
FIŞA 
 

                                raportului de activitate în anul 2019 pentru  

                                membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secţia de ştiinţe: membru corespondent AŞM, prof. 

univer.Victor Ghicavîi, secţia „ştiinţe ale vieţii” 

II. Activitate ştiinţifică – Farmacologie şi farmacologie clinică 
Conducător al Programului de Stat „Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului 

respectiv” a. 2018-2021. Executor în proiectele „Compatibilitatea derivaţilor izotioureici cu 

diverse preparate cardio-vasculare” (2018-2019) şi „Desingn-ul şi sinteza chimică a agenţilor 

moleculari cu proprietăţi antimicrobiene şi antifengice în calitate de potenţiale medicamente 

autohtone” (2018-2019). 

Conducător al programului de cercetări ştiinţifice internaţionale „Фармакологические 

аспекты совершенствования персонализированной фармакотерапии основанной на 

принципе доказательной медицины” (2016-2020 гг). 
 

III. Rezultatele 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 străinatate 1 

Monografii editate în ţară 1 

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+ 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naţionale neacreditate  

Articole de popularizare a ştiinţei 1 

Emisiuni radio/TV de popularizare a ştiinţei  

Articole în culegeri internaţionale 2 

Articole în culegeri naţionale  

Articole în materiale ale conferinţelor internaţionale  

Articole în materiale ale conferinţelor naţionale  

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice internaţionale 2 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naţionale 2 

Articole în culegeri (teze)  

Activitatea inovaţională  

Numărul de cereri prezentate  

Numărul de hotărâri pozitive obţinute 2 

Numărul de brevete obţinute 2 

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (până la 100-200 de cuvinte) 

   Tema ştiinţifică: „Elaborarea medicamentelor şi metodelor noi de optimizare a 

farmacoterapiei afecţiunilor şi stărilor patologice” 



    S-a continuat studiul farmacodinamiei derivaţilor alchilizotioureici noi şi compatibilităţile 

acestora cu diverse medicamente cardio-vasculare.  

    S-au iniţiat studiile asupra proprietăţilor imunomodulatoare, antiinflamatoare şi 

antioxidante ale preparatelor entomologice. 

    S-au pregătit materialele ştiinţifice şi s-a participat la Congresul Naţional din Rusia 

„Человек и лекарство” – 2 teze. 

    Numărul de proiecte inaintate – 3: 

 Un proiect al tinerilor savanţi – 1 (consultant) 

 Proiecte în derulare în cadrul „Programului de Stat” (2018-2019) - 2 

Programe de Stat înaintate – 1 „Vasoconstrictoare (antihipotensive) originale noi de 

perspectivă în urgenţe medicale” (2020-2023). 

 

V. Activitatea didactică: 

     Numărul cursurilor ţinute – 8 

     Numărul de persoane la care a fost conducătorul ştiinţific al tezei de masterat – 2 

    S-a continuat implementarea serviciului „farmacologie clinică în sistemul de sănătate din 

ţară prin organizarea prelegerilor şi meselor rotunde, elaborarea Formularului Naţional 

Farmacoterapeutic, perfecţionarea medicilor la modulul „Actualităţi în farmacologia clinică”, 

supraveghere şi farmacovigilenţă, automedicaţia şi utilizarea raţională a medicamentelor. 

 

VI. Activitatea managerială 

                                                                                             

Profesor universitar consultant (catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică).   

Membru Senatului USMF „N.Testemiţanu” 

 

VII. Aprecierea şi recunoaşterea rezultatelor obţinute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

Medalia „Meritul Ştiinţific”, clasa a II-a – Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 105 din 13 

septembrie 2019. 

Diploma şi Medalie „Inventica”, România, Iaşi, 2019. 

Diploma şi Premiul special ICECHIM  „Inventica”, România, 2019. 

Medalia de aur „INFOINVENT”, Chişinău, 2019. 

Certificat de excilenţă „Dunărea de jos Universitatea Galaţi”, 2019. 

 

VIII. Membru/preşedinte al comitetului organizatoric/ştiinţific, al comisiilor ştiinţifice de 

susţinere a tezelor; redactor/membru al colegiilor de redacţie al revistelor 

naţionale/internaţionale 

Membru comisiei de experţi al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale 

Membru al colegiului de redacţie a revistelor:  

 „Arta Medica”, „Curierul Medical”, „Info-Med”, „Sănătate publică, economie şi 

management în medicină”, „Buletinul AŞM (ştiinţe medicale) din Moldova”, „Medic+ro” şi 

„Farmacist +ro” din România, „Лекарственные средства” din Rusia. 

Membru al Consiliului ştiinţific specializat. 

Membru Comisiei de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice a Agenţiei 

Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare. 

Membru de onoare a AŞMedicale din România (a.1996). 

 

IX. Alte activităţi: 

 

     S-a organizat şi petrecut conferinţa ştiinţifico-practică în cadrul expoziţiei desfăşurate la 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. Expoziţia Internaţională Specializată MoldMEDZIN & MoldDENT, 

ed. a XXV-a. „Medicamente utilizate în tratamentul şi profilaxia bolilor infecţioase”. 



 
 


