
Anexa A 
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai 
AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele: 

academician, profesor universitar, doctor habilitat, șeful catedra Neurologie FECMF, ,                                  

Groppa Stanislav 
II. Activitatea ştiinţifică 

Epilepsia farmacorezistentă: factorii de risc, aspectelepolimorfismului clinic, 

neuroimagistic, neurofiziologic şi rolul lor in evaluarea prechirurgicală. 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

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 9 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 13 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 10 

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) 

1. Aplicarea multifuncționala a Video EEG monitoring în epilepsie,  în bolile 

cerebrovasculare, în unitatea de terapie intensivă. 

2. Aplicarea Echo Doppler la pacienții cu AVC în unitatea de terapie intensivă ce 

este o metodă rapidă, non-invazivă, relativ ieftină şi sigură în stabilirea şi evaluarea în 

dinamică a stenozei carotidiane. 

3. A fost implementata metoda de Stimulare Magnetica Transcraniana (TMS) ce este 

utilizata pe larg atât în diagnostic cât şi în tratament diferitor boli neurologice. 

4. A fost optimizat - managementului terapeutic prin efectuarea trombolizei la 

pacienții cu AVC ischemic 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 110 



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 

Preşedintele  comitetului de organizare: 
-  Conferința lunară în cadrul Societății Neurologilor 

- “Comorbiditatea vasculara. Teoria și practica în tratamentul pacienților” 13 februarie 2015 

- “Practical approach to brain death diagnosis. Abordare practică a diagnosticului de moarte 

cerebrală” 20 martie 2015 

- “Precondiționarea ischemică pe modelul sindromului de apnee in somn” 

 
Moderator:  

- Congresul al  VI-lea al Neurologilor din Republica Moldova. Simpozionul al XV-lea 
al Neurologilor și Neurochirurgilor Chișinău-Iași. 1 – 3 octombrie 2015 
- Prima conferință de medicină a somnului cu participarea internațională:  debutul 
somnologiei în Moldova. Chișinău, 19 - 21 februarie 2015 
- Ziua internațională a somnului 2015. 13 martie 
 

VII. Informaţii generale 

Moderator 

       -    Al  5-lea Curs de Instruire European pe Neuroreabilitare şi al 14-lea Congres a 

Societăţilor   

             Europene pentru Neurofarmacologie Clinică. Cluj Napoca, Romania, 1 – 5 Iunie, 2015 

- Al VI-lea Forum Internaţional al Epileptologilor din CSI. Soci, 2 – 3 octombrie, 2015.  


