
F I Ș A  

raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM 

 

I. Titlul, numele și prenumele, Secția de Științe a AȘM 

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

II. Activitate științifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2022 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului 
Perioada de 

realizare 
Director/executor 

1 609528-EPP-1-

2019-1-GE-

EPPKA2-CBHE-

JP 

 

Acord de 

colaborare: 2019-

1937/001-001 

Programul Uniunii Europene 

pentru educație, formare, tineret 

și sport ERASMUS+  

„Stabilirea instrumentelor și a 

obiectivelor de revizuire pentru 

educația medicală/SPRING setting 

peer review instruments and goals 

for medical (health) education / 

SPRING” 

15.11.2019-

14.11.2022 

Coordonator 

instituțional de 

proiect: Evelina 

Gherghelegiu  

 

Expert – Adauji 

Stela, conf. univ. 

2 - Proiect comun al ONU privind 

drepturile omului: „Acțiuni 

comune pentru consolidarea 

drepturilor omului, inclusiv în 

regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova” 

01.01-

30.06.2022 

Executor – Adauji 

Stela, conf. univ. 

3 Contract de Grant 

G15130 din 

01.09.2021 

(Soros) 

Proiect bilateral de modificare a 

cadrului legal: „Dezvoltarea 

reglementărilor privind 

managementul medicamentelor 

neconforme” 

01.09.2021- 

31.08.2022 

Director proiect – 

Adauji Stela, conf. 

univ. 

4 415932 AO 

„Homecare” 

Proiect bilateral: „Echitate în 

sănătate prin responsabilizare 

socială” 

01.09.2022- 

31.03.2023 

Director proiect – 

Adauji Stela, conf. 

univ. 

5 Contract de Grant 

G15093 din 

16.12.2020 

(Soros) 

Proiect bilateral: „Îngrijiri paliative 

sustenabile și reziliente la nivel 

național” 
15.01.2021-

20.04.2023 

Executor – Adauji 

Stela, conf. univ. 
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III. Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii în ediții internaționale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediții din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF 1 (IF 1,433) 

Articole în alte reviste editate în străinătate 2 

Monografii editate în țară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

Articole în reviste naționale, categoria A+  

Articole în reviste naționale, categoria A  

Articole în reviste naționale, categoria B+  

Articole în reviste naționale, categoria B  1 

Articole în reviste naționale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate 2 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională  

Participare cu raport la foruri științifice internaționale: în străinătate / în 

Republica Moldova 
 

Participare cu raport la foruri științifice naționale 1 

Participare cu raport la foruri științifice cu participare internațională  

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obținute  

Numărul de brevete obținute  

Numărul de brevete implementate  

Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 
 

Articole / cărți de popularizare a științei 1 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 1 

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

IV. Rezultate științifice obținute în anul de referință (100-200 de cuvinte) 

Au fost evaluate programele de studii superioare de licență și integrate oferite de IP Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” privind drepturile omului și comunicarea, în 

vederea identificării oportunităților de fortificare a pregătirii viitorilor profesioniști în sănătate în 

domeniul cunoașterii și respectării drepturilor omului, precum și dezvoltarea competențelor de 

comunicare. 

A fost realizată analiza comparativă complexă a reglementărilor internaționale din diferite țări privind 

excluderea medicamentelor neconforme din circulație și colectarea lor de la populație pentru nimicirea  

lor inofensivă. A fost elaborat proiectul de ordin „Cu privire la crearea sistemului de nimicire 

inofensivă a deșeurilor farmaceutice” cu 3 anexe: 

✓ Regulamentul cu privire la gestionarea și nimicirea inofensivă a deșeurilor farmaceutice (anexa 1); 

✓ Regulamentul cu privire  la colectarea de la populație a medicamentelor inutilizabile (anexa 2); 

✓ Clasificarea deșeurilor farmaceutice (anexa 3). 

A fost evaluată atitudinea farmaciștilor privind consumul de medicamente OTC în rândul vârstnicilor 

pentru a determina potențialele probleme legate de administrarea acestora și modalitățile de 

soluționare prin chestionarea a 112 constatându-se că: vârstnicii, fiind consumatori de medicamente 
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OTC, au cunoștințe insuficiente despre acestea (interacțiuni medicamentoase, efecte secundare și 

complicații); vârstnicii practică atât automedicația, cât și administrează medicamente OTC la 

recomandarea specialiștilor din domeniu; farmaciștii susțin că perfecționarea în domeniul geriatriei 

este necesară și trebuie să fie orientată către optimizarea utilizării medicamentelor la vârstnici, iar 

calitatea îngrijirilor farmaceutice geriatrice depinde de performanțele farmaciștilor obținute în 

continuă dezvoltare profesională.  

