
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei PALADI GHEORGHE  

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător de proiect – Impactul modificărilor structurii demografice ale populaţiei  

asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova, reevaluare retrospectivă şi 

prospectivă (2011-2014). 

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  

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

Articole în alte reviste editate în străinătate 5 

Monografii editate în ţară 2 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C 3 

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 3 

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) 

În anul de referinţă, a fost elaborat şi ulterior aprobat de către Ministerul Sănătăţii al 

Republicii Moldova Protocolul Naţional „Naşterea Prematură”, implementat în toate 

spitalele ţării. Au fost editate două monografii: Naşterea prematură aspecte obstetricale şi 

neonatale; Satul moldovenesc din perspectiva socio-demografică. S-au finalizat 4 cercetări 

retrospective:  

 consacrată copiilor cu masă extrem de mică; 

 pierderilor reproductive anuale în Republica Moldova; 

 familiei şi căsătoriei în viziunea tinerilor; 

 sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă  (pierderea fondului de timp utilizat). 

A fost obţinut un brevet de invenţie în ce priveşte tratamentul cu progesteron în sarcinile 

multiple monocorionice. A fost susţinută 1 teză de doctor habilitat cu titlul „Evoluţia 

sociodemografică a familiei în societatea contemporană (în baza materialelor din 

Republica Moldova)” la specialitatea  22.00.03 - Sociologie economică. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 20 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 
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VI. Activitatea managerială 

Membrul Consiliului Ştiinţific al IMSP Institutul Mamei şi Copilului; 

Membrul Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice; 

Membrul Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare; 

Membrul Programului Naţional al Screeningului Cancerului de Col Uterin; 

Membrul Comisiei Ministerului Sănătăţii pentru analiza cazurilor de mortalitate maternă; 

Membrul Comitetului Organizatoric al Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice Creşterea 

Economică în Condiţiile Globalizării; 

  

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

Diplomă de gradul I a Guvernului Republicii Moldova  

VIII. Alte activităţi 

Semnătura  


