
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele  ZOTA EREMEI 

 

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 ediţii internaţionale  

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 2 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Am lucrat sirguincios cu ambii doctoranzi la temele de cercetare. Analiza detaliata a cazurilor 

clinice. Participarea la webinaruri si cursuri on-lini. Reuzultatele obtinute urmeaza sa fie publicate 

in article si lucrari pe parcursul anului curent. 

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 ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

Participarea activa la al      – lea  impozion Naţional de Morfologie Microscopica cu 

participare internationala cu Tematica:Patologie tumorală, Patologie inflamatorie, Varia, 6 - 9 

octombrie 2021, CRAIOVA.  



Tematica lucrarii: IMUNOEXPRESIA MATRIX METALOPROINAZELOR MMP-1, MMP-2, 

MMP-9 ȘI MMP-14 ÎN ENDOMETRIOZA EXTRAGENITALĂ IN COMPARATIE CU 

ENDOMETRUL EUTOPIC. 

 

Participarea pasiva la Conferinta anuala dedicata zilei Universitatii de Medicina si Farmacie Nicole 

Testemitanu. 

 

 

Semnătura  

 


