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I. RAPORT DE AUTOEVALUARE 
 

1. DATE GENERALE 
Profilul de cercetare „Farmacie” întruneşte 7 colective de cercetare, inclusiv: 5 catedre 

ale Facultăţii Farmacie, Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului (în continuare – CŞDM) 
şi Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale (în continuare – CCPM). Facultatea Farmacie a 
fost fondată în a. 1964, însă organizarea catedrelor de profil farmaceutic şi a subdiviziunilor de 
cercetare a fost realizată odată cu majorarea numărului de studenţi înmatriculaţi şi fortificarea 
bazei tehnico-materiale a facultăţii, după cum urmează:  
• catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică – a. 1981; 
• catedra Tehnologia medicamentelor – a. 1984; 
• catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin” (iniţial – Organizare şi economie 

farmaceutică) – a. 1984; 
• catedra Farmacognozie şi Botanică farmaceutică – a. 1991; 
• catedra Farmacologie şi Farmacie clinică (iniţial Farmacologie) – a. 1992; 
• Centrul de cultivare a plantelor medicinale, Bardar – a. 2002; 
• Centrul ştiinţific în domeniul medicamentului (subdiviziune a USMF „Nicolae Testemiţanu” 

– a. 2006. 
Pe parcursul anilor, tematica cercetărilor ştiinţifice ale catedrelor de profil farmaceutic a 

fost formulată şi reformulată de mai multe ori, însă esenţa cercetărilor a rămas neschimbată, 
domeniul principal fiind medicamentul şi activitatea farmaceutică. 

Statutul juridic al Facultăţii Farmacie – subdiviziune ale IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.  

Statutul juridic al CŞDM – persoană juridică. 
Misiunea Facultăţii Farmacie este pregătirea și perfecț ionarea cadrelor de farmacişti şi 

realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice. 
 

2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 
3. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE 

- Structura instituţională (cu precizarea laboratoarelor acreditate conform 
ISO) se prezintă în organigrama anexată; 

- direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei; 
 

 
CENTRUL ȘTIINȚIFIC ÎN DOMENIUL MEDICAMENTULUI  

1. STUDII PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA MEDICAMENTELOR 
DESTINATE OPTIMIZĂRII FARMACOTERAPIEI BAZATE PE DOVEZI 
Scopul acestui proiect este obţinerea şi cercetarea de noi compusi potential activi, precum și 
imbunătăţirea profilului biofarmaceutic a unor produse cunoscute prin încorporarea lor în 
diverse forme farmaceutice. 

Obiective strategice pe anii 2011-2014. 
Paradigma dezvoltării cercetărilor în domeniul medicamentului poate fi formulată astfel: 

„Un medicament pentru calitatea vieţii tuturor”. 
Domeniul de cercetare este orientat spre elaborarea şi implementarea 

medicamentelor destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi. 
Obiectivele dezvoltării activităţii de cercetare pentru anii 2011-2014 sunt: 

 studiul compuşilor biologici activi din diverse specii de plante şi obţinute prin sinteză; 
 studii farmacologice şi clinice ale produselor cu acţiune hepatoprotectoare, antimicotică 
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şi antibacteriană;  
 studiul complex al formelor farmaceutice; 
 acordarea în permanenţă a serviciilor contractuale de transfer tehnologic pentru 

producătorii autohtoni de medicamente. 
Obiectivele dezvoltării sectorului inovaţional: 

 noi metode şi obţinere a principiilor biologic active; 
 noi metode de analiză a substanţelor biologic active şi a formelor farmaceutice; 
 noi procedee de fabricare a formelor farmaceutice; 
 noi formule (compoziţii) de medicamente; 
 noi metode şi procedee de tratament. 

Obiective de management: 
 dotarea CŞDM cu tehnică modernă; 
 optimizarea structurii organizatorice a CŞDM şi pregătirea treptată pentru transformarea 

lui într-o instituţie specializată de cercetare a medicamentului; 
 elaborarea de noi proiecte investiţionale; 
 elaborarea unui plan complex de dezvoltare a industriei farmaceutice autohtone. 

 
2. CERCETĂRI COMPLEXE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII 

DE NOI FORME FARMACEUTICE ALE MEDICAMENTELOR DE ORIGINE 
VEGETALĂ ŞI OBŢINUTE PRIN SINTEZĂ 
Obiective strategice pe anii 2015-2018. 
Domeniul de cercetare este orientat spre elaborarea şi implementarea medicamentelor 

destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi. 
Obiectivele dezvoltării activităţii de cercetare pentru anii 2015-2018 sunt: 

 studiul compuşilor biologici activi din diverse specii de plante şi obţinute prin sinteză; 
 studii farmacologice şi clinice ale produselor cu acţiune antibacteriană, antimicotică 

regenerantă, anestezică, expectorantă şi anticolinesterazică;  
 studiul complex al formelor farmaceutice elaborate; 
  acordarea în permanenţă a serviciilor contractuale de transfer tehnologic pentru 

producătorii autohtoni de medicamente. 
Obiectivele dezvoltării sectorului inovaţional: 

 noi metode de obţinere a principiilor biologic active; 
 noi metode de analiză a substanţelor biologic active şi a formelor farmaceutice; 
 noi procedee de fabricare a formelor farmaceutice; 
 noi formule (compoziţii) de medicamente; 
 noi metode şi procedee de tratament. 

Obiective de management: 
 dotarea CŞDM cu tehnică modernă; 
 optimizarea structurii organizatorice a CŞDM şi pregătirea treptată pentru transformarea 

lui într-o instituţie specializată de cercetare a medicamentului; 
 elaborarea de noi proiecte investiţionale; 
 contribuţie la elaborarea unui plan complex de dezvoltare a industriei farmaceutice 

autohtone. 
 

