
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele  Membru corespondent      PRISACARI VIOREL 

II. Activitatea ştiinţifică Şef catedra epidemiologie, prof. Un., Dr.h. m.c. AŞM 

Conducător al proiectului de cercetare „Optimizarea principiilor de monitoring şi 

control a antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente 

nosocomiale, elaborarea antisepticilor noi.”  

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 1 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate 1 

Monografii editate în ţara (manuale) 2 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri internaţionale 9 

Participarea la foruri ştiinţifice 11 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  1 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate 1 

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

A fost determinată particularităţile epidemiologice, structura şi 

antibioicorezistenţa agenţilor patogeni în infecţiile septico-purulente în 

staţionarele de tip multiprofil. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 12 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de 

doctorat 

5 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au 

susţinut teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI. Activitatea managerială 

Şef catedră Epidemiologie, coordonator ştiinţific al laboratorului ştiinţific "Infecţii 

intraspitaliceşti" 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

Medalii de aur - 3 (la expoziţia internaţională "Inventica" 2014, Iaşi  şi Salonul 

Naţional al cercetării şi Inovării Bacău,  România) 

Alte activităţi 

Preşedinte al Societăţii ştiinţifice a Epidemiologilor şi Microbiologilor din RM, 

Specialist Principal în epidemiologie a MS, vice-preşedinte al Seminarului de profil 

"Patologia infecţioasă", membru al biroului secţiei "Medicină" a AŞM, membru al 

biroului de Experţi a MS.  


