FIŞA
raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale 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 (participarea în proiecte de cercetare)
Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1)
Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021
Nr./o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Director/ executor

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.)
Nr.
Tipul și Cifrul
/o
proiectului
1
Bilaterale
609528-EPP-1-2019-1GE-EPPKA2-CBHE-JP
Acord de colaborare:
2019-1937/001-001

2

Orizont 2020
20.70086.22/COV.
(70105)

3

Bilaterale
Contract de Grant
G15130 din 01.09.2021
(Soros)

Denumirea proiectului
Programul Uniunii Europene
pentru educaţie, formare,
tineret şi sport ERASMUS+
Titlul: Stabilirea instrumentelor
și a obiectivelor de revizuire
pentru educația medicală/spring
setting peer review instruments
and goals for medical (health)
education / spring
Oferta de soluții de cercetareinovare privind combaterea și
atenuarea impactului
pandemiei COVID-19 prin
intermediul Programului UE
Horizont 2020 (CG-ENI/2017/
386-980 CE "Suportul
Financiar pentru participarea
Republicii Moldova în
Programul Cadru al Uniunii
Europene de cercetare și
inovare ORIZONT 2020)
Titlul: Consolidarea
capacităților de instruire prin
utilizarea platformelor Elearning la educația medicală
continuă în contextul pandemiei
COVID-19
Proiect de modificare a cadrului
legal „Dezvoltarea
reglementărilor privind
managementului
medicamentelor neconforme”.

Perioada de
realizare
15.11.201914.11.2022

Director/executor
Coordonator
instituțional de
proiect: Evelina
Gherghelegiu
Expert – Adauji
Stela

01.07.202030.06.2021

Director proiect –
Olga Cernețchi,
prof. univ.
Executor – Adauji
Stela, conf. univ.

01.09.202131.08.2022

Director proiect –
Adauji Stela, conf.
univ.

Nr.
Tipul și Cifrul
/o
proiectului
4
Bilaterale
Acord de colaborare
18/2021

Denumirea proiectului
„Acțiuni comune pentru
consolidarea drepturilor omului,
inclusiv în regiunea
transnistreană a Republicii
Moldova” (faza II).

Perioada de
realizare

01.11.202131.12.2021

Director/executor
Director proiect –
Olga Cernețchi,
prof. univ.
Asistent de proiect
– Adauji Stela,
conf. univ.

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii internaționale
Capitole în monografii naționale
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
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională
Teze în materiale ale conferințelor naționale cu participare internațională
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale în străinătate (Congres România)
Participare cu raport/postere la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea numelui pe copertă)
Articole / cărți de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)

1

1
1
1
1

9
1

6
6/6

1

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
A fost argumentată necesitatea și elaborată varianta inițială a proiectului de lege „Legea
Farmaciei”. S-a elaborat „Analiza de impact” la proiectul „Legii Farmaciei”. S-a elaborat
metoda de expertiză a normelor opționale incluse în proiectul Legii Farmaciei. S-au analizat
normele juridice vulnerabile incluse în proiectul “Legii Farmaciei”. A fost realizată expertiza
colectivă a unora dintre cele mai radicale modificări promovate de proiectul Legii Farmaciei.
Prin chestionarea a 132 experţi s-au conturat variantele normelor juridice optimale incluse în
proiectul Legii Farmaciei. Rezultatele obținute au fost prezentate sub formă de articol publicat

