziții internaționale-3; 

Diplome de Excelență la Expoziții internaționale -6. 

 

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 

1. Președinte al comitetului organizatoric/științific al Conferintelor stiințifico-practice, Institutul 

de Medicină Urgentă – 2; 

2. Membru al consiliilor științifice de susținere a tezelor – 4, 

http://www.cnaa.md/person/1904/ 

3. Recenzent oficial-1, http://www.cnaa.md/thesis/55208/ 
4. Membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale – 1, (Moldovan Jurnal 

of Health Sciences) 

IX. Alte activităţi 

Pentru anii 2020-2023 activitate va fi axată pe cercetări în domeniul argumentarii științifice a 

sistemului național de asistență medicală urgentă pacienților cu accidente vasculare cerebrale acute. 

Data completării fișei 27.02.2020 

Semnătura .M. Ciocanu 
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