 
CENTRUL ȘTIINȚIFIC DE CULTIVARE A PLANTELOR MEDICINALE 

1. STUDIUL BIOLOGIC ŞI FITOCHIMIC AL PLANTELOR MEDICINALE CU 
ACŢIUNE HEPATOPROTECTOARE ŞI ANTIMICROBIANĂ 
Obiectivele strategice  

 studiul biologic al plantelor medicinale din flora spontană şi cea cultivată a R.M.; 
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 cercetări fitochimice ale plantelor medicinale din colecţia Centrului ; 
 lucrări de introducere în cultură a plantelor medicinale din flora spontană   autohtonă şi 

din alte regiuni floristice ; 
 studiul condiţiilor de creştere şi elaborarea tehnologiilor de cultivare a plantelor 

medicinale . 
 lucrări de creare a unei baze ştiinţifice de producere a materialului semincier şi săditor de 

plante medicinale. 
Obiectivele dezvoltării activităţii de cercetare: 

 studiul compuşilor biologici activi din diverse specii de plante; 
 studiul biologic al plantelor medicinale din diverse grupe farmaceutice; 
 studiul condițiilor de cultivare 
 studiul biologic și farmacologice ale produselor c u acţiune hepatoprotectoare, 

antimicrobiană, antioxidantă și antiinflamatorie;  
 studiul biologic al plantelor medicinale din diverse grupe farmaceutice. 

Obiectivele dezvoltării sectorului inovaţional: 
 elaborarea de noi tehnologii de cultivare a plantelor medicinale; 
 elaborarea monografiilor farmacopeice de produse vegetale; 
 noi metode de extracție a principiilor active. 

 
Introducerea în cultură a plantelor medicinale 
 

Au fost elaborate procedeele de introducere în cultură în condiţiile pedoclimatice a RM la 
nivel fiziologic şi morfo-anatomic a 25 de specii de plante medicinale din flora autohtonă şi din 
alte regiuni geografice: Silybum marianum (L.) Gaertn, Centaurea cyanus L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench., Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris L. şi Thymus serpyllum L., 
Hypericum perforatum L.,Cynara scolymus L., Tanacetum vulgare L., Melissa officinale 
L.,Achillea millifolium L.,Monarda fistulosa L., Artemisia absinthium L., Artemisia dracunculus 
L. Mentha arvensis L., Mentha suoaveolens Enrh.,Nepeta cataria L.,Origanum hirtum L., Nepeta 
transcaucasica Grossch, Agrimonia eupatoria L., Rubus fruticosus L. 

Introducerea în cultură a acestor plante medicinale este făcută cu perspectivă a cultivării 
acestora şi obţinerii de materie primă,utilizată în producerea de noi medicamente autohtone.  

Domeniu de implementare –Agricultura Plantelor medicinale. 
Beneficiari economici: ferme agricole, agricultori particulari.  
Au fost elaborate recomandări pentru cultivare şi termenii de recoltare a biomasei plantelor 

cercetate. 
Au fost efectuate măsurări şi observaţii fenologice a speciilor studiate . Pe măsura creşterii şi 

dezvoltării au fost colectate probe de organe şi părţi ale plantelor şi efectuate cercetări anatomice 
şi analize fitochimice . 

Au fost obţinute rezulatate ce atestă corelaţii de conţinut calitativ şi cantitativ ale principiilor 
active cu condiţiile de cultivare şi întreţinere ale plantelor cercetate.(calitatea solului, gradul de 
iluminare, regimul hidric şi altele ) 

Au fost identificate anumite exemplare din speciile studiate cu conţinut deosebit (calitativ şi 
cantitativ) de principii active, cea ce  atestă existenţa diferitor genotipuri (biotipuri sau ecotipuri) 
în cadrul populaţiilor  din parcelele experimentale.  

A fost efectuată extracţia  principiilor active din unele specii de plante pentru studiul 
fitochimic mai profund al acestora şi testarea lor în laboratoare specializate a proprietăţilor 
antioxidante, antiinflamatoare şi hepatoprotectoare. 
• CIOBANU, N.; UNGUREANU, I.; POMPUŞ, I.. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice 

efectuate la centrul de cultivare a plantelor medicinale a USMF „N.Testemiţanu” în ultimii 
10 ani. Materialele conferinței științifice consacrate jubileului de 50 de ani de la fondarea 
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Facultății de Farmacie și 80 de ani de la nașterea patriarhului farmaciei moldave Vasile 
Procopişin. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014, nr. 3-4, 19, ISSN 1812-
5077. 

 Anghinare - Cynara scolymus L.  
Au fost stabilite caracterele macroscopice specifice produsului vegetal Cynarae folia 

(amestec fragmentat din frunze bazale şi tulpinale): culoare verde-albicioasă; aspect lânos; 
nervura mediană proeminentă;  miros specific; gust amar şi microscopice: peri tectori 
(unicelulari, lungi, denşi); peri secretori (picioruş din 1-2 celule, glanda unicelulară cu conţinut 
brunificat);  stomate anomocitice – pe ambele epiderme, dar preponderent pe cea inferioară; 
fascicule colaterale libero-lemnoase deschise în teacă lignificată, în rilele suprafeţei superioare;  
colenchim angular, localizat sub epidermă în dreptul fasciculelor conducătoare în lamină şi în 
peţiol.  

În produsul vegetal  Cynarae folia au fost evidenţiate următoarele grupe de flavonoide: 
flavone, flavanone, flavonoli, flavononoli  prin aplicarea  reacţiilor specifice de colorare şi 
sedimentare. Analiza calitativă cu metoda CSS a pus în evidenţă prezenţa în extractul din frunze 
bazale şi tulpinale de anghinare a următorilor constituenţi fenolici: rutozidă, quercetozidă, acid 
cafeic şi acid clorogenic. 

