
FIŞA 

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Secția Științe ale vieții 

 

II. Activitate ştiinţifică 

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

proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale 

1. Executor în cadrul proiectului de cercetare bilateral „Sinteza de molecule bioactive cu 

acțiune antiinflamatoare – BioCheminfalm”. Acord de colaborare din 24.04.2019, perioada 

2019-2020. Parteneri: Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. 

T. Popa”, Iași, România; Facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova; Universitatea din Orleans, Franța. 
2. Director de proiect „Managementul lanțului de aprovizionare cu analgezice opide”, 

contract de Grant din 29.11.2019, perioada 01.01.2020-31.12.2020.  

III.Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 
 

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  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în alte reviste naționale neacreditate 1 

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  
Teze în culegeri internaționale 1 

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 
2 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 4 
 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărâri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate  

IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

 S-a demonstrat importanța instruirii viitorilor farmacişti în domeniul eticii şi deontologiei 

farmaceutice. S-au argumentat principiile procesului didactic aplicabil în predarea disciplinei 

Deontologia farmaceutică. A fost elaborată curricula pentru această disciplină predată 

studenților anului IV, facultatea de Farmacie. A fost elaborată recomandarea metodică, 

aprobată la ședința catedrei, Comisia metodică de profil Farmacie și Consiliul de Management 



al Calității. A fost prezentată la tipografie pentru editare. 

 Au fost studiate reţetele pentru bolnavii de ambulator în unele farmacii cu diverse forme de 

proprietate din municipiul Chişinău privind corectitudinea prescrierii lor (310 rețete).  În urma 

analizei prescripţiilor au fost evidenţiate cele mai frecvente erori, care se comit la prescriere de 

către medici. În urma analizei prescripţiilor reţetei după nomenclatura medicamentelor 

prescrise au fost evidenţiate interacţiuni chimice, fizico-chimice, farmacocinetice, etc. 

 Au fost evaluate și apreciate oportunitățile în implementarea regulilor de bună practică de 

farmacie în farmaciile comunitare din Republica Moldova prin chestionarea a 100 de 

specialişti-farmacişti, care activează în întreprinderile farmaceutice. 

V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate 

                               ţinute 

3 

5 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

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

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

2 
- 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

VI.Activitate managerială 

01.07.2019 – concurs la funcția de șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin” pentru un 

termen de 5 ani 

11.09.2017 până în prezent – șef Secție Managementul calității academice, USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

 Membru comitetul științific. Conferința națională de Farmacie clinică, ediția a treia  „Farmacia 

clinică în secolul XXI”. București, România, 2019 septembrie 19-21. 

 Membru comitetului științific al Congresul Studenților Farmaciști din Republica Moldova,  Ediția 

II, cu participare internațională „Medicamentul și farmacistul: actualități și perspective”. Chișinău, 

2019 noiembrie 14-17. 

 Membru al Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat la teza de doctor în științe 

farmaceutice „Repere legislative și manageriale ale securității farmaceutic”, susținută de Buliga 

Valentina, în Comisia de susținere publică din 18.04.2019, aprobată prin decizia Consiliului 

Științific al Consorșiului din 26.02.2019, proces verbal nr. 1 

 Referent oficial la teza de doctor în științe farmaceutice „Repere legislative și manageriale ale 

securității farmaceutic”, susținută de Buliga Valentina, în Comisia de susținere publică din 

18.04.2019, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Consorșiului din 26.02.2019, proces 

verbal nr. 1 

 Membru al comisiei de evaluare externă în perioada 18-20.02.2019 la Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir” în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii 

superioare de licență 0500.2 Chimie biofarmaceutică și 0500.3 Chimie ecologică și a mediului. 

 Membru al comisiei de evaluarea externă în perioada 18-21.03.2019 la Universitatea de Stat din 

Moldova în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență 0711.3 Tehnologia 

produselor cosmetice şi medicinale, 0711.1 Tehnologia chimică industrială, 0500.2 Chimie 

biofarmaceutică. 

 Membru al Comisiei de specialitate Farmacie a MSMPS, aprobată prin ordin MSMPS nr. 1002 

din 10.09.2019. 

 Membru al Colegiului de redacție ”Revista Farmaceutică a Moldovei”. Fondator: Asociația 

Farmaciștilor din Republica Moldova. 



IX. Alte activităţi 

 Membru al Comisiei Medicamentului, ordinul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

nr. A07PS0qRg04-32 din 01.02.2018.  

 Secretar al Comisiei de atestarea a Farmaciștilor pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, ordinul MSMPS nr. 386 din 07.03.2018;  

 Membri al grupului de lucru pentru examinarea și identificarea mecanismelor de control și reducere 

a prețurilor la medicamente. Ordinul MSMPS RM nr. 39 din 19.01.2019. 

 Membri al grupului de lucru inter-instituțional pentru dezvoltarea și implementarea modului e-

Rețeta în Sistemul Informațional Automatizat „Asistența medicală primară” (SIA AMP). Ordinul 

comun al MSMPS RM și CNAM nr. 491/96-A din 19.04.2019. 

 Membri al grupului de lucru pentru definitivarea proiectului de lege cu privire la medicamente. 

Ordinul MSMPS al RM nr. 998 din 10.09.2019. 

 Membri al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2020-

2023. Ordinul MSMPS al RM nr. 1360 din 27.11.2019. 

 Coordonatori pe domeniul fundamental 09 Sănătate pentru elaborarea calificărilor pentru Medicină, 

Medicina preventivă, Farmacie, Stomatologie, Asistență medicală generală, Optometrie. Ordinul 

MECC nr. 1547 din 18.10.2019.  

 Prim-vice președinte al Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova. 

 

Data completării fișei  17.01.2020 

Semnătura  

 

 


