Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Victor Ghicavîi
Or. Chişinău, MD 2025, R. Moldova
Serviciu: (+373 22) 73-38-05

Mobil: (+373 79) 406323

pharm clin@yahoo.com
Republica Moldova
11.08.1944
Masculin

Experienţa profesională
Perioada 1989 – prezent
Profesor universitar, catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică, USMF „N.Testemiţanu”
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilutăţi principale • Efectuează toate activităţile delegate de către Rector, Prorectori, Şeful subdiviziunii;
• efectuează şi alte activităţi specificate în ordinele şi deciziile organelor de conducere ale
Universităţii;
• efectuează activităţi didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul
prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi la învăţământul
rezidenţial şi doctoral;
• primeşte examene, participă în munca metodică la catedră;
• activităţile ce ţin de elaborarea şi editarea manualelor, notelor de curs, îndrumărilor
metodice la cursurile predate, precum şi a altor surse metodico-didactice;
• activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
• activităţi de instruire a corpului didactic a catedrei privind modul de predare a lecţiilor
practice, de efectuare a cercetărilor ştiinţifice, muncii educative cu studenţii;
• activităţile de conducere şi apreciere a tezelor anuale, tezelor de rezidenţiat şi tezelor de
doctorat;
• activităţile ce ţin de consultarea studenţilor;
• activităţile de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
• activităţile de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul
sistemului de credite transferabile;

• activităţile de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
• activităţile de conducere la nivelul colectivelor de specialitate din cadrul catedrelor privind
conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;
• cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de Management al Calităţii;
• participă la pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice, inclusiv prin doctorat.

• participarea la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului/
instituţiei;
• expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice,
referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
• recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat;
• poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor în doctorat, precum şi în cadrul
consiliilor de susţinere a tezelor de rezidenţiat şi doctorat;
• poate fi inclus în comisia de admitere a USMF;
• pune în aplicare indicaţiile şefului de catedră referitor la munca didactică, metodică,
educativă, şi organizatorică;
Conform prevederilor Regulamentului Clinicii Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din 12.01.2006,
profesorul universitar:
• organizează, dirijează şi participă nemijlocit în activitatea instructiv-didactică, ştiinţifică,
consultativă, curativ-profilactică;
• participă activ la elaborarea metodelor moderne de diagnostic şi tratament, argumentate
ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea cotidiană a Instituţiei;
• asigură realizarea sarcinilor pedagogice, curativ-profilactice şi ştiinţifice ale Clinicii
Universitare;
• propune, în conformitate cu necesităţile de diagnostic, tratament şi cercetări ştiinţifice,
programul de modernizare a locului de lucru, în scopul asigurării cercetărilor ştiinţifice.
• transmite/împărtăşeşte din experienţa sa cadrelor didactice din clinică, doctoranzilor,
rezidenţilor cât şi medicilor ordinatori, diverse tehnici, abilităţi, deprinderi practice în
intervenţii chirurgicale şi alte manopere practice;
• participă la elaborarea Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale, în Comisii de
specialitate Ministeriale şi universitare;
• participă la şedinţele matinale, vizitele săptămânale în subdiviziunile integrate, cu analiza
pacienţilor şi a fişelor de observaţie;
• participă la conferinţele clinice, clinico-anatomice şi ştiinţifico-practice cu efectuarea
recenziilor la necesitate;
• participă în planificarea programului de examinare şi tratament al pacienţilor cooptând în
acest scop conferenţiari, asistenţi, doctoranzi, medici rezidenţi.
• participă la consultarea şi tratamentul pacienţi gravi şi tematici din clinică, secţia de
reanimare, terapie intensivă, cu formarea consiliilor medicale .
• participă la consultarea şi tratamentul pacienţilor gravi din alte clinici, IMSP la solicitare;
• participă în emisiuni televizate şi presă cu abordarea temelor medicale solicitate.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, or. Chişinău, Republica Moldova.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1988-2019
Şef catedră Farmacologie şi Farmacologie, USMF„N.Testemiţanu”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele şi adresa angajatorului