S-au evaluat problemele ce țin de deservirea cu medicamente  a copiilor în farmacia comunitară și 

evidențierea rolului farmacistului privind îmbunătățirea aderenței la regimurile de medicație a copiilor, 

la nivel mondial, fiind identificați factorii determinanți în aderența pacientului pediatric; evidențiate 

riscurile asociate cu utilizarea neconforma a medicamentelor la copii; identificate  metodele de 

creștere a aderenței la tratament a pacienților pediatrici în farmacia comunitară; evaluat rolului 

farmacistului comunitar în aderența la tratament a pacienților pediatrici; identificate atitudinea și 

barierele farmaciștilor în acordarea asistenței farmaceutice pacientului pediatric .  

Au fost evaluate și analizate problemelor ce țin de asistența cu medicamente a persoanelor cu boli 

mintale în farmacia comunitară, precum și evidențierea rolului farmacistului privind îmbunătățirea 

aderenței la regimurile de medicație, fiind chestionați 106 farmaciști din cadrul farmaciilor 

comunitare. 

V. Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ținute: 

Denumirea cursurilor ținute la programul de studii superioare integrate (Ciclul I+II - Licență și 

Master) 0916.1 Farmacie:  

✓ Farmacie socială, studenți anul V;  

✓ Sisteme informaționale și asistență farmaceutică, studenți anul V 

Denumirea cursurilor postuniversitare de rezidențiat la domeniul Farmacie ținute: 

✓ anul I: Managementul calității și legislația asistenței farmaceutice  

✓ anul II: Managementul farmaciei comunitare; Managementul farmaciei de spital; Farmacie 

socială și îngrijiri farmaceutice 

Denumirea cursurilor de educație farmaceutică și medicală continuă ținute: 

✓ Activitate farmaceutică – aspecte manageriale și de marketing, pentru farmaciști cursanți; 

✓ Actualități legislative în activitatea farmaceutică, pentru farmaciști cursanți;  

✓ Managementul asistenței farmaceutice în activitatea farmacistului comunitar, pentru 

farmaciști cursanți; 

✓ Managementul sistemului de farmacovigilență, pentru farmaciști cursanți; 

✓ Managementul utilizării raționale a medicamentului pentru cadrul managerial și lucrătorii 

medicali și farmaceutici din instituțiile medico-sanitare din țară de la toate nivelele de 

asistență medicală 
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Numărul total de persoane la care a fost conducător științific al tezei de doctorat 4 

Numărul persoanelor la care a fost conducător științific și care au susținut teza, fiind 

confirmată de ANACEC  

 

Numărul total de persoane la care a fost conducător științific al tezei de – licență  

– masterat 

4 

- 

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate 1 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea 

membrilor secției 

Numele și prenumele 

conducătorului 

Instituția de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de doctorat/ postdoctorat 

Teză de masterat 
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VI. Activitate managerială 

01.07.2019 – în prezent – concurs la funcția de șef Catedră de farmacie socială „Vasile 

Procopișin” pentru un termen de 5 ani  

06.05.2020 – în prezent – șef Departament Educație Medicală Continu 

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

pe portaluri specializate etc.). 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 
d/o 

Denumirea expoziției, târgului Participanții 
Tematica 

prezentărilor 

Distincții 

obținute 

     

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

științifice de susținere a tezelor 

nr 
Numele, 

prenumele 

Evenimentul (conferință, consiliu de 

susținere etc.) 
Perioada 

Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

1. Adauji Stela, 

conf. univ.  

 

Conferința științifică anuală 

„Cercetarea în biomedicină și sănătate: 

calitate, excelență și performanță”, 

19-21.10. 

2022. 

membru al 

Comitetului 

științific, 

Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale 

nr Numele, prenumele Revista 
Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1 Adauji Stela, conf.univ. Revista Farmaceutică a Moldovei Redactor șef-adjunct 

IX. Participări la foruri științifice: 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

     

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/ 

instituția organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

 Dorina Buruiana; 

Adauji Stela, dr. șt. 

farm., conf. univ. 

9th International Medical 

Congress for Students and 

Young Doctors, USMF „Nicolae 

Testemițanu”. Chișinău,  

12-

14.05.2022 

Development of a 

concept regarding 

the safety of the 

community 

pharmacist 

 

https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf
https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf
https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf
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Manifestări științifice naționale  

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

1 Adauji Stela, dr. șt. 

farm., conf. univ. 

