
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele  Membru corespondent PRISACARI VIOREL 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului de cercetare „OPTIMIZAREA PRINCIPIILOR DE MONITORING 

ŞI CONTROL A ANTIBIOTICOREZISTENŢEI MICROBIENE ÎN INFECŢIILE SEPTICO-

PURULENTE NOSOCOMIALE, ELABORAREA ANTISEPTICILOR NOI.”  

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 1 

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

Articole în alte reviste editate în străinătate 1 

Monografii editate în ţara (manuale, ghiduri) 4 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 7 

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în culegeri internaţionale 5 

Participarea la foruri ştiinţifice 7 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  1 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate 1 

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

A fost determinată particularitățile epidemiologice, structura și antibioicorezistența agenților 

patogeni în infecțiile septico-purulente în staționarele de tip multiprofil. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 89 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de 

doctorat 

4 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 3 

VI. Activitatea managerială 

Șef catedră Epidemiologie, coordonator științific al laboratorului științific "Infecții 

intraspitalicești" 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

Medalia de aur la expoziția internațională "Inventica", Iași; medalia de argint la expoziția 

internațională Infoinvent, Chișinău.  

VIII. Alte activităţi 

Președinte al Societății Științifice a Epidemiologilor și Microbiologilor din RM, 

Specialist Principal în epidemiologie a MS, vice-președinte al Seminarului de profil "Patologia 

infecțioasă",, membru al biroului secției "Medicină" a AȘM, membru al biroului de Experți a MS. 

Responsabil de organizarea și desfășurarea Congresului specialiștilor în domeniul sănătății publice, 

secția Epidemiologie și Microbiologie, 25-26 octombrie, 2013.  

   

                Viorel Prisacari 

   AŞM, dr. hab.,  prof. universitar                                 ______________  

                                                                                                                                                                           (semnătura)                                                                                  

 