Efectuează toate activităţile delegate de către Rector, Prorectori, decan;
efectuează şi alte activităţi specificate în ordinele şi deciziile organelor de conducere
ale Universităţii;
înfăptuieşte conducerea generală a catedrei;
reprezintă catedra în relaţiile cu alte subdiviziuni ale USMF;
elaborează obiectivele strategice şi specifice de dezvoltare a catedrei;
înaintează propuneri privind promovarea, sancţionarea sau demiterea personalului
catedrei;
organizează, conduce şi coordonează activitatea şedinţelor catedrei, contribuind la
îndeplinirea hotărârilor luate;
stabileşte măsuri de cumulare şi utilizare a resurselor financiare şi încadrarea salarială a
personalului din cadrul catedrei;
elaborează planul de activitate al catedrei, planul de investigaţii ştiinţifice şi contribuie
la realizarea lor;
calculează şi distribuie volumul anual de lucru între membrii catedrei, ţinând cont de
normele didactice stabilite;
aprobă programele analitice la disciplinele catedrei;
este responsabil de pregătirea studenţilor la disciplinele din cadrul catedrei;
examinează rezultatele însuşitei la disciplinele predate de catedră;
întreprinde măsuri de asigurare, a disciplinelor citite în cadrul catedrei, cu materiale
metodico-didactice;
este responsabil de efectuarea practicii studenţilor;
efectuează cercetări ştiinţifice, conduce munca ştiinţifică a studenţilor, rezidenţilor şi
doctoranzilor;
organizează şi contribuie la pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice, perfecţionarea
acestora, asigură realizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante ale
catedrei;
înfăptuieşte controlul realizării procesului de studii în conformitate cu planurile de
învăţământ;
monitorizează respectarea disciplinei de muncă;
organizează evaluarea satisfacţiei studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor;
promovarea imaginii pozitive a USMF „Nicolae Testemiţanu”;
anual prezintă Consiliului facultăţii, spre aprobare, darea de seamă privind activitatea
didactico-ştiinţifică a catedrei;
asigură şi desfăşoară un comportament decent şi amiabil în soluţionarea diferitelor
situaţii de serviciu, evitând dispute cu tonuri ridicate, insultări şi folosirea cuvintelor
necenzurate, precum şi aplicarea forţei fizice şi/sau influenţa psihică;
să se prezinte la locul de muncă într-o ţinută vestimentară corespunzătoare funcţiei
ocupate,
cunoaşte şi desfăşoară activităţi necesare în Sistemul Informaţional de Management
Universitar al USMF ”Nicolae Testemiţanu”, respectând procesele de lucru aprobate în
modul stabilit referitor la circulaţia documentelor în sistem şi rolul fiecărui utilizator;
cunoaşte şi utilizează în activitatea de serviciu computerul cu programele – Microsoft
Word, Excel, Power Point, internet.
cunoaşte şi respectă prevederile Sistemului de management al Calităţii;
să prezinte, la decizia proprie, cererea de demisie cu cel putin 14 zile calendaristice
înainte de data demisiei;
să prezinte în mod obligatoriu la demisie, nota de lichidare semnată de către
subdiviziunile menţionate în documentul aprobat.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, or. Chişinău, Republica Moldova.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1978 – 1988 catedra Farmacologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău
Conferinţiar universitar
•
•

Efectuează toate activităţile delegate de către Rector, Prorectori, şeful subdiviziunii;
efectuează şi alte activităţi specificate în ordinele şi deciziile organelor de conducere
ale Universităţii;
• efectuează activităţi didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul
prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi la învăţământul
rezidenţial şi doctoral;
• primeşte examene, participă în munca metodică la catedră;
• efectuează activităţi ce ţin de elaborarea şi editarea manualelor, notelor de curs,
îndrumărilor metodice la cursurile predate, precum şi a altor surse metodico-didactice;
• efectuează activităţi ştiinţifice de cercetare şi implementarea rezultatului investigaţiilor
în practică;
• conduce şi aprecieză teze anuale, teze de rezidenţiat şi teze de doctorat;
• efectuează activităţi ce ţin de consultarea studenţilor, de îndrumare în cadrul cercurilor
ştiinţifice studenţeşti, activităţile de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii
profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
• efectuează activităţi de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
• efectuează, de rând cu profesorul universitar sau de sine stătător, activităţi de conducere
a muncii ştiinţifice a doctoranzilor;
• participă la pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice, inclusiv prin doctorat.
• participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului/
instituţiei;
• expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole
ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
• recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat;
• asigură şi desfăşoară activitatea curativă în cadrul clinicii universitare;
• curează pacienţii internaţi în clinică, efectuează vizita zilnică a acestora;
• participă la rezolvarea cazurilor clinice dificile în cadrul consiliilor medicale.
• poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor în doctorat, precum şi în cadrul
consiliilor de susţinere a tezelor de rezidenţiat şi doctorat;
• poate fi inclus în comisia de admitere a USMF;
• pune în aplicare indicaţiile şefului de catedră referitor la munca didactică, metodică,
educativă, şi organizatorică.
Conform prevederilor Regulamentului Clinicii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din 12.01.2006,
conferenţiarul universitar:
• organizează, dirijează şi participă nemijlocit în activitatea instructiv-didactică,
ştiinţifică, consultativă şi curativ-profilactică;
• participă activ la elaborarea metodelor moderne de diagnostic şi tratament, argumentate
ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea cotidiană a Instituţiei;
• asigură realizarea sarcinilor pedagogice, curativ-profilactice şi ştiinţifice ale Clinicii
Universitare;
• propune, în conformitate cu necesităţile de diagnostic, tratament şi cercetări ştiinţifice,
programul de modernizare a locului de lucru, în scopul asigurării cercetărilor ştiinţifice.
• participă la elaborarea Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale;
• participă la şedinţele matinale, vizitele săptămânale în subdiviziunile integrate, cu
analiza pacienţilor şi a fişelor de observaţie;
• participă la conferinţele clinice, clinico-anatomice şi ştiinţifico-practice cu efectuarea
recenziilor la necesitate;
• vizitează zilnic bolnavii patronaţi, participă la vizitele generale ale directorului clinicii,
profesorului cu analiza cazurilor clinice;
• conferenţiarii universitari efectuează gărzi în Serviciul AVIASAN.