Studiul calitativ şi cantitativ al frunzelor bazale şi tulpinale, tulpinilor şi bracteelor de 
anghinare, cu folosirea metodei de cromatografie lichidă de înaltă performanţă, a evidenţiat 
prezenţa a 7 compuşi fenolici (acid clorogenic, acid cafeic, apigenină, luteolină, acid ferulic, acid 
p-cumaric şi acid gentisic), având conţinutul total în frunzele bazale de 80 mg/g PV, cele 
tulpinale de - 71 mg/g PV, tulpini de - 12,5 mg/g PV, şi bractei de - 1,5 mg/g PV; în 
inflorescenţe au fost identificaţi doar 4 compuşi fenolici (acidul clorogenic, apigenina, luteolina 
şi acidul cafeic) cu conţinutul de 1,8 mg/g PV.    

Studiul fitochimic a demonstrat ca atât frunzele bazale cât şi tulpinale acumulează cantităţi 
suficiente de compuşi fenolici, iar studiul biometric în care s-a determinat faptul că în condiţiile 
pedo-climatice ale RM, plantele dezvoltă rozeta bazală în mediu din 7-9 frunze (lungimea - 60 
cm, lăţimea -  30 cm) şi 9-17 etaje foliare (lungimea frunzelor tulpinale -27 cm, lăţimea - 15 
cm), aspect, ce justifică valorificarea şi a frunzelor tulpinale de anghinre ca sursă de produs 
vegetal pentru utilizare în calitate de materie primă în elaborarea formelor farmaceutice noi. 

Perioadele de recoltare a produsului vegetal (frunze tulpinale şi bazale) cu conţinutul maxim 
de PA au fost stabilite ca: faza de butonizare pentru conţinut maxim de flavonoide - 20,08±1,39 
mg/g în frunzele bazale şi 19,15±0,93 mg/g în frunze tulpinale şi începutul înfloririi,  având   
conţinutul maxim de polifenoli în frunzele bazale de 52,66 mg/g şi în cele tulpinale de 44,32 
mg/g. 

Realizarea studiului comparativ al metodelor de macerare cu folosirea planului experimental 
fracţionat D optimal cu trei factori şi două niveluri a demonstrat conţinutul cel mai ridicat de 
principii active în extractele obţinute prin macerare cu agitare cu ultrasunet, în care s-a 
determinat conţinutul maximal de polifenoli – 0,65±mg/ml şi flavonoide – 0,26±mg/ml, obţinut 
cu raportul PV: extragent - 2:100 şi etanol 70 %. Folosind planul experimental fracţionat 
rezoluţieV+ cu cinci factori şi două niveluri 25-2, a evidenţiat formula optimală de lucru pentru o 
extracţie maximă a PA:  temperatura de lucru - 80º C; durata de extracţie – 30 min;  concentraţia 
etanolului – 70 %; intervalul de puls – 1 min şi amplitudinea de 100 kHz.  

 Detrminarea in vitro a capacităţii antioxidante a extractelor din frunze bazale şi tulpinale de 
anghinare, cu metode nespecifice: metoda DPPH˙ a stabilit IC50 pentru frunzele bazale ca fiind 
de 96,14 µg/ml, pentru frunzele tulpinale - 125,82 µg/ml. 

Toxicitatea acută, la administrarea per os a unei doze unice de granulat standardizat,  a fost: 
LD 0 % pentru doza maximă de 5400 mg/kg administrată la şoareci şi de 8000 mg/kg  la doza 
maximă administrată la şobolani, valori caracteristice pentru compuşi cu toxicitate redusă (clasa 
IV).  
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Monografii Farmacopeice aprobate: 
 CIOBANU, C. Monografie farmacopeică „Frunză de anghinare, 50 g”, „Medfarma” 

SRL, Act de implimentare din 10.02.2015 
 CIOBANU, C. Monografie farmacopeică „Comprimate de anghinare, 5 mg”, „RNP 

Pharmaceuticals” SRL, Act de implimentare din 12.02.2015 
 CIOBANU, C. „Regulament tehnologic de producere a Comprimatelor de anghinare, 5 

mg”,  „RNP Pharmaceuticals” SRL, Act de implimentare din 12.02.2015 
Publicaţii: 
• CIOBANU C.; CALALB T.; DIUG E. Morfo-biometria plantelor de CYNARA 

SCOLIMUS L., cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de cultivare a 
plantelor medicinale a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Analele ştiinţifice ale USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, 
Zilele Universităţii, Ch.: CEP Medicina,  2011, p. 431-436. ISBN 978-9975-913-74-4. 

• CIOBANU CRISTINA, CALALB TATIANA, DIUG EUGEN. Totalul polifenolic in 
produsul vegetal cynarae folia recoltat în Republica Moldova. În: Anale ştiinţifice ale 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. VIII-a, vol.1  Probleme medico-biologice şi 
farmaceutice. Chişinau, 2012, p. 310-313. ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. 

• CIOBANU, C. Dinamica acumulării principiilor active în frunzele de Cynara scolymus L., 
cultivată în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Știinţe. Ştiinţele vieţii. 
Chişinău, 2015, vol. 1(325), 144-151. ISSN 1857-064X 

• CIOBANU, C.; DIUG, E.; CALALB, T. et. al. Optimizarea metodei de extracţie cu 
ultrasunet a principiilor active din specia Cynara scolymus L. În: Curierul Medical. 
Chişinău, 2015, vol. 58(2), 23-28. ISSN 1857-0666 

