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raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Prof. univ., membru cor. AȘM, Viorel Prisacari 

 

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 1 

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9 1 

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 5 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute 1 

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 5 

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

doctorat 

5 



Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut 

teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI. Activitatea managerială 

Șef catedră Epidemiologie; Coordonator științific Laboratorul „Infecții intraspitalicești” 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

1. PRISACARI, V., ROBU, Ș., DUCA, Gh., FILIP, V. Polimeric material with 

antibacterial properties. Participare la expoziția Internaţională al cercetării, inovării şi 

inventicii „INVENTICA 2017”, editia XXI-th, 28 iunie – 30 iunie, 2017, Iași, Romania – 

Diploma și Medalie de aur “INVENTICA”.  
2. PRISACARI, V., TAPKOV, V., BURACIOVA, S. New sulphanilamides. Participare la 

expoziția Internaţională al cercetării, inovării şi inventicii „INVENTICA 2017”, editia 

XXI-th, 28 iunie – 30 iunie, 2017, Iași, Romania – Diploma și Medalie de aur 

“INVENTICA”.  
3. PRISACARI, V., DIZDARI, A., SAMUSI, N., TSAPCOV, V., GULEA, A. Chelates 

complexes of cooper (II) – inhibitors of growth and multiplication of fungi and yeasts 

miceliari. Participare la expoziția Internaţională al cercetării, inovării şi inventicii 

„INVENTICA 2017”, editia XXI-th, 28 iunie – 30 iunie, 2017, Iași, Romania – Diploma 

și Medalie de aur “INVENTICA”.  
4. PRISACARI, V., TAPKOV, V., BURACIOVA, S. New sulphanilamides. Salonul 

Internaţional al cercetării, inovării şi inventicii „PRO INVENT 2017”, - ediţia XV, 22 – 

24 martie, 2017, Cluj-Napoca, Romania – Diploma și Medalie de aur “PRO INVENT 

2017”.  

 

5. Alte activităţi 
 

 

Semnatura 


