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

I. Titlul, numele şi prenumele – HOTINEANU VLADIMIR - Dr.habilitat în ştiinţe medicale, Profesor 

universitar, Membru Corespondent a Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova. 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 
Fondatorul domeniului de chirurgie reconstructivă andominală. Dezvoltă direcţiile de chirurgie 

ficatului, pancreasului, glandei endocrine şi colorectale.  

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 15 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate 13 
Monografii editate în ţară - 

Articole în reviste naţionale, categoria A  
Articole în reviste naţionale, categoria B 5 
Articole în reviste naţionale, categoria C 9 

Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinţifice 10 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  - 
Numărul de hotărîri pozitive obţinute - 
Numărul de brevete obţinute - 
Numărul de brevete implementate - 

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

Contribuţia ştiinţifică personală a cadidatului la dezvoltarea cercetărilor în domeniul  specialităţii 

ştiinţifice  în care activează:  concepţii,  ipoteze,  teorii, deschidere de noi direcţii  ştiinţifice,  

semnificaţia lucrărilor ştiinţifice pentru ştiinţă,  cultură şi practică. Conducător de 

programe/proiecte  în  sfera ştiinţei  şi  inovării naţionale  şi  internaţionale. Contribuţia  la 

pregătirea cadrelor ştiinţifice, confirmate  în ambele cazuri prin pregătirea a 2 doctori în ştiinţe  

(A.Hurmuzache, S.Bujor) la specialitatea  la care  se  aplică,  în calitate de conducător ştiinţific. 

 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  2 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Comitetul ştiinţific internaţional al cărui membru sunteţi: Membru de Onoare a Societăţii 

Chirurgilor din România; Membru al Asociaţiei Chirurgilor ”N. Pirogov” din or. Moscova; Membru 

al Academiei Djeferson din New-York, SUA; Membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe şi Arte 

din Paris, Franţa; Membru al Asociaţiei Internaţionale Chirurgia Hepatobiliopancreatică din Rusia, 

România; Membru al Asociaţiei European Trauma şi Chirurgia de Urgenţe; Membru de Onoare al 

Academiei de Stinte a Republicii Bielorusă, Minsk;  Membrul Consiliului Consultativ al Fondului 

Global pentru lupta cu tuberculoză şi infecţia  HIV; 



Membru al Colegiului de redacţie a revistei:   Redactor-şef al Enciclopediei medicale AŞ RM, 

Chişinău;    Redactor şef – revista Arta Medica; Chirurgie, Bucureşti, România; Jurnalul de 

Chirurgie, Iaşi, România; INFO MEDICA; Curierul Medical; Management şi Sănătatea publica; 

Fondator şi Organizator anual al „Lectura de iarnă” pentru medicii  specialişti, profil chirurgical;      

Fondator şi Organizator jurnalul „Chirurgia pediatrică Natalia Gheorghiu”, Chişinău. Organizaţiile 

ştiinţifice, în care aveţi funcţii de conducere: Preşedinte al Consiliului Metodic Central 

Postuniversitar; Preşedinte al Semenarului de profil chirurgical  USMF “N.Testemiţanu”; Preşedinte 

a Comisiei de Profil  Chirurgie a Ministerului Sănătăţii RM; Preşedinte Consiliului Consultativ 

„Agenţia transplantului de organe şi ţesuturi” din Republica Moldova.  
 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. - Meritul Civic, în anul 1995;  Om Emerit, în 2000; Laureat al Premiului 

Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii al Republicii Moldova, în 2004; Medalie Nicolae Testemiţanu, 

în 2005; Ordinul de Onoare în 2010; Ordinul Republicii, în anul 2013. 

VIII. Alte activităţi - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şeful Comisiei Protecţie Socială, 

Sănătate şi Familie. 