 Armurariu – Silybum marianum (L) Gaertn 
      În procesul analizelor cantitative a fructelor de armurariu la aplicarea metodei Farmacopeei 
Europene s-a depistat ireproductibilitatea interlaborator a rezultatelor obţinute, care este 
condiţionată de plenitudinea insuficientă a extracţiei flavonolignanelor din produs vegetal. 
     A fost elaborat un procedeu simplu de preparare a probelor, şi optimizare a metodei HPLC 
pentru analiza fructelor de armurariu (Silybum marianum), care asigură o regăsire înaltă a 
substanţelor analitice şi micşorarea esenţială a timpului de efectuare. 
     S-a depistat o variabilitate considerabilă a conţinutului diferitor fracţii de flavonolignane în 
fructele de armurariu, cultivate în diferite condiţii şi localităţi. Aceasta variabilitate, probabil, 
este legată cu prezenţa diferitor genotipuri ale speciei date. 
     În monografia farmacopeică pentru fructele de armurariu se recomandă de inclus 
determinarea fracţiilor individuale ale flavonolignanelor, asemănător cerinţelor corespunzătoare 
din Farmacopeia Europeană către extractul uscat de armurariu. 
     La cultivarea armurariului, ca plantă medicinală, se recomandă de a efectua selecţia 
materialului semincer după compoziţia fracţionară a flavonolignanelor. 
• CASIAN, I.; LUCA, V.; UNGUREANU, I.; CASIAN, A. Optimizarea metodei HPLC pentru 

analiza fructelor de armurariu (Silybum marianum (L.) Gaertn) .Analele ştiinţifice ale USMF 
„Nicolae Testemiţanu ” .2011, ediţia a XII-a, volumul 1,409-414, ISSN 1857-1719. 

• CASIAN, I.; CASIAN, A.; UNGUREANU, I. „Variabilitatea  compoziţiei chimice şi 
contribuţii la standartizarea  fructelor de armurariu (Silybum marianum ( L. )GAERTN)” . 
Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu ” .2012, ediţia a XIII-a, volumul 1,313-
316, ISSN 1857-1719. 

 Echinacea - Echinacea purpurea  (L.) Moench. 
A fost studiată acțiunea extractului alcoolic de 70% din rădăcini și inforescențe de Echinacea 

purpurea asupra sistemului imunomodulator, care s-a dovedit a fi un remediu profilactic efectiv 
în perioada de astenie iarnă-primăvară. 

Culturile de Echinacea purpurea crescute în condiţii ecobiologice autohtone timp de doi ani 



 
 

10 

au un procent de 70/100 de germinare a seminţelor semănate în câmp deschis în timp de 
primăvară şi o structură morfologică: numărul de frunze 168,3 ± 28,5, numărul de lăstari pe 
plantă 14, inflorescenţe în număr de 20, înălţimea plantelor 120 cm, masa medie a unei plante – 
678 g, ceea ce denotăo adaptabilitate sporită.  

Echinacea purpurea poate fi considerată o cultură prioritară pentru cultivatorii autohtoni de 
plante medicinale. Ei pot obţine materie primă calitativă pentru industria farmaceutică evitând 
importul ei. 
• MELNIC, V.; BACALOV, I.; UNGUREANU, I.; ŢURCANU, V.; SULA M. „Acţiunea  

extractului acoolic din rădăcina şi inflorescenţa de Echinacea purpurea  (L.) Moench., 
asupra imunităţii în perioada de astenie iarnă-primăvară.” Anale ştiinţifice ale USMF „N. 
Testemiţanu”. Ed. a XIV-a. V. 1. 2013, 418-423, ISSN 978-9975-113-45-8. 

• MELNIC, V.; PELEAH, E.; UNGUREANU, I.; SULA,M. Particularităţile structurii 
morfologice în primii doi ani de vegetaţie a speciei de Echinacea purpurea (L.) în condiţii 
bioecologice ale Republicii Moldova, Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale 
naturii, Chişinău 2015,  6(86) 2015. 21-24. ISSN 1814-3237 

 Mur – Rubus fruticosus 
Au fost determinate principalele grupe de substanțe biologic active și dependența 

conținutului lor de fenofaza plantei în Rubi fruticosi folia și Rubi fruticosi  fructus. Sursa de 
material botanic pentru cercetare au servit frunzele și fructele de Rubus fruticosus recoltate în 
lunile mai-august  2015 din colecția Centrului Stiințific de Cultivare a Plantelor Medicinale al 
USMF „Nicolae Testemitanu”. 

A fost efectuată analiza fitochimică a fructelor şi frunzelor de  Rubus fructicosus. Au fost 
determinate substanţele tanante, glicozidele flavonice, totalul compuşilor fenolici şi s-a 
determinat ca conţinutul variază  mult în dependenţă de fenofază plantei, de exemplu totalul 
compuşilor fenolici în frunzele de mur variază de la 87.2 pînă la 112.4 mg/g, iar substanţele 
tanante în fructe variază de la 25.8 pină la 108 mg/g. 

Frunzele de diverse soiuri de Rubus fructicosus ating concentraţia maximală de acizi 
hidroxicorici (6,8-9,2 mg/g), glicozide flavonice (2,95-3,34 mg/g), totalul compuşilor fenolici 
(90,7-112,4 mg/g),  în faza de înflorire  -  formare a fructelor, care  corespunde cu luna iunie. 

S-a constatat că extractele obţinute din fructe de mure conţin aproximativ 0,74-0,78 mg/ml 
de substanţe polifenolice, ceea ce constituie 2,5-2,9% din reziduu uscat al extractelor. Acestea 
reprezinta o activitate antioxidantă de, aproximativ 30 mkMol GAE (in echivalentul acidului 
galic) pe un g de reziduu uscat. 
• POMPUŞ, I; UNGUREANU, I. Dinamica conţinutului de principii active în frunzele şi 

fructele de Rubus fruticosus cultivată în condiţiile RM, Conferința științifică aniversară 
consacrată jubileului de 70 de ani  de la fondarea IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
Chişinău, 2015.10.05 

 Sunătoare - Hypericum perforatum L. 
S-a efectuat colectarea produsului vegetal (părţi aeriene, flori, frunze, tulpini), din deferite 

zone geografice  al Moldovei şi în diferite faze de vegetaţie. Speciile H. perforatum L. şi H. 
elegans Steph. − în pădurea satului Tîrnova  raionul Donduşeni; H. hirsutum L. şi H. tetrapterum 
Fries. − în rezervaţia,,Codru” raionul Străşeni, după faze de vegetaţie H. perforatum L. a fost 
colectat pe colină lîngă satul Nimoreni raionul Ialoveni.  

