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

I. Titlul, numele şi prenumele 

Academic, PALADI GHEORGHE. A. 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducator de proiect –Proiectul institutional 11.817.07.25a “Ipactul modificarii 

structurii demografice a populatiei asupra dezvoltarii socio ecologice a Reptublicii 

Moldova . 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale 0 

Monografii în alte ediţii 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  

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 5 

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  0 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute 0 

Numărul de brevete obţinute 0 

Numărul de brevete implementate 0 

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

Afost sustinuta o teza de doctor in medicina “Evolutia sarcinii si nasterii multiple 

survenite spontan sau asistat”autor Ludmila Tautu. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 100 

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

26 

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

1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI. Activitatea managerială 

Membrul Consiliului Stiintific al IMPS Institutul Mamei si Copilului; 

Membrul Consiliului Stiintific al Institutului National de Cercetari Economice; 

Membrul Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare, pe linga Guvernul Republicii 

Moldova  

Membrul Programului National al Sanatatii pentru analiza cazurilor de mortalitate 

maternal.  

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 



 Diploma de gr.I a Guvernul Republicii Moldova; Diploma de Merit a Institutului Economic al 

A.Ș.R.M. 

VIII. Alte activităţi 

 


