
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 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 al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

   2020–2023  

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

1 609528-EPP-1-

2019-1-GE-

EPPKA2-CBHE-JP 

 

Acord de colaborare: 

2019-1937/001-001 

 

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 

15.11.2019-

14.11.2022 

Coordonator 

instituțional de 

proiect: Evelina 

Gherghelegiu  

 

Expert – Adauji 

Stela 

2 20.70086.22/COV. 

(70105) 

Oferta de soluții de cercetare-

inovare 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 

E-learning la educația medicală 

continuă în contextul pandemiei 

COVID-19 

01.07.2020-

30.06.2021 

Director proiect – 

Olga Cernețchi, 

prof. univ. 

 

Executor  – Adauji 

Stela, conf. univ. 

3 Contract de Grant 

G14990 (Soros) 

Proiect de modificare a cadrului 

legal în domeniul stupefiantelor 

„Managementul lanțului de 

aprovizionare cu analgezice 

opoiode”.  

01.01.2020-

31.12.2020 

Director proiect – 

Adauji Stela, conf. 

univ. 



3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

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 1 

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria B + 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor naționale  

Teze în materiale ale conferințelor naționale cu participare 

internațională 

 

3 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale 8 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 

 

5 

Numărul de cereri de brevetare 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) 

 Au fost propuse modificări și elaborate un șir de actele legislative, care reglementează sistemul 

farmaceutic: 

 noul proiect al „Legii Farmaciei”; 

 proiectul Guvernul Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii  Nr. 128 din 06-02-

2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele 

în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori; 

 proiectul legii privind modificarea și completarea Legii Nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la 

circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor; 

 proiectul ordinului MSMPS „Cu privire la aprobarea normativelor de consum, organizarea 

păstrării și evidența circulației substanțelor toxice, stupefiante, psihotrope și a precursorilor și a 

medicamentelor cu conținut de aceste substanțe în întreprinderile farmaceutice și instituțiile din 

sistemul de sănătate”; 

 proiectul ordinului MSMPS „Cu privire la asigurarea accesibilității populației la analgezice”; 

  proiectul ordinului MSMPS „Cu privire la modificare ordinului MSMPS nr. 960 din 

01.10.2012 „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor”; 

 proiectul ordinului MSMPS „Cu privire la modificarea „Regulilor de bună practică de 

 



distribuție a medicamentelor (GDP) de uz uman”. 

A fost analizată vulnerabilitatea către corupție în sistemul farmaceutic și s-a evidențiat gradul 

de vulnerabilitate a sistemului farmaceutic către corupție, care s-a dovedit a fi: pentru 4 domenii – 

în limita „moderat vulnerabil” (4,1-6,0), alte 3 domenii fac parte din limita „puțin vulnerabil” (6,1-

8,0) și doar un domeniu e apreciat ca „foarte vulnerabil” (2,1-4,0).  Domeniile puțin vulnerabile: 

Autorizarea medicamentelor (6,81); Licențierea întreprinderilor farmaceutice (6,24); Cercetările 

clinice (6,52). Domeniile moderat vulnerabile: Promovarea medicamentelor (4,14); Selecția 

medicamentelor esențiale (4,25); Achizițiile publice de medicamente (5,34); Distribuirea 

medicamentelor (5,25); Domeniul foarte vulnerabil: Inspecția întreprinderilor farmaceutice (3,48). 

Analiza comparativă a gradului vulnerabilității către corupție determinat în a. 2020 în raport cu cel 

ce a fost apreciat în a. 2008, a demonstrat că vulnerabilitatea către corupție în această perioadă a 

crescut cu 10,13%. În rezultatul studiului realizat au fost elaborate recomandări orientate spre 

îmbunătățirea transparenței în principalele domenii ale sistemul farmaceutic, fapt ce va contribui 

la micșorarea gradului de vulnerabilitate către corupție a întregului sistem farmaceutic. 

V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute: studenți anul V, programul de studii 

superioare integrate Farmacie, USMF „Nicolae Testemițanu” 

 Farmacie socială 

 Sisteme informaționale și asistență farmaceutică 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

- 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 

 

 

0/2 

 

 

 

0/4 

 

 

 

0/3 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 

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 

4 

0 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi prenumele 

conducătorului 

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de doctorat/ 

postdoctorat. Teză de 

masterat/ de licență 

Adauji Stela, dr. șt. 

farm., conf. univ. 

Programul de studii 

superioare integrate 

Farmacie, (Licență și 

Master), USMF 

„Nicolae Testemițanu 

Nenescu Ana,  

Aspecte legislative privind 

exercitarea profesiei de 

farmacist şi asistent farmacist  

Teză de licență, 

Farmacie 

Adauji Stela, dr. șt. 

farm., conf. univ. 