S-a depistat prezența diferitor grupe de substanțe biologic active p rin reacții calitative, 
pentru flavonoide, substanțe tanante, saponozide, diantronii).  Studiu comparativ a totalului de 
flavonoizede și antracendirevaților s -a efectuat prin tehnica spectrofotometrică a extractelor 
hidro-alcoolice din părțile aeriene de H . perforatum L., H. elegans Steph., H. hirsutum, H. 
tetrapterum s-a demonstrat că:  prin hidrodistilare s-a obţinut uleiul volatil din 4 specii de 
Hypericum. S-a efectuat analiza calitativă şi cantitativă a uleiulor volatil  prin tehnica GC-SM. 
S-au demonstrat   acţiunea antibacteriană şi antifungică  al uleiului volatil din specia H. 
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perforatum L .  
Au fost obţinute extracte uscate din material vegetal de Hypericum perforatum L. (părţi 

aeriene, flori, frunze, tulpini), prin două metode.  Prin CSS în probele analizate s-a dovedit 
prezenţa de flavonoide (rutozida, hiperozida, cvercetolul, cvercetrina, izocvercetrina), acizi 
fenolcarbonici (acid cafeic, acid clorogenic).  S-a demonstrat că maximal totalul de flavonoide a 
fost extras cu etanol de 80% (18.53), de polifenoli –cu etanol de 60% (106.9 mg/ml).  Prin 
metoda de macerare cu etanol 70% totalul de polifenoli şi flavonoide mai mult s-a extras din 
flori (150.25 mg/ml şi 14.88%); mai puţin din tulpini (33.5 şi 14.88%).  S-a dovedit că conţinutul 
a totalului  de polifenoli şi flavonoide în extracte, obţinute prin ambele metode diferă 
nesemnificativ Maximum de substanțe tanante (43,96%) și de antracenderivați (0,84%) se 
conține în extractul uscat din flori. În extractul uscat de Hyperici herba, substanțe tanante  s-au 
extras cu alcool etilic 40% și antracenderivații (0,413%) cu alcool etilic 50%.  Analiza calitativă 
cu ajutorui metodei HPLC a demonstrat în extracte uscate și hidro -alcoolice din părțile aeriene, 
flori prezența: rutozidei, quercitinei, quecetrinei,  hiperozidei, I3,II8-biapigenina, și lipsa 
amentoflavonei.  

S-a efectuat studiul  toxicologic și actiunea antiinflamătoare a extractelor uscate din părțile 
aeriene, flori. S-a confirmat, că extract uscat din produs vegetal Hyperici herba, recoltat din flora 
spontană, posedă acţiune bacteriostatică şi bactericidă faţă de S. aureus, S. faecalis, E. coli, P. 
aeruginisa, P. vulgaris, atunci când cel recoltat din  Colecţia CȘCPM USMF,, N. Testemiţanu” 
manifestă acţiunea bacteriostatică doar faţă de S. aureus.   Probele analizate nu posedă proprietăţi 
antifungice către Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium.   

A fost obținut Certificat de inovator Nr. 5219 din 19.02.2013, pentru  inovația cu titlul: 
„Uleiul eteric din pojarniță cu efect antistafilococic”, autori: Benea Anna, Dizdari Ana, Sava 
Veronica. 
• BENEA, A.; NISTREANU, A.; TIHON, IU. Studiul chimic al unor specii din genul 

Hypericum L. din flora Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, 2011, XII(1), 418-421. ISSN: 1857-1719. ISBN 978-9975-918-81-7.  

• BENEA, A; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A. Conţinutul şi 
componenţa uleiului esenţial la specii de HYPERICUM L. din flora spontană a Republicii  
Moldova. :Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.  2013, 87-91. ISSN 
1857-0011. 

• BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; KULCITKI,V.; DRAGALIN, I.; 5.NISTREANU, A. 
Essential oil chemical composition biodiversity in the Hypericum L. species from the 
spontaneous flora of the Republic of Moldova. In:  Oltenia Journal for Studies in Natural 
Sciences. Museum of Oltenia. Craiova, Romania.Vol. 29, Nr. 2, 2013, p. 47-52.  ISSN 1454-
6914. 

• BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A.; CHIRU, T.. Study of 
volatile oil from the aerial parts of Hypericum perforatum L. By GC-MS. Phytochemicals in 
medicine and pharmacognosy Piatra-Neamț, Romania, 27-30 april, 2014. 2014, 37. ISBN-
13 978-0-9565472-4-8. 
 

 Plante medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora R. Moldova 
 Au  fost evaluate plantele medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora Republicii 

Moldova: Cynara scolymus, Silybum marianum, Astragalus arenarius, Cichorium intybus, 
Calendula officinalis, Mentha piperita, Rosa canina, Taraxacum officinalis, Chelidonium majus, 
Potentilla erecta, Helichrysum arenarium, Helichrysum italicum, Melilotus officinalis, 
Hypericum perforatum, Symphytum officinale, Agrimonia eupatoria și Tanacetum vulgare, în 
baza publicațiilor științifice și farmacopeelor de referință.  Au fost identificate flavonoidele, 
principiile active responsabile de acțiunea hepatoprotectoare, prin reacții specifice și 
cromatografie pe strat subțire, utilizînd 3 sisteme. Dozarea spectrofotometrică a flavonoidelor, în 
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plantele medicinale cu acțiune hepato protectoare din cultura CCPM USMF “Nicolae 
Testemițanu”, denotă, că conținutul lor, în recalcul după rutozidă,  deviază de la 0,620% pentru 
Silybi fructus până la 1,204% pentru Cynarae folium.  

