Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele
Dr. hab. şt. med., Prof.univ., Membru titular al AŞ din RM, Om Emerit
Vladimir HOTINEANU
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al proiectului de cercetări aplicative
15. 817. 0436 A Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv, transplant de ficat, chirurgie
endocrină
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
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9
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Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B

5

Articole în reviste naţionale, categoria C
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Articole în culegeri
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Participarea la foruri ştiinţifice
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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)
Au fost analizate manifestările complicaţiilor intraoperatorii, postoperatorii precoce şi tardive şi
a ratei aparitiei lor în cadrul tratamentului chirurgical al patologiilor chirurgicale a tractului
digestiv, maladiilor endocrine vis-a-vis de tehnicile chirurgicale aplicate, evaluarea comparativă
a eficacităţii metodelor chirurgicale, tradiţionale şi miniinvazive.
Indicaţiile terapeutice permit selectarea pacienţilor cu patologii hepatice severe pentru
transplant hepatic de la donator viu și în moarte cerebrală. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice
permit extinderea pe viitor a gamei de metode chirurgicale de tratament.

Continuă cercetările experimentale în premieră pentru RM, care au ca scop obţinerea extinderii
gamei de metode destinate stimulării artificiale a motilităţii tractului gastrointestinal.
V.

Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
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Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de
doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI.

Activitatea managerială
Membru de Onoare a Societății Chirurgilor din România; Membru al Asociației Chirurgilor
”N. Pirogov” din or. Moscova; Membru al Academiei Djeferson din New-York, SUA;
Membru-corespondent al Academiei de Științe şi Arte din Paris, Franța; Membru al
Asociației Internaționale Chirurgia Hepatobiliopancreatică din Rusia, România; Membru al
Asociației European Traumă și Chirurgia de Urgențe; Membru de Onoare al Academiei de
Științe a Republicii Bielorusă, Minsk; Membrul Consiliului Consultativ al Fondului
Global pentru lupta cu tuberculoză şi infecția 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
Seminarului 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
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, Președintele Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media

Semnatura