•

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

participă activ la elaborarea metodelor moderne de diagnostic şi tratament, argumentate
ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea cotidiană a Instituţiei;
• participă în planificarea programului de examinare şi tratament al pacienţilor;
• participă cu directorul clinicii/profesor universitar la consultarea şi tratamentul
pacienţilor gravi din clinică, secţia de reanimare/terapie intensivă şi în alte clinici la
solicitare.
• In lipsa profesorului universitar conferenţiarul temporar îndeplineşte funcţia
profesorului universitar.
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, or. Chişinău, Republica Moldova.
1966 – 1978 catedra Farmacologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău
Asistent universitar
•

efectuează toate activităţile delegate de către Rector, Prorector, Decan, Şeful catedrei,
Şeful studii şi altor conducători ai subdiviziunii;
• efectuează şi alte activităţi specificate în ordinele şi deciziile organelor de conducere
ale Universităţii;
• se subordonează academicianului,
profesorului, conferentiarului, cercetatorului
ştiinţific în coordonarea şi îndeplinirea corectă a sarcinilor dicactice, ştiinţifice şi
instructiv-metodice;
• ţine lecţii practice şi seminare;
• efectuează lucrări de laborator;
• organizează lucrul metodic la catedră la dispoziţia şefului catedrei;
• organizează lucrul de educaţie a studenţilor atât în cadrul lecţiilor cât şi în afara lor;
• cultivă cunoştinţe şi contribuie la sporirea măiestriei pedagogice;
• efectuează cercetări ştiinţifice, conduce munca ştiinţifică a studenţilor;
• expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice în diverse monografii, articole ştiinţifice,
referate şi teze la foruri ştiinţifice;
• pune în aplicare indicaţiile şefului de catedră şi a şefului de studii referitor la munca
didactică, metodică, de cercetare, educativă, şi organizatorică;
• participă activ în alte activităţi didactice;
• poate fi inclus în comisia de admitere a USMF.
Conform prevederilor Regulamentului Clinicii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din 12.01.2006, asistentul
universitar:
• participă în activitatea instructiv-didactică, ştiinţifică, consultativă şi curativprofilactică;
• efectuează patronatul pacienţilor în limita de 0,5 - 0,75 din sarcina curativă a unui
medic practic, participând nemijlocit la procesul de diagnostic şi tratament;
• efectuează gărzi programate în cadrul subdiviziunilor Clinicii Universitare (cel puţin 24
ore pe lună) şi de urgenţă în echipele specializate;
• vizitează zilnic bolnavii patronaţi, participă la vizitele generale ale directorului clinicii,
profesorului şi conferenţiarului cu analiza ulterioară a cazurilor clinice;
• participă activ în procesul de instruire universitară, postuniversitară şi continuă a
medicilor, la conferinţele clinice şi clinico-anatomice, implementarea metodelor noi de
diagnostic şi tratament, realizarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul planului ştiinţific al
catedrei, participă la elaborarea Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale.
• participă la şedinţele matinale, vizitele săptămânale în subdiviziunile integrate, cu
participarea ulterioară în analiză a pacienţilor şi a fişelor de observaţie la conferinţele
clinice, clinico-anatomice şi ştiinţifico-practice;

•
•
Educaţie şi formare

asistenţii universitari cu grad ştiinţific şi categoriile I sau superioară efectuează gărzi în
serviciul AVIASAN.
participă activ la elaborarea metodelor moderne de diagnostic şi tratament, argumentate
ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea cotidiană a Instituţiei;