Programul de studii 

superioare integrate 

Farmacie, (Licență și 

Master), USMF 

„Nicolae Testemițanu 

Lis Maria,  

Analiza asigurării sistemului 

farmaceutic cu cadre 

farmaceutice 

Teză de licență, 

Farmacie 

Adauji Stela, dr. șt. 

farm., conf. univ. 

Programul de studii 

superioare integrate 

Farmacie, (Licență și 

Master), USMF 

„Nicolae Testemițanu 

Capcelea Valeria,  

Contribuții la istoricul științei 

farmaceutice  

Teză de licență, 

Farmacie 

  



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 Testemițanu”, Decretul Președintelui RM nr. 1783 din 23.09.2020 

privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”. 

2. ADAUJI, S., Diplomă de onoare al Guvernului Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere a 

meritelor deosebite în dezvoltarea și promovarea învățământului de calitate, precum și cu ocazia 

Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Nr. 1830-1142, 2020 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 
Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii 

Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

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, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

Conferinței științifice cu participare internațională 

organizată în cadrul Proiectului bilateral Internațional 

moldo-belarus „Obținerea și cercetarea farmaceutică a 

derivaților de propiltiodiazolochinazolinonă cu 

proprietăți biofarmaceutice optimizate” cu genericul: 

„Obținerea și cercetarea farmaceutică a unor noi 

molecule și produse farmaceutice cu potențial 

terapeutic”. Chișinău,  

31.01. 

2020 

Membru al 

Comitetului 

organizatori 

2 Adauji  Stela, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 1 

din 06.12.2019 la teza de doctor în științe farmaceutice 

„Elaborarea, analiza și standardizarea formelor 

farmaceutice combinate cu conținut de Izohidrafural”, 

susținută de Donici Elena, în Comisia de susținere 

publică 

06.02. 

2020 

Membru al 

Comisiei de 

susținere 

publică și 

referent oficial 

3 Adauji  Stela, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

8th  edition of International Medical Congress for 

Students and Young Doctors MedEspera, Chișinău, 

Republic of Moldova 

23-26. 

09.2020 

Membru al 

comitetului 

științific 

4 Adauji  Stela, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea 

Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova, Chișinău 

 

21-23. 

10.2020 

Membru 

comitetului 

științific 

5 Adauji  Stela, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

Conferinței ştiințifico-practică on-line dedicată 

memoriei profesorului universitar Vasile Procopişin 

„Farmacistul și rolul lui în sistemul de sănătate” în 

contextul Anului Lucrătorului Medical 2020 şi 

Aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău. 

20.11. 

2020 

Președintele 

Comitetului 

organizatoric 

5 Adauji  Stela, 

dr. șt. farm., 

conf. univ. 

Conferința ştiințifico-practică on-line dedicată 

memoriei profesorului universitar Vasile Procopişin 

“Farmacistul și rolul lui în sistemul de sănătate” în 

20.11. 

2020 

Membru al 

comitetului 

științific 



nr 
Numele, 

prenumele 
Evenimentul (conferință, consiliu de susținere etc.) Perioada 

Calitatea 

(membru, 

președinte ș.a.) 

contextul Anului Lucrătorului Medical 2020 şi 

Aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău, 2020 noiembrie 20. 

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

nr Numele, prenumele Revista 
Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1 Adauji Stela Revista Farmaceutică a Moldovei membru 

IX.Participări la foruri științifice: 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

Nr 
Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

     

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

Nr 
Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

     

Manifestări științifice naționale 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul ştiinţific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/ instituția 

organizatoare/ țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

1 Brumărel M., DȘF, 

CU; Safta V. 

DHȘF,PU; Adauji  

S. DȘF, CU; Lupu 

M., DȘF, CU;  

Dogotari L., DȘF, 

CU;  Buliga V., 

DȘF, AU;  Chițan 

E., AU; Peschin A., 

AU; Scetinina S., 

AU;  Priscu V., AU 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopișin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Comunicare: 

Contribuțiile 

patriarhului 

farmaciei 

moldave Vasile 

Procopișin la 

dezvoltarea 

sistemului 

farmaceutic. 

2 Adauji S., DȘF, 

CU;   

Safta V., DHȘF, 

PU;   

Brumărel M., DȘF, 

CU; 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Comunicare: 

Prestarea 

serviciilor 

farmaceutice 

esențiale – 

activitate 

prioritară a 

farmaciei 

comunitare 

3 Zgîrcu E.,SD; 

Adauji, S., DȘF, 

CU;   

Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Safta, V., DHȘF, 

PU;   

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

20.11.2020 Comunicare: 

Asigurarea 

tratamentului 

pacienților cu boli 

rare incluse în 

programe 

naționale. 