Curs educațional „Probleme ale 

sistemului farmaceutic din 

Republica Moldova în contextul 

strategiei farmaceutice pentru 

Europa” Conferința științifică 

anuală consacrată aniversării a 77-

a de la fondarea Universității de 

Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova, în cadrul 

Zilelor Universității și în contextul 

celebrării Zilei Internaționale a 

Științei pentru Pace și Dezvoltare și 

de dedicată 
https://cercetare.usmf.md/sites/default/f

iles/inline-files/PROGRAM-

INVITATIE%202022%20.pdf  

20.10.2022 Rolul cadrelor 

farmaceutice în 

contextul strategiei 

Farmaceutice 

pentru Europa 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

     

Conferințe/mese rotunde 

 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

1. Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.; Lupu, M., conf. 

univ.; 

Masa rotundă „Actualități privind 

managementul medicamentelor 

neconforme”, Dispoziția MS RM nr. 

306-d din 08.04.2022. Chișinău, 

Republica Moldova 

11.04.2022 Reglementări privind 

nimicirea inofensivă a 

medicamentelor în 

Republica Moldova 

2. Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.; Lupu, M., conf. 

univ.; 

Masa rotundă „Actualități privind 

managementul medicamentelor 

neconforme”, Dispoziția MS RM nr. 

306-d din 08.04.2022. Chișinău, 

Republica Moldova 

11.04.2022 Analiza 

reglementărilor 

nimicirii inofensive a 

medicamentelor în 

diverse țări 

3. Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.; Lupu, M., conf. 

univ.; 

Masa rotundă „Actualități privind 

managementul medicamentelor 

neconforme”, Dispoziția MS RM nr. 

306-d din 08.04.2022 

11.04.2022 Dinamica nimicirii 

medicamentelor cu 

termen expirat/ 

rebutate /inutilizabile 

în perioada aa. 2017-

2021 în RM 

4. Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.;  

Congresul al IX-lea al farmaciștilor 

din RM cu genericul „Sistemul 

farmaceutic din Republica Moldova 

– realități și perspective de 

dezvoltare”. Chișinău, Republica 

Moldova. Ordinul MS RM nr. 582 

din 15.06.2022 

18.06.2022. Realizări și probleme 

ale sistemului 

farmaceutic din 

Republicii Moldova 

5. Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

Masa rotundă „Managementul 

medicamentelor neconforme – 

probleme și soluții”. Ordinul MS 

05.10.2022 Dezvoltarea 

reglementărilor privind 

managementul 

https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf
https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf
https://cercetare.usmf.md/sites/default/files/inline-files/PROGRAM-INVITATIE%202022%20.pdf


6 

 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul științific 

participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

univ.; Lupu, M., conf. 

univ.; 

RM nr. 873 din 26.09.2022. 

Chișinău, Republica Moldova 

medicamentelor 

neconforme în 

Republica Moldova 

6 Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.; Buliga, V., dr.șt. 

farm.; 

Masa rotundă cu genericul 

„Dezvoltarea cadrului legislativ 

privind activitatea farmaceutică – 

probleme și soluții”. Ordinul MS 

RM nr. 1112 din 28.11.2022. 

Chișinău, Republica Moldova 

29.11.2022 Sumar al evaluării  Ex-

post de impact a Legii 

De 1456-XII din 

25.05.1993 cu privire 

la activitatea 

farmaceutică. 

Dezvoltarea 

reglementărilor privind 

activitatea 

farmaceutică în 

Republica Moldova 

7 Adauji S., conf. univ.; 

Safta V., prof. univ.; 

Brumărel M., conf. 

univ.; Buliga, V., dr.șt. 

farm.; 

Masa rotundă cu genericul 

„Dezvoltarea cadrului legislativ 

privind activitatea farmaceutică – 

probleme și soluții”. Ordinul MS 

RM nr. 1112 din 28.11.2022. 

Chișinău, Republica Moldova 

29.11.2022 Rezultatele examinării 

intermediare. Opinia 

farmacistului prin 

aplicarea principiului  

opționalității   

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

1 Adauji Stela, conf. 

univ. 

Radio Vocea Speranței, 21 iunie 

2022. 