în Revista Farmaceutică a Moldovei (https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/712_32.pdf).
A fost realizată analiza complexă a reglementărilor internaționale și din diferite țări privind
excluderea medicamentelor neconforme din circulație și colectarea lor de la populație pentru
nimicirea lor inofensivă: Estonia, Federația Rusă, UcrainaBielorusia, Kazahstan, Tagikistan,
Armenia, Cârkâstan, Uzbekistan, Georgia.
A fost realizată analiza activității CFU „Vasile Procopișin” și subdiviziunilor lui din 2006 de la implementarea sistemului informațional automatizat „Nomenclatorul de Stat al
Medicamentelor”.
Rezultate obținute:
- pe parcursul ultimilor 5 ani, s-a stabilit că CFU „Vasile Procopișin” al USMF „Nicolae
Testemițanu” înregistrează un rezultat negativ, prin prevalarea cheltuielilor totale asupra
veniturilor totale. Scăderea indicilor de profit se datorează prezenței unor fenomene care
depind sau nu de activitatea nemijlocită a întreprinderii farmaceutice, cu o influență
nevaforabilă asupra acesteia:
 izbucnirea crizei economice la finele anului 2008, care s-a soldat cu efecte fatale în
următorii ani asupra economiei CFU;
 amplasarea irațională a farmaciilor comunitare în imediată apropiere a CFU contrat
prevederilor legale prin nerespectarea distanței etc.
 declanșarea pandemiei COVID-19, cu o influență negativă asupra sistemului sănătății, dar
și economic;
V. Activitate didactică, în 2021
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute programul de studii superioare integrate (Ciclul
I+II - Licență și Master) 0916.1 Farmacie:
- elaborate:
 Deontologie farmaceutică, anul II
 Managementul riscului farmaceutic, anul IV;
 Legislație farmaceutică internațională, anul IV;
 Antreprenoriat în activitatea farmaceutică, anul IV
- ținute:
 Farmacie socială, anul V
 Sisteme informaționale și asistență farmaceutică, anul V
- Denumirea cursurilor postuniversitare de rezidențiat la domeniul Farmacie:
 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 continuă pentru farmaciști:
 Activitate farmaceutică – aspecte manageriale și de marketing
 Actualități legislative în activitatea farmaceutică
 Managementul asistenței farmaceutice în activitatea farmacistului comunitar
 Managementul sistemului de farmacovigilență
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, fiind
confirmată de ANACEC
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de: licență
masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate

4/2

0/4

1/3

4
1
-

VI. Activitate managerială
01.07.2019 – concurs la funcția de șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin” pentru un
termen de 5 ani
11.09.2017-05.05.2020 – șef Secție Managementul calității academice, USMF „Nicolae
Testemițanu”
06.05.2020 – în prezent – șef Departament Educație Medicală Continuă

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).
1.

adauji, S. Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”. Conferită pentru realizări științifice
valoroase în activitatea de cercetare, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, promovarea
științei pe plan național și internațional, precum și cu prilejul Zilei Internaționale a Științei
pentru Pace și dezvoltare. Brevet prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 391 din 04.11.2021.

2.

Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM, Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 121 din
26.05.2021

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor
științifice de susținere a tezelor
nr
1

2

Numele,
prenumele
Adauji Stela

Adauji Stela

3

Adauji Stela

4

Adauji Stela

5

Adauji Stela

6

Adauji Stela

7

Adauji Stela

Evenimentul (conferință, consiliu de
susținere etc.)
Conferința științifico-practică
„Abordarea sistemică - metodologie în
cercetarea farmaceutică”
Conferința științifico-practică
„Abordarea sistemică - metodologie în
cercetarea farmaceutică”
Conferința științifică cu participare
internațională „Perspective în cercetarea
produselor farmaceutice de origine
sintetică și naturală”
Conferința științifico-practică „Sistemul
de asigurare a calității medicamentului probleme și soluții”
Conferinţa ştiinţifico-practică națională
cu participare internațională „Actualități
și perspective în studiul farmaceutic al
plantelor medicinale”
Conferința ştiinţifică anuală consacrată
aniversării a 76-a de la fondarea USMF
„Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova
Conferința științifico-practică „Relația
medic-farmacist în promovarea
serviciilor farmaceutice avansate”.

Perioada

Calitatea (membru,
președinte ș.a.)

16.04.2021

Președinte comitet
organizatori

16.04.2021

Vicepreședinte
comitete științific

14.05.2021

Membru comitet
organizatoric

29.09.2021

Președinte comitet
organizatori,
Președinte comitete
științific

0102.10.2021

Membru comitet
organizatoric

19-22.10.
2021

Membru comitete
științific

26.11.2021

Președinte comitet
organizatori

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
1

Numele, prenumele
Adauji Stela

Revista
Revista Farmaceutică a Moldovei

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Redactor șef-adjunct

IX. Participări la foruri științifice:
Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Nr

Numele, prenumele,
titlul ştiinţific
participantului

Titlul manifestării
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Adauji Stela, dr. șt.
farm.;
Brumărel Mihail,
dr. șt. farm.;
Safta Vladimir, dr.
hab. șt. farm.;

Comunicare
„Farmacia: de la inovare la buna
practică farmaceutică!” Congresului
Național de Farmacie, ed. a XVIII-a,
organizat de Societatea de Știinșe
Farmaceutice din România,
Facultatea de Farmacie,
Universitatea din Oradea, România

Titlul comunicării/
raportului/posterului
susținut

Perioada
desfășurării
evenimentului

15-17.
09.2021

Asociația profesională
a farmaciștilor din
Republica Moldova la
70 de ani

Manifestări științifice naționale
Nr

Numele, prenumele, titlul
ştiinţific participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția
organizatoare/țara

