
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Groppa Stanislav, d.h.ș.m, academician al AȘRM, profesor universitar 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

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

de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3 2 

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09  

Articole în alte reviste editate în străinătate 10 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Comunicari orale publicate ca rezumate 14 

Participarea la foruri ştiinţifice 6 

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) 

1. Aplicarea multifuncționala a Video EEG monitoring în epilepsie,  în bolile 

cerebrovasculare, în unitatea de terapie intensivă. 

2. Aplicarea Echo Doppler la pacienții cu AVC în unitatea de terapie intensivă ce este 

o metodă rapidă, non-invazivă, relativ ieftină şi sigură în stabilirea şi evaluarea în 

dinamică a stenozei carotidiane. 

3. A fost implementata metoda de Stimulare Magnetica Transcraniana (TMS) ce este 

utilizata pe larg atât în diagnostic cât şi în tratament diferitor boli neurologice. 



4. A fost optimizat - managementului terapeutic prin efectuarea trombolizei la 

pacienții cu AVC ischemic 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 3 

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

doctorat 
5 

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

teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Preşedintele  comitetului de organizare: 

1. GROPPA S. Presedintele Congresului al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din 

Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie 2017, Chişinău, 

Moldova. 

2. Groppa S. Presedinte Sectia nr. 8, Probleme actuale ale neurologiei si neurochirurgiei, in 

cadrul Zilelor Universităţii, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și 

savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chisinau, Moldova.  

3. GROPPA S. Co-Presedinte al Comitetului de program al Conferintei stiintifice anuale a 

specialistilor din cadrul IMSP IMU „Actualitati si Controverse in managementul urgentelor 

medico-chirurgicale.”, 10 noiembrie 2017, IMSP IMU, Chisinau, Republica Moldova. 

4. GROPPA S. Co-Presedinte al Comitetului de program în cadrul Conferintei stiintifice 

anuale a tinerilor specialisti „Performante si perspective in urgentele medico-chirurgicale.”, 

26 mai 2017, IMSP IMU, Chisinau, Republica Moldova. 

5. GROPPA S. Co-Presedinte al Comitetului de program în cadrul celui de-al 7lea Curs 

Educational pe Neuroreabilitare – RoNEURO Brain Days 2017, 30 iunie – 2 iulie, 2017, 

Eforie Nord, Romania. 

6. GROPPA ST. Presedintele Simpozionului XV Iași-Chișinău. 21 octombrie 2017, Iași, 

România. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

 

 

 

 
Semnatura 