Nr 

Numele, prenumele, 

titlul ştiinţific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/ instituția 

organizatoare/ țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

Testemițanu”, Chișinău  

4 Cheptanari-Bîrta, 

N., SD; 

Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Safta, V., DHȘF, 

PU;   

Adauji S., DȘF, 

CU 

 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Comunicare: 

Evaluarea 

rezultatelor 

privind 

identificarea 

factorilor de risc 

și impactul lor în 

prevenirea 

erorilor de 

medicație. 

5 Sîbi  L., SD; 

Adauji S., DȘF, 

CU 

Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Safta, V., DHȘF, 

PU;   

 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Comunicare: 

Riscuri asociate 

utilizării 

suplimentelor 

alimentare la 

copii. 

6 Doroșchevici A, SD 

Safta, V., DHȘF, 

PU;   

Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Adauji S., DȘF, 

CU 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Comunicare: 

Particularități ale 

sistemului de 

control 

farmaceutic în 

diverse țări. 

7 Șchiopu T., SD; 

Adauji S., DȘF, 

CU;  

Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Safta, V., DHȘF, 

PU   

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Strategii de 

eficientizare a 

comunicării 

dintre farmaciștii 

comunitari și 

pacienții 

vârstnici. 

8 Adauji S., DȘF, 

CU; Brumărel M., 

DȘF, CU; Safta, 

V., DHȘF, PU;   

Dogotari L., DȘF, 

CU; Lupu M., 

DȘF, CU;   

 

Conferința ştiințifico-practică on-line 

dedicată memoriei profesorului universitar 

Vasile Procopişin „Farmacistul și rolul lui 

în sistemul de sănătate” în contextul Anului 

Lucrătorului Medical 2020 şi Aniversării a 

75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Catedra de farmacie socială 

„Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău  

20.11.2020 Poster: 

Utilizarea 

rațională a 

medicamentelor –

element central în 

activitatea clinică 

a farmacistului 

comunitar 

Notă: DHȘF – doctor habilitat în științe farmaceutice; DȘF – doctor în științe farmaceutice; PU – 

profesor universitar, CU – conferențiar universitar; AU – asistent universitar; SD – student-

doctorand 

Manifestări științifice cu participare internațională 

Nr 

Numele, prenumele, 

titlul ştiinţific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimen-

tului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 



Nr 

Numele, prenumele, 

titlul ştiinţific 

participantului 

Titlul manifestării organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimen-

tului 

Titlul comunicării/ 

raportului susținut 

1 Adauji  S., DȘF, 

CU;   

 

Conferința științifică cu participare 

internațională organizată în cadrul 

Proiectului bilateral Internațional moldo-

belarus „Obținerea și cercetarea 

farmaceutică a derivaților de 

propiltiodia-zolochinazolinonă cu 

proprietăți biofarmaceutice optimizate” 

cu genericul „Obținerea și cercetarea 

farmaceutică a unor noi molecule și 

produse farmaceutice cu potențial 

terapeutic”. Catedra de chimie 

farmaceutică și toxicologică, USMF 

„Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM  

31.01. 2020 Comunicare: 

Aspecte etice în 

elaborarea și 

promovarea 

medicamentelor 

2 Brumărel M., DȘF, 

CU;   

Adauji  S., DȘF, 

CU;   

Safta  V.; DHȘF, 

PU;   

 

Congresul cu participare internațională 

consacrat aniversării a 75-a de a 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Chișinău, Republica Moldova 

21-23. 

10.2020 

Comunicare: 

Norme 

deontologice și 

activități de 

asigurare a 

utilizării raționale 

a medicamentelor 

în farmacia 

comunitară 

3 Adauji  S., DȘF, 

CU;   

Croitoru  G.,  

Safta V., DHȘF, 

PU;   

 

Congresul cu participare internațională 

consacrat aniversării a 75-a de a 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Chișinău, Republica Moldova 

21-23. 

10.2020 

Poster: 

Elaborarea 

sistemului 

informațional 

automatizat de 

management al 

personalului 

farmaceutic. 

4 Sîbi  L.,SD; 

Adauji S., DȘF, 

CU;   

 

Congresul cu participare internațională 

consacrat aniversării a 75-a de a 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Chișinău, Republica Moldova 

21-23. 

