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raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele  

academician, profesor universitar,                                  GROPPA STANISLAV 

doctor habilitat, 

șeful catedra Neurologie FECMF 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Studiul particularităţilor factorilor de risc şi fenotipului în AVC şi Epilepsie, aprecierea 

strategiilor noi de profilaxie şi tratament 

 

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 3 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

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 1 
Numărul de brevete implementate 1 

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 

1. Moderator, „Actualităţi în Neuroştiinţe” în cadrul Expoziţiei Internaționale 

specializate 

2. Coordonator la Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Colaboratorilor şi Studenţilor 

USMF "Nicolae Testemiţanu" – Problemele actuale ale neurologiei si 

neurochirurgiei octombrie 17-19, 2014 

3. Conferinţa Societăţii Neurologilor din Republica Moldova„ACTUALITĂŢI ÎN 

NEUROURGENŢE”  Stanislav GROPPA, Academician AŞM, Prof. univ., 

d.h.ş.m. “Protocol de evaluare a pacientului cu accident vascular cerebral acut” 

4. Sef/Cordonator in trialul Biogen cu  testarea  unui preparat nou (BG0012) in 

Scleroza Multipla. 

5. Cursul Еst-European  in Epilepsie (11-13 iunie 2014) - Cheile Gradistei, România. 

Director de curs: Dana Craiu, Stanislav Groppa, Alla Guekht. Raport: Status 

epilepticus, Groppa St. 

6. Moderator Conferinta anuala a colaboratorilor si studentilor USMF consacrata 

“Zilelor Universitatii”. 15-17 octombrie , 2014. Chisinau, Moldova.  

VII. Informaţii generale 

 

Medalie de Aur, Salonul de Inventii si Inovatii INVENTIKA, ,,Inhibitori ai leucemiei mieloide 

umane HL-60, Gulea A., Groppa St., Tapcov V., Sofroni L., Sofroni D., 15-18 octombrie 2014, 

Bucuresti, Romania. 

 

VIII. Alte activităţi  
 