Au fost evaluate fitopreparatele, cu acțiune hepatoprotectoarte, după Nomenclatorul de Stat 
al Medicamentelor RepubliciiMoldova, conform clasificării ATC, ce denotă că, produsele 
vegetale constituie 21%, speciile medicinale-35%, fitopreparatele mono componente- 21% și 
fitopreparatele multe componente-23%, raportat la numărul total de fitopreparate 
hepatoprotectoare.  

S-au  introdus  specii noi în colecția Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale 
USMF “N. Testemiţanu”, pe parcursul a. 2012-2014, inclusiv plante medicinale cu acțiune 
hepatoprotectoare: Astragalus (Astragalus glycyphyllos), Cicoare (Cichorium intybus) și Turiţa 
(Agrimonia eupatoria).  

A fost susținută  teza de Master în Managementul Sănătății Publice: Cojocaru-Toma Maria, 
cu tema: “Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare cu introducerea lor în 
cultură la CCPM USMF “Nicolae Testemițanu”, confirmată prin Diploma Seria SP, Nr. 000204 
din  25.09.2014, iar  examinarea plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare și 
antioxidantă, cu un spectru larg de administrare, rămân direcții prioritare de cercetare.  
• COJOCARU-TOMA, M. Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare 

din flora Republicii Moldova. Buletinul de Științe a Moldovai. Secția Ști ințe 
medicale.Chișinău, 2014.Nr.1 (42) 2014, 237-241. ISSN 1857-0011. 

• COJOCARU-TOMA, M.; IVANCIUC, D. Fitopreparate cu acţiune hepatoprotectoare în 
Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiîanu”. Ed. a XIV-a, Vol. 
1, Chişinău 2013,  p.405-408.ISSN 1857-1719. 

• COJOCARU-TOMA, M. Identification and assay of the flavonoids in medicinal plants with 
hepatoprotective action. Modern Phytomorphology nr.8, 2015, 61-64. ISSN 2227-9555. 

• COJOCARU-TOMA, M. Top of medicinal hepatoprotector plants in Republic of Moldova. 
Archives of the Balkan Medical Union. The official Jurnal of the Balkan Medical Union. 
Volume 48. September 2013, Chisinau, p.104. ISSN 0041-6940. 
 

 Studiul compoziției chimice ale unor specii de plante din familia Lamiaceae 
A fost efectuată analiza fitochimică a 21 specii de plante din familia Lamiaceae, în care s-au 

depistat două grupe de compuşi biologic activi: acizii hidroxicinamici, în special acidul 
rozmarinic, şi glicozidele flavonice, inclusiv cele metoxilate. Rezultatele analizei cantitative au 
arătat, că în unele specii din genurile Origanum, Salvia şi Monarda, conţinutul acestor substanţe 
este suficient de mare, fapt ce predispune la studierea lor în calitate de surse potenţiale ale noilor 
produse farmaceutice cu acţiuni hepato- şi angioprotectoare, antiinflamatoare, antioxidante şi 
altele.  

S-a propus efectuarea unui studiu mai profund a speciilor Monarda fistulosa L. şi Salvia 
sclarea L. pentru introducerea lor în practica medicinală, precum şi a speciilor oficinale 
Origanum vulgare L. şi Salvia officinalis L. pentru lărgirea spectrului indicaţiilor terapeutice. 

Au fost efectuate analize fitochimice comparative ale uleiurilor eterice, substanţe aromatice şi 
altor compuşi biologic activi extrase din părţile vegetative  ale diferitor ecotipuri din cadrul 
speciei Mentha piperita. Rezultatele analizelor au arătat că conţinutul de compuşi terpenici de 
exemplu variază în ecotipurile studiate în limite considerabile : mentol -  de la 23,2% pînă la 
64,1%, iar menton – de  la 14,8% pînă la 41,8%. Aceste studii arată că ecotipurile de Mentha 
piperita conţin un potenţial bogat de forme productive, care pot fi întroduse în cultură în diferite 
raioane din R.M. 
• CASIAN, I.; CASIAN, A.; UNGUREANU, I. „ Evaluarea compoziţiei substantelor fenolice 

ale unor specii de plante din familia Lamiaceae”. Anale ştiinţifice ale USMF „N. 
Testemiţanu”. Ed. a XIV-a. V. 1. 2013, 379-382, ISSN 978-9975-113-45-8. 
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• PELEAH, E.; MELNIC, V.; CIOBANU, V.; UNGUREANU, I.; BEJENARI, M. Ecotipuri 
de mentă din Moldova ca sursă de substanţe aromatice şi biologic active. Studia 
Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale naturii, Chişinău 2015,  1(81) 2015. 117-120. 
ISSN 1814-3237 

 
- informaţia privind: 
 
• proiectele instituţionale; 

 
Proiectul 1. Studii privind elaborarea şi implementarea medicamentelor 

destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi. 
Cifrul proiectului: 11.817.09.15A. 
Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 
Tipul finanţării: Buget 
Termenul de realizare al proiectului: aa. 2011 -2014 
Instituţiile: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Centrul 

Ştiinţific în Domeniul Medicamentului 
Conducătorii: Ion Ababii – dr.hab.med., profesor universitar, academician, Vladimir 

Valica – dr.hab.farm., profesor universitar 
Alocaţia pentru perioada aa.2011-2014:  4503, 9 mii lei 

Intensitatea modului contemporan de viaţă, stresul, malnutriţia, calitatea joasă a alimentelor, 
interacţiuni ale factorilor şi agenţilor toxici exogeni şi endogeni, sunt printre cauzele cumulative 
ale degradării premature a sistemelor: nervos central, cardio-vascular, endocrin, reproductiv ale 
organismului uman. Drept consecinţă, în ultimii ani, în lume se atestă, iar în special în R. 
Moldova, se înregistrează prevalenţa înaltă a afecţiunilor hepatice, cardiopatiilor ischemice, a 
diabetului, a disfuncţiilor sistemului renal, însoţite de deprecierea funcţiei imunitare a 
organismului.  

