
 

Anexa A 
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrul corespondent al AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Ghicavîi Victor 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, 

proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

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 străinătate 1 

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 4 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

S-au continuat studiile în domeniul preparatelor antihipotensive, entomologice şi uleiurilor 

vegetale, precum şi în optimizarea tratamentului diferitor maladii şi promovarea serviciului de 

farmacologie clinică. Studiul în domeniul  derivaţilor izotioureici s-a finisat cu elaborarea 

monografiei.. Activitatea ştiinţifică s-a soldat cu editarea 1 monografii, 1 manual,  s-au 

publicat 5 articole şi 2 teze, am participat  la expoziţii naţionale şi internaţionale cu obţinerea  

a 5 medalii (4 de aur şi 5 de argint). În calitatea de preşedinte s-a organizat conferinţa 

ştiinţifico-practică „Aspectele farmacologice ale preparatelor utilizate în maladiile 

sistemului cardiovascular” în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate 

„MoldMEDIZIN & MpldDent” 2015 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 30 

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

1 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au 
susţinut teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI. Activitatea managerială 



Şef al catedrei Farmacologie şi Farmacologie clinică 

Membru al Comisiei de specilalitate al Ministerului Sănătăţii 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat 

Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil 

VII. Informaţii generale 

        În anul 2015  a participat la 2 expoziţii internaţionale în cadrul cărora s.au obţinut 5 

medalii (3 de aur şi 2 de argint) şi un premiu Honor of Invention, precum la  3 expoziţii 

naţionale (certificate  de participare). S-a realizat un proiect interuniversitar (cu Universitatea 

de medicină din or. Kursc, Federaţia Rusă) şi un proiect de editare a monografiei. 

VIII. Alte activităţi 

Semnătura   


