
Raport de activitate pentru anul 2011  
al membrului corespondent Gaindric Constantin 

 
I. Activitatea ştiinŃifică 

Conducător al proiectului de cercetări bilaterale 10.820.08.06/RoA „Metode inovative pentru vizualizarea şi 
investigarea ecografică în scop medical (MIVIEM)” 

II.  Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale 0 
Monografii în alte ediŃii din străinătate 0 
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1 0 
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0 0 
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1 0 
Articole în alte reviste editate în străinătate 2 
Monografii editate în Ńara 0 
Articole în reviste naŃionale, categoria A 0 
Articole în reviste naŃionale, categoria B 0 
Articole în reviste naŃionale, categoria C 0 
Articole în culegeri 9 
Participarea la foruri ştiinŃifice 8 
Activitatea inovaŃională 

Numărul de cereri prezentate  0 
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute 0 
Numărul de brevete obŃinute 0 
Numărul de brevete implementate 0 

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

S-au analizat metodele şi transpunerile în produse program a SSD, ce au permis de a propune pentru SSD de 
diagnosticare a unei structuri adecvate practicii cotidiene şi deprinderilor utilizatorului. 

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 1 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 4 (consultant) 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza  0 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate 0 

Activitatea managerială 

Nu efectuiez 

V. InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

• Doctor honoris causa –Universitatea de stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău  
• Placheta de excelenŃă a UniversităŃii Tehnice “Gheorghe Asachi”,Iaşi  
• Director de onoare al IMI 

VI. Alte activităŃi  
Membru al comitetului de conducere a proiectului  PNUD ”Guvernare electronică” 
Membru al juriului concursului  ”i-tineret” (Ministerul tehnologii informaŃionale şi  comunicaŃii )   
Membru al comitetelor de program al conferinŃelor: 
CNBME-2011 (International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering), 7-8 Iulie, 
2011, Chişinău. 
MITRE-2011 (Scientific conference Mathematics & IT: Research and Education), August 22-25, 2011, 
Chişinău. 
IIS 2011(International Workshop on Intelligent Information Systems),  13-14 Septembrie, Chişinău. 
EHB 2011 (International Conference on e-Health and Bioengineering), 24-26 Noiembrie, 2011, Iaşi, 
România. 

Semnătura          Gaindric Constantin 


