
FIŞA 
 

                                raportului de activitate în anul 2021 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 
Consultant ştiinţific în domeniul farmacologiei clinice şi farmacoterapiei. 
 

III. Rezultatele ştiinţifice principale: afecţiunilor şi proceselor patologice. 

 

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 3 

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 6 

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  

Articole în culegeri (teze)  

Activitatea inovaţională  

Numărul de cereri prezentate  

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate 1 

 

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-a analizat posibilitatea tratamentului etio-

patogenetic în COVID-19 cu medicamente noi autohtone. 

V. Activitatea didactică: 

     Participarea la şedinţele catedrei în anii universitari 2020-2021 şi 2021-2022. 

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

prin organizarea prelegerilor şi meselor rotunde, elaborarea Formularului Naţional 

Farmacoterapeutic, expertiza „Listei medicamentelor esenţiale (recent elaborate de MS)”, 



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 etio-patogenetic al 

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, diplomă USMF – 75 ani. 

 

Distincţii obţinute la expoziţii şi târguri de inventică 

Nr. 

d/o 
Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

 

 

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”,  „The Moldovan Medical Jurnal”, „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. din 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. Am activat (a. 2021) 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 

 

XI. Lista lucrărilor publicate în anul de referinţă (conform Anexei 2) 

 

Articole din reviste naţionale. Categoria A,B.B+,C. 

1. V.Ghicavîi, T.Chiriac, Tratamentul medicamentos eficient şi de calitate- consecinţă a selectării şi 

utilizării raţionale a medicamentelor. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, 

2021,  Nr.1 (88), Chişinău, p.41-49. E-ISSN: 2587-3873. 



2. V.Ghicavîi, N.Caracaş, Particularităţile utilizării medicamentelor la persoanele de vârstă înaintată 

şi senilă. Akademos, Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2021, Nr.2(61), p.77-88. ISSN 1857-

0461/ISSNe 2587-3687. 

3. V.Ghicavîi, T.Chiriac, A.Caracaş. Farmacologia clinică-bază reală a farmacoterapiei eficiente şi 

inofensive. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2021,  Nr.4(91) , ..... E-ISSN: 

2587-3873. 

 

Articole în materiale ale congreselor şi conferinţelor internaţionale.  

 

1. Гикавый В.И.; Поветкин С.В.; Бачински Н.Г.; Польшакова И.Л.; Клюева Е.Г.; Подгурски 

Л.А.; Цуркан Л.М.; Кияну М.Г.; Гуцу И.А. Фармакоэпидемиологические исследования схем 

лечения больных язвенной болезнью в амбулаторной практики г. Кишинева и г.Курска. В: 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Клиническая и экспериментальная фармакология: достижения в науке, практике, 

образовании».  Курск, 29 сентября 2021, с 12-15. 

2. Гикавый В.И.; Бачински Н.Г.; Страту Е.Н.; Корецки Я.Г.  В: Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Клиническая и экспериментальная 

фармакология: достижения в науке, практике, образовании».  Курск, 29 сентября 2021, с 19-

24. 

3. Guţu I.; Bacinschi N.; Pogonea I.; Catcov C.  Entomological preparations –a potential source of 

antiviral peptides. In: The second Euroasian conference: The Coronavirus Pandemic: Diagnosis, 

Treatment and Conseguences PANDEMIC – 2021. Baku, Azerbaijan, 2021, 60-65. Doi: 

https://www.doi.org/10.36719/2663-4619/2021/01. 

4. Гикавый В.И.; Поветник С.В.; Бачински Н.Г.; Польшакова И.Л.; Клюева Е.Г.; Подгурски 

Л.А.; Цуркан Л.М.; Кияну М.Г.; Гуцу И.А. Оценка назначения противоязвенных препаратов 

в амбулаторной практике г. Кишинева и г. Курска. В: Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Клиническая и экспериментальная фармакология: 

достижения в науке, практике, образовании».  Курск, 29 сентября 2021, с 24-27. 

5. Бачински Н.Г.; Поветкин С.В.; Гикавый В.И.; Польшакова И.Л.; Клюева Е.Г.; Подгурски 

Л.А.; Цуркан Л.М.; Кияну М.Г.; Гуцу И.А. Фармакоэпидемиологический анализ назначения 

пероральных противодиабетических препаратов больным сахарным диабетом 2-го типа в 

амбулаторной практики г.Кишинева и г.Курска. В: III Центрально-Азиатский Конгресс 

«Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», который 

состоится в г. Бишкек, Кыргызская Республика, 28-29 октября 2021 года, с. 

6. Гикавый В.И.; Кирияк Т.П.; Каракаш А.В. Клиническая фармакология – реальная основа 

современной эффективной и безопасной фармакотерапии. В: III Центрально-Азиатский 

Конгресс «Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», 

который состоится 28-29 октября 2021 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

 

Ghiduri 

1. V.Ghicavîi, Bacinschi N., Stratu E., Pogonea I., Coreţchi I., Ţurcan L., Podgurschi L., Mihalachi- 

Anghel M. Prescription guid. Chişinău. Medicină Editoral Poligraphic Center. 2021, 192 p. ISBN. 
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