PROF.DR. ZENOVIA FLORENTINA PRICOP
Președinte de onoare a S0GR
Profesor universitar UMF Iași.

Studii: Facultatea de Medicină Generală IMF Gr.T.Popa Iaşi 1955-1961.
Concursuri şi titluri pe linie de învăţământ universitar : extern, intern clinic ,preparator,
asistent, șef lucrări (1990), conferențiar (1992), profesor (1995) Clinca a III- a Spitalul Clinic de
Obtetrică şi Ginecologie Elena Doamna Iaşi. Doctor în Medicină 1977, conducător de doctorat în
domeniul “Ştiinţe Medicale” din1999. A condus 22 de doctorate. Șef de disciplină Clinica III-a de
Obstetrică și Ginecologie UMF Iași (1992-2008), membră în Senatul UMF (1992-2008), director de
department (1992-2008). Aceaste funcții i-a permis să contribuie la dezvoltarea și impunerii pe plan
național a școlii de specialitate ieșene.
Concursuri şi titluri pe linia Ministerului Sănătăţii: medic specialist (1967),Medic primar
(1981). Sef de secţie, secţia ginecologie a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Elena Doamna
Iaşi (1990-2008), șef clinică (1991-2008). Membră în Comisia pentru reformă în domeniul
sanitar(1994), în Comisia Superioară de Specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în Comitetul
Regional Iași etc.
Preşedinte a Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie 2002-2004, Prim vicepreşedinte
2004-2006, membră în bordul Societății din 2006 , în colectivul de redacție a revistei de specialitate și
în colectivul Buletinului de perinatologie din Republica Moldova. Membră într-un număr important
de societăți și asociații medicale din țară și străinătate. În anul 1992 organizează manifestarea
ştiinţifică „Zilele Medicale V.Dobrovici”, manifestare omagială, regonală care a devenit ulterior
națională. Iniţiază primul curs interdisciplinar de Planificare Familială (1993) iar în 1995 înfiinţiază
Centrul de referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială din Iaşi, cabinetul de
Menopauză şi creează o echipă de cercetare în domeniu.
Activitate ştiinţifică şi editorială: a publicat 3 cursuri pentru studenţi (primul curs pentru
studenții facultății de stomatologie) și 6 monografii , peste 250 de lucrări ştiinţifice dintre care 130 au
fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate sau în materialele publicate cu ocazia
congreselor Internaţionale, a coordonat 2 granduri .
Premii şi distincţii: coautor la monografia “Placenta – repere morfologice şi funcţionale” 1992
şi “Tratatul de Obstetrică “ 2009 distinse cu Premiul Academiei Gh.Marinescu, poster premiat pentru
“originalitate” la “Al XV-lea Congres FIGO Copenhaga 1997, premiul FIGO Award in Recognition of
Women Obstetrician/Gynecologists 2003 (în cadrul celui de al XVII-lea Congres Mondial FIGO 02-07
noembrie 2003 Santiago de Chile). Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate profesională SOGR
2006, premiul Medic. Ro pe 2006 în specialitatea Obstetrică şi Ginecologie; referință în Who`s who in
the world 2008; premiul SROG „N.Gheorghiu” 2008; diplomă de excelenţă a Colegiului Medicilor
2010.. Deține 2 certificate de inovator (1985, 1989) și 2 brevete de invenție (1996).

