
F I Ş A  
raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele: academican, doctor habilitat, profesor universitar Pavel Vlad 

II. Activitatea ştiinţifică 

Executor în cadrul:  

1. proiectului de cercetări  aplicative 11.817.08.23A „Obţinerea şi studiul compuşilor 

organici, inclusiv a celor naturali, din materie primă locală utili pentru medicină şi 

industrie”; 

2. proiectului bilateral – moldo-romăn «Compuşi biologic activi cu schelet terpnenic şi 

aza heterocyclic prin metode convenţionale şi neconvenţionale» 

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 3 

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 - 

Monografii editate în ţara 1 

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 cuvinte) 
       A fost realizată sinteza structural selectivă a 6- şi 7-cetoeurifuranilor şi a  6-cetowinterinei. Drim-6,9(11)-

diena a fost transformată fotolitic cu randament înalt în 12-peroxidrim-7,9(11)-diena, redusă în 12-oxodrim-

7,9(11)-diena – produs valoros pentru sinteza drimanilor biologic activi. S-a stabilit că la tratarea cu superacid 

acidul ent-kaurenic se izomerizează cu randament înalt în amestec de acizi atisanic (70%) şi beieranic 

(30%) cu activitate înaltă anticancer. În premieră a fost obţinut un compus drimanic regrupat cu ciclul B 

aromatic. A fost realizată sinteza detrivaţilor homodrimanici cu grupe aminodiazinice şi aminopirimidinice - 

compuşi ci structură nouă, potenţial bioactivi. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute - 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  2 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

Mebru al colegiilor de redacţie ale revistelor «Химия природных соединений» (Taşkent), „Revista de chimie” 

şi „Chimia” (Bucureşti), «Chemistry Journal of Moldova»,  «Acta Universităţii L. Blaga »  

(Sibiu). Mebru al Prezidiului Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare. Preşedinte al Consilului Specializat 

de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitaţile „chimie organică” şi „chimie bioorganică, 

chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi”. 

VII. Informaţii generale  -Alte activităţi - 

Semnătura  


