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raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondențiși membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM 

Membru –corespondent  al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  Zota Eremei, Secția 

Științe ale viețiia A.Ș.M 

 

II.Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2022 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITTetc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

     

 

III. Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

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 în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:                                2 

în străinătate /în Republica Moldova                                    

2

2 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională  

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  



Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 

 

Articole/cărți de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

 

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

1. Studiul matrix metaloproteinaze MMP1/MMP2/MMP3/MMP14, și corelația 

expresiei acestora cu alți markeri de tipul CXCR4 sau beta-cateninei în procesul de 

invazivitate din endometrioza extragenitală a permis identificarea panelului cel mai exact 

ce caracterizează cel mai bine potențialul invaziv al unor astfel de leziuni. Investigarea 

concomitentă a expresiei markerilor β-catenină/vimentină la nivelul leziunilor de 

endometrioză extragenitală a permis  de a reliefa leziunile cu rata cea mai mare de 

coexpresie a celor 2 markeri, respectiv leziunile în care procesul de tranziție epitelio-

mezenchimală  este cel mai activ și implicit și cu cel mai mare potențial de invazivitate 

loco-regională. Investigarea imunohistochimică a potențialul de invazivitate cu stabilirea 

celor mai agresive forme de endometrioză extragenitală,  cu stabilirea celor mai utile 

corelații imunohistochimice și clinco-morfologice  au o valoare predictivă atât în ceea ce 

privește invazivitatea locală cât și riscul recidivant al acestor leziuni. 

 

 

 

  

 

V. Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

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, fiind 

confirmată de ANACEC 

 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate  

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea 

membrilor secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

    

 

VI.Activitate managerială 

 

 

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



portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

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

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

     

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

    

 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

N

r 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul 

manifestăriiorganizatori/instit

uția organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

E. Zota prof. univ 

 

 

 

 

 

 

E. Zota prof. univ 

 

Al XVII-lea Simpozion 

Național de Morfologie 

Microscopică cu participare 

internaționala 

 

 

 

Al XVII-lea Simpozion 

Național de Morfologie 

Microscopică cu participare 

internaționala 

12 – 15 

octombrie 

2022, 

Craiova, 

România 

Prognostic value 

 of CYCLIN D1, 

 P53 and E-

CADHERIN 

expression in 

papillary thyroid 

carcinoma. 

 

Expression and role 

 of the SDF-1 factor 

and the CXCR-4 

receptor in the 

process of invasion 

from extragenital 

endometriosis  

 

 

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

 

 



 

 10.01.23                                                                                  Eremei Zota  