Rolul farmacistului în contextul 

OMS . 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr. Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

    

Cărți de popularizare a științei  

ADAUJI, S.; SAFTA, V. Mihail Brumărel – septuagenar: Medalion aniversar. – Chișinău: S. n., 2022 

(Foxtrot). – 156 p. ISBN 978-9975-89-255-1. 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Numele, prenumele 

autorului 
Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

Manul 

LOZAN Oleg, GUȚU Dragoș, GUDIMA Lina, CUMPĂNĂ Maria, ALEXA Zinaida, ADAUJI Stela, 

COJOCARU-TOMA Maria, ANISEI Angela. Managementul utilizării raționale a medicamentului. 

Manual, Chișinău : S. n., T-Par, 2022, 288 p., ISBN 978-9975-63-559-2. 
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Articol din revista cu factor de impact: 

CHEPTANARI-BIRTA, N.; SAFTA, V.; SPINEI, L.; ADAUJI, S. The analysis of prescriptions and 

distribution of medicines in the prevention of medication errors in community pharmacies. In: Farmacia. 

2022, 70(4), 760-766. ISSN 0014-8237, ISSN-L 2065-0019 (IF 1,433). https://farmaciajournal.com/wp-

content/uploads/art-25-Cheptanari-Birta_Adauji_760-766.pdf 

Articol din alte reviste internaționale: 

CERNETCHI, O.; STRATULAT, S.; ȘALARU, V.; ADAUJI, S.; CAZACU-STRATU, A.; 

GHERGHELEGIU, E.; IURCO, O. Impact and consequences of COVID 19 on teaching and learning in 

Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. In: MEDH-

EECA Journal Of Medical And Health Sciences Education For Eastern Europe And Central Asia, 2022. 

1(1), 15-23. ISSN 2783-6797. https://lsmu.lt/wp-content/uploads/2022/10/MEDH-EECA-2022-Volume-1-

No-1-web.pdf 

SCHIOPU, T.A.; BRUMĂREL, M. D.; PESCHIN, A.I.; ADAUJI, S. B.; Pharmacists intervention 

in managing herbal medicines. In: Social Pharmacy in Health Care, 2022. Vol. 8, no. 4. ISSN 2518-1564 

(Online), ISSN 2413-6085 (Print). http://sphhcj.nuph.edu.ua/  

Articole din reviste naționale acreditate: Categoria B 

CHEPTANARI-BIRTA, N.; ADAUJI., S;. BRUMĂREL, M. Risk management - component part 

of the quality assurance system of pharmaceutical care. In: Revista de stiinte ale sănătății din 

Moldova/Moldovan Journal of Healthe Sciences. 2022, nr. 4, vol. 30, 52-60. ISSN 2345-1467. 

https://doi.org/10.52645/MJHS.2022.4.09  

Articole din reviste naționale în proces de acreditare: 

ADAUJI., S;. SAFTA, V.; BRUMĂREL, M. Legislația farmaceutică internațională - o nouă 

disciplină pentru viitorul farmacist. In: Revistă Farmaceutică a Moldovei. 2022, nr. 1, vol. 49, 5-8. ISSN 

1812-5077. 

ADAUJI., S;. SAFTA, V.; BRUMĂREL, M.; LUPU, M.; BULIGA, V. Analiza dinamicii nimicirii 

inofensive a medicamentelor în Republica Moldova. In: Revistă Farmaceutică a Moldovei. 2022, nr. 2, vol. 

50, 5-8. ISSN 1812-5077. 

Rezumate la congres internațional în RM 

MELNIC, A., ȘCHIOPU, T., ZGÎRCU, I. Scientific adviser: ADAUJI, S.  Analysis of local dietary 

supplements assortment on the pharmaceutical market in the Republic of Moldova. 9th International 

Medical Congress for Students and Young Doctors, USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 12-14 mai, 

2022. Abstract book. p. 299. ISSN 978-9975-3544-2-4.  

SÎBII, L. Scientific adviser: ADAUJI, S.  Counseling of pediatric patients in community pharmacies. 

9th International Medical Congress for Students and Young Doctors, USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Chișinău, 12-14 mai, 2022. Abstract book. p. 306. ISSN 978-9975-3544-2-4.  

BURUIANA, D. Scientific adviser: ADAUJI, S.  Development of a concept regarding the safety of 

the community pharmacist. 9th International Medical Congress for Students and Young Doctors, USMF 

„Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 12-14 mai, 2022. Abstract book. p. 306. ISSN 978-9975-3544-2-4.  

ȘCHIOPU, T., ZGÎRCU, E., DEMCIUC, N. Scientific adviser: ADAUJI, S.  Opportunities for 

community pharmacists in evaluating OTC medications use among older adults. 9th International Medical 
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