Chițan Elena; Adauji
Stela, dr. șt. farm.;
Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Safta Vladimir, dr.
hab. șt. farm.;

Conferința științifico-practică
„Abordarea sistemică – metodologie
în cercetarea farmaceutică”, Catedra
de farmacie socială „Vasile
Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM
Conferința științifico-practică
„Abordarea sistemică – metodologie
în cercetarea farmaceutică”, Catedra
de farmacie socială „Vasile
Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM
Conferința ştiinţifică anuală
consacrată aniversării a 76-a de la
fondarea USMF „Nicolae
Testemiţanu” din RM „Cercetarea în
biomedicină și sănătate: Calitate,
Excelență și Performanță”, secția
„Probleme actuale ale farmaciei”
Conferința științifico-practică
„Relația medic-farmacist în
promovarea serviciilor farmaceutice
avansate”, Catedra de farmacie
socială „Vasile Procopișin”, USMF
„Nicolae Testemiţanu”, RM

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul comunicării/
raportului/ posterului
susținut

Comunicări
1

2

3

4

5

6

Safta Vladimir, dr. hab.
șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.;
Adauji Stela, dr. șt. farm.;
Dogotari Liliana, dr. șt.
farm.; Chițan Elena
Sîbii Lucia, studentdoctorand; Adauji Stela,
dr. șt. farm.;

Șchiopu Tatiana, studentdoctorand; Adauji Stela,
dr. șt. farm.; Safta
Vladimir, dr. hab. șt.
farm.; Brumărel Mihail,
dr. șt. farm.;
Sîbii Lucia, studentdoctorand; Adauji Stela,
dr. șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.;
Șchiopu Tatiana, studentdoctorand; Sîbii Lucia,
student-doctorand;
Cheptanari-Bîrtă
Nicoleta, student-

Conferința științifico-practică
„Relația medic-farmacist în
promovarea serviciilor farmaceutice
avansate”, Catedra de farmacie
socială „Vasile Procopișin”, USMF
„Nicolae Testemiţanu”, RM
Conferința științifico-practică
„Relația medic-farmacist în
promovarea serviciilor farmaceutice
avansate”, Catedra de farmacie
socială „Vasile Procopișin”, USMF

16.04.
2021

Urgențe speciale
în sistemele de
sănătate și
farmaceutic

16.04.
2021

Probleme actuale
ale sistemului
farmaceutic din
Republica
Moldova

20-22.10.
2021

Rolul
farmacistului în
managementul
rinitei alergice în
farmacia
comunitară

26.11.
2021

26.11.
2021

26.11.
2021

Asistența cu
suplimente
alimentare a
vârstnicilor cu
maladii cronice în
condiții de
ambulator
Suplimente
alimentare
pediatrice:
considerații
specifice de
reglementare
Rolul
farmacistului
comunitar în
evaluarea calității
serviciilor

Nr

Numele, prenumele, titlul
ştiinţific participantului

doctorand; Adauji Stela,
dr. șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.;

Titlul manifestării organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

„Nicolae Testemiţanu”, RM

Titlul comunicării/
raportului/ posterului
susținut

farmaceutice
avansate prestate
copiilor și
vârstnicilor

Manifestări științifice cu participare internațională

Nr

Numele, prenumele, titlul
ştiinţific participantului

Titlul manifestării organizatori/ instituția
organizatoare/ țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul comunicării/
raportului/ posterului
susținut

Comunicare în plen
1

Adauji Stela, dr. șt. farm.;
Safta Vladimir, dr. hab.
șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.;
Buliga Valentina, dr. șt.
farm.;

Conferința științifico-practică cu
participare internațională „Sistemul
de asigurare a calității
medicamentului – probleme și
soluții”, Catedra de farmacie socială
„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM în parteneriat cu
Disciplina de Management,
Marketing și Legislație
Farmaceutică, UMF „Carol Davila”
din București, România

Adauji Stela, dr. șt. farm.;
Safta Vladimir, dr. hab.
șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.;
Buliga Valentina, dr. șt.
farm.; Seicaș Rita;
Țurcanu Ghenadie
Adauji Stela, dr. șt. farm.;
Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Safta Vladimir, dr.
hab. șt. farm.; Buliga
Valentina, dr. șt. farm.;

Conferința științifică cu participare
internațională „Perspective în
cercetarea produselor farmaceutice
de origine sintetică și naturală”,
Catedra de chimie farmaceutică și
toxicologică”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM
Conferința științifică cu participare
internațională „Perspective în
cercetarea produselor farmaceutice
de origine sintetică și naturală”,
Catedra de chimie farmaceutică și
toxicologică”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM
Conferința științifică cu participare
internațională „Perspective în
cercetarea produselor farmaceutice
de origine sintetică și naturală”,
Catedra de chimie farmaceutică și
toxicologică”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM

29.09.
2021

Comunicare în
plen „Expertiza
unor norme
juridice incluse în
proiectul legii
farmaciei”

Comunicare
2

3

4

5

6

Sîbii Lucia, studentdoctorand;
Adauji Stela, dr. șt. farm.;

Șchiopu Tatiana, studentdoctorand;
Adauji Stela, dr. șt. farm.;

Șchiopu Tatiana, studentdoctorand; Adauji Stela,

Conferința științifică cu participare
internațională „Perspective în
cercetarea produselor farmaceutice
de origine sintetică și naturală”,
Catedra de chimie farmaceutică și
toxicologică”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM
Conferința științifico-practică
națională cu participare

14.05.
2021

14.05.
2021

14.05.
2021

14.05.
2021

01-02.10.
2021

Aplicarea
principiului
opționalității în
crearea legislației
farmaceutice

Ajustarea cadrului
normativ privind
asigurarea cu
analgezice în
îngrijiri paliative

Evaluarea
competenței
farmaciștilor
comunitari în
utilizarea
rațională a
medicamentelor
pediatrice
antitusive
Rolul
farmacistului în
evaluarea
interacțiunilor
medicamentoase
la vârstnici
Profilul
fitoterapeutic al

Nr

Numele, prenumele, titlul
ştiinţific participantului

dr. șt. farm.; Brumărel
Mihail, dr. șt. farm.; Safta
Vladimir, dr. hab. șt.
farm.;

Titlul manifestării organizatori/ instituția
organizatoare/ țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

internațională „Actualități și
perspective în studiul farmaceutic al
plantelor medicale”, Catedra de
farmacognozie și botanică
farmaceutică,, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM

Titlul comunicării/
raportului/ posterului
susținut

vârstnicului din
perspectiva
farmacistului
comunitar

Postere
1

2

3

4

5

Șchiopu Tatiana, studentdoctorand; Demciuc
Nicolae; Adauji Stela,
dr. șt. farm.;

Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Adauji Stela, dr. șt.
farm.; Sîbii Lucia,
student-doctorand;

Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Adauji Stela, dr. șt.
farm.; Safta Vladimir, dr.
hab. șt. farm.; Șchiopu
Tatiana, studentdoctorand;

Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Adauji Stela, dr. șt.
farm.; Cheptanari-Bîrtă
Nicoleta, studentdoctorand;

Brumărel Mihail, dr. șt.
farm.; Adauji Stela, dr. șt.
farm.; Safta Vladimir, dr.
hab. șt. farm.; Șchiopu

Conferința științifico-practică cu
participare internațională „Sistemul
de asigurare a calității medicamentului – probleme și soluții”, Catedra
de farmacie socială „Vasile
Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM în parteneriat cu
Disciplina de Management,
Marketing și Legislație
Farmaceutică, UMF „Carol Davila”
din București, România
Conferința științifico-practică cu
participare internațională „Sistemul
de asigurare a calității
medicamentului – probleme și
soluții”, Catedra de farmacie socială
„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM în parteneriat cu
Disciplina de Management,
Marketing și Legislație
Farmaceutică, UMF „Carol Davila”
din București, România
Conferința științifico-practică cu
participare internațională „Sistemul
de asigurare a calității
medicamentului – probleme și
soluții”, Catedra de farmacie socială
„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM în parteneriat cu
Disciplina de Management,
Marketing și Legislație
Farmaceutică, UMF „Carol Davila”
din București, România
Conferința științifico-practică cu
participare internațională „Sistemul
de asigurare a calității
medicamentului – probleme și
soluții”, Catedra de farmacie socială
„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae
Testemiţanu”, RM în parteneriat cu
Disciplina de Management,
Marketing și Legislație
Farmaceutică, UMF „Carol Davila”
din București, România
Conferința științifico-practică
națională cu participare
internațională „Actualități și
perspective în studiul farmaceutic al

29.09.
2021

29.09.
2021

29.09.
2021

29.09.
2021

01-02.10.
2021

Îngrijiri
farmaceutice
legate de
medicația OTC la
vârstnici

Elemente de
management al
timpului în
asigurarea
eficacității
manageriale

Viziunea
consumatorilor
și a farmaciștilor
față de
publicitatea și
promovarea
medicamentelor

Relațiile de
serviciu dintre
conducătorii și
angajații
farmaciilor
comunitare

Disponibilitatea
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desfășurării
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