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Raportul de activitate al academicianului Gheorghe Paladi,
profesor universitar, pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)
Conduc tor al proiectului institu ional 06. 411. 008A    Transform ri  demografice  i
influen a lor asupra rela iilor familiale: probleme medico-sociale, demografice i socio-
psihologice
Direc ia strategic : Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru
dezvoltarea durabil

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 8
inclusiv
Articole în reviste interna ionale 1
Articole în reviste locale 5
Participarea la foruri tiin ifice 3

3. Activitatea inova ional
Num rul de hot rîri pozitive ob inute 2
Num rul de brevete ob inute 2
Num rul de brevete implementate 2

Denumirea seminarelor tiin ifice organizate
„S tatea reproductiv  a familiei”

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin

Retardul de dezvoltare a f tului este o problem  actual  deoarece, fiecare copil n scut ast zi în
familie este pre ios, deacea am propus un algoritm tiin ific de apreciere a retardului de
dezvoltare intrauterin i de conduit  ulterioar  a lui. Ultimul a permis mic orarea
complica iilor intranatale i postnatale ale f tului, nou n scutului i copilului.
Au fost elaborate 3 capitole pentru Cartea Verde a popula iei în Republica Moldova:
Natalitatea i Fertilitatea; Popula ia în vîrtst  de munc . Popula ia economic activ  (ocupat i
neocupat ); Starea de s tate i mortalitatea.
      S-au elaborat propuneri pentru Strategia Na ional  în Domeniul Securit ii Demografice.
      Pentru monografia colectiv  „Îmb trînirea popula iei: factori, consecin e i politici
necesare” a fost preg tit capitolul „Îmb trînirea popula iei în R.M. în context mondial i
european”.
      S-a elaborat prognoza popula iei R.M. pe un termen mediu i lung, care a fost prezentat
Comisiei Na ionale pentru Popula ie.

5. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 5
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

3

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care au
sus inut teza

1

Num rul manualelor, materialelor didactice editate 1
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6. Alte activit i
Membru Comisiei Na ionale pentru Popula ie i Dezvoltare.
Am participat la edin a Consiliului Suprem de Securitate din 17 iulie, la care am prezentat
Raport privind situa ia demografic  în Republica Moldova.