A absolvit cu menţiune facultatea de stomatologie a Institutului de Stat de medicină din
Chişinău (1966). Doctor în medicină, Institutului de Stat de medicină din Chişinău (1971).
Doctor habilitat în medicină, Institutul de medicină experimentală a AŞM URSS din
Leningrad (1987). Profesor universitar USMF „N.Testemiţanu” (a. 1989).
A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea
„Farmacologie, Farmacie” (2012).
Din a. 1967 exercită funcţie de asistent, conferenţiar, profesor universitar la catedra
farmacologie şi farmacologie clinică cu prelegeri şi lucrări de laborator; conducător al tezelor
de doctorat şi licenţă, efectuează cercetări la USMF „N.Testemiţanu” în domeniul
farmacologie şi farmacologiei clinice. Membru de onoare al AŞMedicale din România –
1996.
Este promotor al Conceptului utilizării raţionale a medicamentelor în Republica Moldova, a
sistemului de formular şi farmacovigilenţă a medicamentelor, a specialităţii „medic
farmacolog clinician” în Nomenclatorul specialităţilor şi a serviciului „farmacologia clinică”
în sistemul de sănătate din ţară.
Direcţiile principale de cercetări ştiinţifice constau în:
1. Cercetarea şi elaborarea medicamentelor noi preponderent din materia primă locală,
optimizarea şi individualizarea tratamentului medicamentos a diferitor boli şi stări patologice
prin implementarea şi utilizarea preparatelor autohtone;
2. Asigurarea farmacoterapiei eficiente şi inofensive prin promovarea reformelor în
domeniul sănătăţii şi medicamentului.
A publicat mai mult de 500 lucrări ştiinţifice, inclusiv 22 monografii, îndrumare, ghiduri,
lucrări metodice, manuale ca „Farmacologie” în scheme şi tabele (2010 – ediţie I; 2012ediţie II), „Farmacologie clinică”(2009), „Medicamentul, beneficiu sau prejudiciu” (2009),
„Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice” (2014), „Medicamentele – baza farmacoterapiei
raţionale”(2013), „Serviciul farmacologie clinică în instituţia de sănătate publică (curativă)”,
„Cum procedăm în ….?”(2017), „Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive”(2017) şi
alte lucrări de incotestabilă valoare.
A contribuit la pegătirea cadrelor ştiinţifico-didactice: conducător şi consultant ştiinţific la 21
doctori în ştiinţă, inclusiv 1 cetăţean străin şi consultant ştiinţific la 6 doctori habilitaţi.
A elaborat 14 medicamente autohtone, este autor şi coautor a 65 de invenţii în domeniul
medicamentului.
Membru de onoare a AŞMedicale din România (1996), membru al Asambleei AŞM, a FOST
Preşedinte al Socieţăţii ştiinţifice a farmacologilor din Republica Moldova (din a. 1988) şi
preşedinte al Comitetului Naţional de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor. Este
membru al Asociaţiei internaţionale a farmacologilor clinicieni din CSI, membru al colegiilor
de redacţie a 7 reviste ştiinţifice.
Activitatea didactică, ştiinţifică şi clinică este apreciată atît la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional, fiind detinător al insignei „eminent al ocrotirii sănătăţii”, medaliei „Pentru
munca eminentă” (1981), ordinul „Gloria Muncii” (2012), titlului onorific „Om emerit”
(1992); Laureat al Premiului de Stat (1996), Laureat al Premiului Naţional în domeniul
Ştiinţei şi Tehnicii (2004), Laureat al Premiului AŞM (2007, 2010), diplomei şi medaliei
OMPI „Inventator Remarcabil” (2005), diploma de „Recunoştinţă”, medalia Dm. Cantemir
(2014), Medalia „Nicolae Spătarul” (2017) şi medalia „Meritul Ştiinţific” clasa a II (2019).

Aptitudinea şi competenţe
personale
Limba (i) maternă (e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

română
rusa, franceză

Autoevaluare
Nivel european (*)
Rusă
Franceză

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini PC

Înţelegere
Ascultare
C1
A1

Citire
C1
A2

Participare la
conversaţie
C1
A1

Vorbire
Discurs oral

(*) Nivelul Cardrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
▪ Punctualitate
▪ Luru în echipă
▪ Planificare
▪ Coordonare
▪ Autoritate
▪ Responsabilitate
▪ Disciplină
▪ Comunicare
▪ Spirit de echipă
▪ Iniţiativă
▪ Axa valorică decent
▪ Rezistenţă psihică şi fizică la solicitări
▪ Spirit diplomatic
Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point.

C1
A2

Sciere
C1
A1

