Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţiai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele – Gheorghe Paladi, Dr. hab. șt. med., Prof. univ., Academician AȘM
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat,
proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţiiinternaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
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

1

3

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
La evaluarea tematicii Sănătatea reproductivă a familiei, au fost evaluate: aspectul de planificare a familiei,
prin prisma sănătăţii sexuale şi reproductive ale femeilor de vîrstă fertilă în Republica Moldova;
particularitățile sănătății sexuale și reproductive ale adolescenților și necesitățile specifice caracteristice;
sănătatea sexuală și reproductivă prin prisma stării colului uterin și/sau patologiilor colului uterin, apreciate
prin evaluarea colposcopică. Rezultatele obținute au fost oglindite în programul de studii "Planificarea
familiei. Sănătatea sexuală și reproductivă în situațiile de criză", în scopul acumulării cunoștințelor teoretice
și abilităților practice în sănătatea sexuală și reproductivă în situații de urgență și de criză.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţificşi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

3
1

VI. Activitatea managerială
Membru al Colegiului de redacție "Buletin de perinatologie", "Revista sănătate publică, economie și
management în medicină", "Buletinul Academiei de științe a Moldovei".
Moderator - Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor,
rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".
Președinte al CȘS D 53.321.15-81 - 22.10.19 la susținerea tezei de dr. șt. med. – Bodnar Vasile „Rolul
radicalilor liberi în etiopatogenia și tratamentul modern al algiilor pelviene cronice”, specialitatea 321.15 –
Obstetrică și ginecologie.

Președinte al CȘS DH 321.15 - 05.02.19 la susținerea tezei de dr. hab. șt. med. – Dondiuc Iurie
„Mortalitatea maternă în Republica Moldova: aspecte medico-sociale, demografice, manageriale și căile de
diminuare”, specialitatea 321.15 – Obstetrică și ginecologie.
Membru al CȘS DH 53.321.15-16 - la susținerea tezei de dr. șt. med. – Jubîrcă Svetlana „Particularitățile
clinico-evolutive, psihologice și neuro-vegetative ale sarcinii și nașterii la adolescente”, specialitatea 321.15
– Obstetrică și ginecologie.
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
VIII. Alte activităţi
Semnătura

