FIŞA
raportului de activitate în anul 2020 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 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
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 naţionale neacreditate
Articole de popularizare a ştiinţei
Emisiuni radio/TV de popularizare a ştiinţei
Articole în culegeri internaţionale
Articole în culegeri naţionale
Articole în materiale ale conferinţelor internaţionale
Articole în materiale ale conferinţelor naţionale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice internaţionale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naţionale
Articole în culegeri (teze)
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1

4
1
4

1

2

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.
V. Activitatea didactică:
Numărul de persoane la care a fost conducătorul ştiinţific al tezei de masterat – 3

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.
S-a înaintat propuneri cu privire la prevenirea contaminărilor şi tratamentul infecţiei
COVID-19.
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.).
„Ordinul Republicii”, scrisoare de mulţumire din partea MSMPS.
Distincţii obţinute la expoziţii şi târguri de inventică
Nr.
d/o

Denumirea expoziţiei, târgului

Participanţii

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

1. Ghicavîi V.; Coreţchi I.; Popovici O. Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale
ţesuturilor moi şi articulaţiilor. 12th edition of European exhibition of creativity and innovation
“EUROINVENT 2019”. Iaşi, Romania, 2020, Medalia de aur.
2. Ghicavîi V.; Coreţchi I.; Popovici O. Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale
ţesuturilor moi şi articulaţiilor. Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi
Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVIII-a. Cluj-Napoca, Romania, 2020, Diplomă de Excelenţă
şi Medalia de Aur.
3. Ghicavîi V.; Coreţchi I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor
enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. Salonul
Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVIII-a. ClujNapoca, Romania, 2020, Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Aur.
4. Ghicavîi V.; Coreţchi I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor
enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. Salonul
Internaţional de Invenţii şi Inovaţii “Traian Vuia”, ediţia a VI-a. Timişoara, Romania, 2020,
Medalia de Argint.
5. Ghicavîi V.; Coreţchi I.; Popovici O. Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale
ţesuturilor moi şi articulaţiilor. Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii “Traian Vuia”, ediţia
a VI-a. Timişoara, Romania, 2020, Medalia de Argint.
6. Ghicavîi V.; Coreţchi I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor
enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. 12th edition of
European exhibition of creativity and innovation “EUROINVENT 2019”. Iaşi, Romania, 2020,
Medalia de argint.
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 al colegiului de redacţie a revistelor:
„Arta Medica”, „Curierul Medical”, „Sănătate publică, economie şi management în
medicină”, „Buletinul AŞM (ştiinţe medicale) din Moldova”, „Medic+ro” şi „Farmacist +ro”
din România, „Лекарственные средства” din Rusia.
Preşedinte sau Membru al Consiliului ştiinţific specializat (ad-hoc).

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).
Membru seminarului ştiinţific de profil 314 „Farmacologie şi toxicologie”, specialitatea
„Farmacologie şi farmacologie clinică” USMF „N.Testemiţanu”.
Membru Comitetului Naţional consultativ de experţi în domeniul imunizării.
IX. Alte activităţi:
S-au elaborat mai multe avize la teze de doctor şi doctor habilitat şi autoreferate respective
din Moldova, Cîrgîstan, Ucraina.
S-a participat la şedinţele biroului secţiei „Ştiinţele vieţii” a AŞM. Am activat (a. 2020) în
cadrul „Comisiei de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice” a Agenţiei
Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare.
X. Promovarea rezultatelor obţinute şi a activităţii membrilor secţiei în mass-media
Articole de popularizare a ştiinţei
Nr.
d/o
1

Nume, prenume

Ziarul, publicaţia online

V.Ghicavîi, T.Chiriac

Revista „Sănătate” 06.05.2020

2

V.Ghicavîi, T.Chiriac

3

V.Ghicavîi, A.Caracaş

Revista „Moldova Suverană”
14.05.2020
Revista „Sănătate”
2020

Titlul articolului
„Moda”la medicamente – un
fenomen periculos
„Moda” nu este pentru la
medicament
Trusa medicamentoasă

XI. Lista lucrărilor publicate în anul de referinţă (conform Anexei 2)
Anexa 2.
Monografie:
E.Stratu, I.Coreţchi, V.Ghicavîi – Farmacologia clinică naţională. Red. L.Serghienco – Ciobanu.
Ch. Tipografia „Print. Caro”, 2019, 352 p.
ISBN 978–9975-56-629-2.
Articole din alte reviste internaţionale
1. Поветкин С.В.; Гикавый В.И.; Клюев Е.Г.; Бачинский Н.Г.; Подгурский Л.А.; Цуркан Л.М.
Сравнительная фармакоэпидемиологическая характеристика назначений лекарственных
препаратов, применяемых у больных с хронической сердечной недостаточностью в
условиях типичной практики Курска и Кишинева. Consilium Medicum. 2020, 22 (1), c. 4953. DOI: 10.26442/20751753.2020.1.200003.
Articole din reviste naţionale. Categoria A,B,B+,C.
1. Ghicavîi V.; Chiriac T. Medicamentele şi siguranţa în trafic. Sănătate Publică, Economie şi
Management şi Medicină. 2020, nr.3 (85), 48-53. ISSN 1729-8687.
2. Ghicavîi V. Utilizarea iraţională a medicamentelor şi consecinţele ei; rolul medicului în
selectarea şi utilizarea raţională a medicamentelor. Sănătate Publică, Economie şi Management
şi Medicină. 2020, nr.2 (84), 21-28. ISSN 1729-8687.
3. Ghicavîi V.; Ţurcan L.; Caracaş A. Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a
conduce autovehicule. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Academos”. 2020, nr.1 (56),
71-82. ISSN 1857-0461.

4. Ghicavîi V. Medicament eficient şi inofensiv – garanţia reală a succesului în activitatea ştiinţifică
a farmacologului. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2020,
2 (66), p. 33-45.
5. Ghicavîi V., Caracaş A. Particularităţile utilizării medicamentelor la persoanele de virstă inaintată
senili „Academos”, 2020.
Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice, publicate ca rezumat (1-3 pagini)
1. Корецкий Я.Г.; Гикавый В.И.; Штырба Д.В.; Кирияк Т.П. Сочетанное влияние профетура и
лабеталола на некоторые параметры системной гемодинамики. В: Сборник материалов
XXVII Национального Конгресса «Человек и Лекарство». Москва, Россия, 2020, с.60.
Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase.
1. Ghicavîi V.; Coreţchi I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor
enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. Brevet de invenţie
de scurtă durată MD 1374 Z 2020-05-31.
2. Ghicavîi V.; Coreţchi I.; Popovici O. Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale
ţesuturilor moi şi articulaţiilor. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 1374 Z 2020-05-31.

Data completării fişei 15.01.2021
Semnătura _____________________________________