10.2020 

Poster: 

Managementul 

interacțiunilor 

medicamentoase la 

copii în farmacia 

comunitară 

5 Spînu T.,student 

Adauji S., DȘF, 

CU;   

 

Congresul cu participare internațională 

consacrat aniversării a 75-a de a 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Chișinău, Republica Moldova 

21-23. 

10.2020 

Poster: 

Aspecte economice 

în activitatea 

centrului 

farmaceutic 

universitar „Vasile 

Procopișin” 

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

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr 

d/o 
Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

    

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 
Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 



    

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 
Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

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

Articol din alte reviste internaționale: 

CIOBANU, N; ADAUJI, S. Evoluția școlii de farmacie din Basarabia. Romanian Medical Journal, 

România, 2020, LXVII (3), 43-49, ISNN: 1220-5478. 

 

Articole din reviste naţionale: Categoria B+ 

ADAUJI, S., CROITOR, G., SAFTA, V. The development of the automated information system of 

pharmaceutical staff management. The Moldovan Medical Journal. 2020, nr. 61 (1), 30-34. DOI: 

10.5281/zenodo.4018916; UDC: 615.15:004.65. ISSN 2537-6373 (Print); 2537-6381 (Online). 

 

Articole din reviste naţionale: Categoria B 

ȘCHIOPU, T.; BRUMĂREL, M.; SAFTA, V., ADAUJI, S. Rolul farmacistului în revizuirea 

tratamentului medicamentos al vârstnicului cu medicamente protențial inadecvate. Sănătate Publică, 

Economie și Management în Medicină. 2020, nr. 3 (85), 54-59. ISSN 2587-3873. 

 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

1. АДАУЖИ, С., КОТАЙ, В., САФТА, В. Изменение уязвимости к коррупции фармацевтической 

системы республики молдова за 2008 - 2020 гг. В: Матеріали VІ міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. Харків, 2020 квітня 23-24: 28-33. УДК 615.15:378.145/.147 

 

Rezumate la conferinţe naționale cu participare internațională 

1. ADAUJI, S., CROITOR, G., SAFTA, V. Development of automated information system of 

pharmaceutical staff management. Materialele Congresului consacrat aniversării a 75-a de la 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Octombrie 21-23, 2020. Abstract book, p. 643. 

2. SÎBII, L., ADAUJI, S. Management of drug interactions in children in the community pharmacy. 

Materialele Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 

Chișinău, Octombrie 21-23, 2020. Abstract book, p. 680.  

3. SPÎNU, T., ADAUJI, S. Economic aspects in the activity of the university pharmaceutical center 

„Vasile Procopisin”. Materialele Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Octombrie 21-23, 2020. Abstract book, p. 681.  

 

Alte activități ce țin de diverse domenii de activitate în sistemul farmaceutic: 

✓ Membru al Consiliului Școlii doctorale în domeniul Științe medicale, USMF „Nicolae 

Testemițanu”; 

✓ Secretar responsabil al Consiliului de Management al Calității, USMF „Nicolae 

Testemițanu”, ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 312-1A din 31.10.2019; 

✓ Membru al Consiliului de Administrație, ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” 

nr. 119-A din 05.06.2020; 

✓ Membru al Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”; 

✓ Membru al Consiliului Facultății de Farmacie; ordinul rectorului USMF „Nicolae 

Testemițanu” nr. 313-A din 01.10.2020; 

✓ Secretar al Comisiei de Concurs la facultatea Farmacie, ordinul USMF „Nicolae 

Testemițanu” nr. 1195-RU din 01.10.2020; 



✓ Membru al Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculare Farmacie, Decizia 

Consiliului facultății de Farmacie, proces verbal  nr. 1 din 18.09.2020; 

✓ Membru al Comisiei științifico-metodică de profil Farmacia, ordinul rectorului USMF 

„Nicolae Testemițanu” nr. 256-A din 19.10.2020;  

✓ Membru al Comisiei Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale aprobat prin ordinul MS RM, ordinul AMDM nr. Rg04-000023 

din 07.02.2020; 

✓ Membru al Comisiei de specialitate Farmacie pe lângă MSMPS, ordinul MSMPS nr. 867 

din 23.09.2020;  

✓ Secretar al Comisiei de atestarea a Farmaciștilor, ordinul MSMPS nr. 386 din 07.03.2018;  

✓ Prim-vicepreședintele Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova ales prin Decizia 

Consiliului Republican al AFRM, proces verbal nr.1 din 01.02.2018 al Ședinței Consiliului 

Republican. 

✓ Membru al Comitetului Executiv al AFRM și al Consiliului Republican al AFRM. 
 

 

 

Data completării fișei: 11.01.2021 

 

 

 

Semnătura: Adauji Stela 