Medicaţiile contemporane pledează pentru introducerea în schemele de tratament şi 
reabilitare a preparatelor cu rol de stimulare a capacităţilor de protecţie a organismului în diverse 
stări patologice. În terapia şi reabilitarea complexă contemporană sunt utilizaţi compuşii chimici 
de origine sintetică sau naturală. 

Produsele farmaceutice de generaţie nouă, competitive în profilaxia, tratarea şi combaterea 
stărilor patologice, prin corespunderea şi promovarea unor aşa criterii ca: complexitatea 
mecanismelor de acţiune, accesibilitatea înaltă şi implicarea nemijlocit în procesele metabolice 
dereglate, reducerea sau lipsa efectelor adverse, originea inofensivă şi non toxică - sunt 
caracteristicile ce aparţin preparatelor complexe „Kaliumcel” şi „Aspartol” care reprezintă 
oportunitatea unor opţiuni şi soluţii terapeutice în diverse situaţii clinice. 

 De rând cu cele expuse mai sus, trebuie de menţionat că industria farmaceutică autohtonă se 
dezvoltă ascendent în sensul lărgirii permanente a sortimentului de medicamente. Cu toate că în 
ultimul timp întreprinderile farmaceutice o mare atenţie acordă medicamentelor reproduse 
(generice) baza dezvoltării durabile a producerii medicamentelor este obţinerea de produse noi, 
compoziţii noi şi implementarea lor în practică. 

Deosebit de important este ca noile produse să fie obţinute din materie primă locală.  
Acest obiectiv major poate fi realizat doar în baza argumentărilor ştiinţifice. 
În acest caz elaborarea medicamentelor autohtone destinate optimizării farmacoterapiei 

bazate pe dovezi devine foarte actuală. La acest compartiment în cadrul CŞDM, se presupune 
elaborarea a doua produse farmaceutice: „Coptizina” şi „Hiperforina” cui acţiune 
hepatoprotectoare şi respectiv antibacteriană.  

Nivelul actual al cunoaşterii asupra temei propuse, pe plan naţional şi internaţional 
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Pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a sănătăţii, pentru a înţelege mai bine bolile umane şi 
pentru a descoperi noi remedii, este necesar ca acţiunile din domeniul sănătăţii publice să fie 
integrate în diverse politici, astfel încât să poată fi implementate ca strategii comune. Acţiunile 
derulate în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice joacă un rol esenţial. 

Priorităţile şi obiectivele în materie de sănătate publică sunt luate în considerare în 
momentul în care se elaborează programele şi acţiunile din domeniul cercetării. Politica în 
domeniul sănătăţii publice beneficiază de sprijin ştiinţific în toate etapele, de la concepere şi 
elaborare, până la implementare şi acţiuni de monitorizare. În prezent, proiectele de cercetare 
intersectoriale şi multidisciplinare vizează diverse domenii - de exemplu, mediu şi sănătate, 
nutriţie, biomedicină, genomică şi biotehnologie - cu scopul de a atinge un obiectiv global: 
bunăstarea şi îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate. 

Industria farmaceutică autohtonă se dezvoltă ascendent în sensul lărgirii permanente a 
sortimentului de medicamente reproduse de întreprinderile farmaceutice (generice). Însă baza 
dezvoltării durabile a producerii medicamentelor este obţinerea de produse noi, compoziţii noi şi 
implementarea lor în practică. 

Deosebit de important este ca noile produse să fie obţinute din materie primă locală. 
Acest obiectiv major poate fi realizat doar în baza argumentărilor ştiinţifice. 
În acest caz elaborarea medicamentelor autohtone destinate optimizării farmacoterapiei 

bazate pe dovezi se prezintă de o importanţă incontestabilă. 
Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
Necesitatea cercetărilor înaintate este dictată de incidenţa crescută a maladiilor hepatice în 

RM.  
În ceea ce privește hepatita C, cele mai recente estimări arata ca 10% din populaţie sunt 

diagnosticați cu această afecțiune, o particularitate importanta fiind preponderenta în teritoriu a 
unei tulpini rezistente la tratament. Aceasta reprezintă o problema de sănătate deloc neglijabila, 
64% dintre hepatitele cronice și 55,8% dintre ciroze având drept cauza infecția cu VHC. Evoluția 
naturală a infecției VHC în timp, este către boala cronică hepatică, dezvoltând ciroza hepatica şi 
chiar carcinom hepatocelular.  

În condiţiile dezvoltării ascendente a industriei farmaceutice autohtone, ştiinţa 
medicamentului contribuie atât direct, cât şi indirect la dezvoltarea durabilă a ţării prin: 

 majorarea securităţii farmaceutice a ţării şi, ca rezultat – îmbunătăţirea calităţii vieţii; 
 accesibilitatea populaţiei la medicamente; 
 crearea noilor locuri de muncă; 
 majorarea volumului PIB etc. 
Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate 
 Metoda spectofotometrie în UV-VIS, spectrofotometru „Perkin Elmer λ-20” (2007); 
 Metoda cromatografie de lichide (HPLC) cromatograf „Jasco, PU 1850” (2002), 

Shimadzu CTO 20 (2008); 
 Metoda cromatografie de gaze (CG) (Shimadzu CG 2014) (2006); 
  Metoda de absorbţie atomică (AS) instalaţia iCE 3300 (2010); 
 Metoda de presare directă la fabricarea comprimatelor matriciale; 
 Metode de determinare a proprietăţilor tehnologice ale pulberilor; 
 Metode de evaluare a calităţii comprimatelor şi supozitoarelor; 
 Studiul disponibilităţii farmaceutice a formelor medicamentoase (Dissolution test 

„Electrolab” TDT-08L); 
 Optimizarea proceselor de uscare a produselor vegetale Chelidonii herba, flores, 

radices; 
 Determinarea toxicităţii acute şi cronice al principiilor active. 
 
