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raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi 

ai  A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele: membru corespondent AŞM, profes. univer. 

VICTOR GHICAVÎI 

Activitatea ştiinţifică - Farmacologie şi farmacologie clinică 

II. Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, pro-

iectelor 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- 6,1               

Articole în alte reviste editate în străinătate                                8 

 Monografii editate în ţara                                         

Articole în reviste naţionale, categoria A                       

Articole în reviste naţionale, categoria B  

 Articole în reviste naţionale, categoria C                               3 

Articole în culegeri                                                                5 

 Participarea la foruri ştiinţifice                                               4 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate                                              1 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute                         1 

Numărul de brevete obţinute                                               6 

Numărul de brevete implementate                                         3 



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

Tema ştiinţifică: ,,Elaborarea medicamentelor şi metodelor noi de optimizare 

a farmacoterapiei afecţiunilor şi stărilor patologice’’ 

S-a continuat studiul farmacodenamiei derivatului alchilizotioureic 

,,profetur’’ – influenţa asupra parametrilor hemadnamiei sistemice şi micro-

circulaţiei, echilibrului acido-bazic şi electrolitic şi implementarea uleiurilor 

vegetale (doresem, nucosem, dovisan) cu scop de profilaxie a hipolipidemiei şi 

complicaţiilor postradiante în patologiile oncologice, inclusiv radioterapiei 

organelor bazinului mic. 

S-au finalizat lucrările de susţinere a tezei de doctor habilitat la tema 

,,Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională’’ a Dlui 

Nicolae Bacinschi şi  de finalizare a tezei de doctor în medicină a asistentului 

Ianoş Coreţchi. 

S-au pregătit materialele ştiinţifice pentru participare la concursul ştiinţific 

studenţesc (2 lucrări) în cadrul Congresului Naţional din Rusia ,,Человек и 

лекарство’’ cu temele : 

1. Некоторые фармакологические свойства изопропилфосфит–S-

изопропил-изотиурония   

2. Иммуномодулирующие свойства имупурина и оптимизация лечения 

иммунодефицитных состояний  

S-a obţinut un brevet ,,Metodă de prevenire a reflexelor patologice în timpul 

manipulărilor operatorii’’ şi s-a înaintat o cerere de transformare la brevetul 

de invenţie de scurtă - durată ,,Utilizarea uleiului din seminţe de struguri şi 

dovleac în calitate de remediu cu proprietăţi hipolipemiante’’ 

S-a continuat implementarea serviciului ,,farmacologie clinică în sistemul de 

sănătate din ţară prin organizarea prelegerilor şi mese rotunde, elaborarea 

Formularului Naţional Farmacoterapeutic, perfecţionarea medicilor la mo-

dulul ,,Actualităţi în farmacologia clinică’’ şi publicarea materialelor respec-

tive referitoare la medicina personalizată, sistemul de supraveghere şi farma-

covigilenţă, automedicaţie şi utilizarea raţională a medicamentelor. 

S-au pregătit materiale cu prezentarea lor la expoziţii şi saloane: Iaşi, 

Chişinău, Sibiu, Moscova. 

S-a obţinut: 3 medalii aur, 4 medalii argint, 1 medalie bronz 

             V. Activitatea didactică 

           Numărul cursurilor ţinute -35   



           Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doc-

torat -2;                         

           doctor habilitat-1 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut 

teza    

 -1 doctor habilitat 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate -1 (1399 p.) 

VI. Activitatea managerială 

         Şef catedră 

VII. Informaţii generale 

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

                       Semnătura 

 