 



 
 

15 

Sumarul activităţilor proiectului realizate pe perioada a.2011 
Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului 
1. Elaborarea metodei spectrofotometrice de 

dozare a coptizinei în substanţă bisulfat de 
coptizină. 

1. S-a elaborat metoda spectrofotometrică de 
dozare a coptizinei în substanţă bisulfat de 
coptizină. 

2. Elaborarea metodei HPLC-UV simplă şi 
rapidă pentru dozarea compuşilor 
farmacologic activi în frunze şi flori de 
păducel 

2. S-a elaborat metoda HPLC-UV simplă şi 
rapidă pentru dozarea compuşilor 
farmacologic activi în frunze şi flori de 
păducel 

3. Optimizarea şi validarea metodei HPLC-UV 
de dozare a isoniazidei în plasma sanguină. 

3. S-a optimizat şi validat metoda HPLC-UV de 
dozare a isoniazidei în plasma sanguină. 

4. Analizarea probelelor de ţesut hepatic de la 
şoriceii luaţi în studiu toxicităţii cronice a 
substanţei coptizină bisulfat. 

4. S-au analizat probele de ţesut hepatic de la 
şoriceii luaţi în studiu toxicităţii cronice a 
substanţei coptizină bisulfat. 

5. Efectuarea screening-ul spectrofotometric şi 
HPLC a 12 compuşi prezentaţi de partenerul 
român. 

5. S-a efectuat screening-ul spectrofotometric şi 
HPLC a 12 compuşi prezentaţi de partenerul 
român. 

6. Efectuarea studiilor de optimizare a metodei 
de extracţie a flavanozidelor extrase din 
pojarniţă. 

6. S-au efectuat studii de optimizare a metodei 
de extracţie a flavanozidelor extrase din 
pojarniţă. 

7. Efectuarea studiilor de stabilitate a 
produsului Neamon-Hepa. 

7. S-au efectuat studii de stabilitate a produsului 
Neamon-Hepa. 

8. Efectuarea studiilor preclinice şi clinice a 
produsului Neamon-Hepa 

8. S-au efectuat studii preclinice şi clinice a 
produsului Neamon-Hepa 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2011  
În procesul realizării proiectului au fost elaborate metode şi tehnici noi de analiză şi 

standardizare a produselor obţinute, au fost propuse forme farmaceutice optimale din punct de 
vedere a biodisponibilităţii, şi elaborate procese tehnologice adecvate, au fost demonstrate 
proprietăţile farmacologice al acestor preparate, au fost apreciate efectele clinice şi gradul de 
inofensivitate.  

 Rezultatele originale obţinute, cunoştinţele şi experienţa dobândite în acest proiect vor fi 
diseminate prin comunicări ştiinţifice, pagina web, publicaţii şi un workshop pe tematica. Aceste 
realizări vor contribuii la dezvoltarea resurselor umane, în special a tinerilor cercetători, tot odată 
se va efectua transferul de cunoștințe către învățământul superior în domeniul farmaceutic şi 
medical.  

Impactul tehnic, economic şi social al cercetărilor propuse se poate defini prin - îmbunătă țirea 
stării de sănătate şi prelungire a vieţii active; oportunităţi pentru învă țământ şi perfecţionare. 

Medicamentele elaborate vor fi incluse în schemele de tratament a pacienţilor cu afecţiuni 
cardiace şi hepatice cronice.  

Studiile de implementare la scară industrială şi a utilizării clinice a preparatelor obţinute se 
vor solda cu elaborarea dosarului farmaceutic, dosarului farmacologic cu documentaţia clinică şi 
perfectarea documentaţiei necesare pentru înregistrare. 

Cercetări din cadrul proiectului se vor realiza în colaborare cu instituţii şi întreprinderi din 
ţară: 

 Institutul de Chimie al AŞM; 
 Catedrele de profil a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”; 
 Întreprinderi farmaceutice industriale. 
Derularea acestui proiect va contribui la dezvoltarea cercetării fundamentale pentru 

dobândirea de cunoştinţe avansate, pentru asigurarea rezervorului de metode, tehnici aplicative, 
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proceduri, modele şi teorii, pentru creşterea valorii și vizibilităţii ştiinţifice pe plan internaţional. 
Obţinerea preparatelor medicamentoase din materie primă locală rămâne şi în continuare 

foarte actuală. Apariţia lor pe piaţa farmaceutică va spori accesibilitatea populaţiei la 
medicamente şi va diminua dependenţa de importul de medicamente. Tot odată trebuie de 
menţionat, că în medicaţiile contemporane sunt puţine medicamente înalt eficiente prin 
funcţionalitatea lor complexă. Aceasta se resimte și pe piaţa farmaceutică a R. M. 

 Includerea produselor elaborate în schemele de tratament va contribui la suplinirea acestui 
deficit. Unul din principalele argumente rămâne a fi acţiunea polivalentă a acestora, confirmată 
prin suportul studiilor clinice ce vor veni sa confirme potenţialul curativ - profilactic înalt a lui. 
Rezultatele obţinute vor fi publicate în diverse ediţii periodice, vor fi raportate la foruri ştiinţifice 
naţionale. O parte de rezultate vor fi implementate în procesul didactic la facultatea de Farmacie 
al USMF „N. Testemiţanu”. 

 1. A fost efectuată optimizarea formulării comprimatelor orodispersdabile cu maleat de 
Clorfeniramină. (Baroud M.F.A., Diug O., Diug E.).  
Clorfeniramina este un antihistaminic H1 al cărei efect se datorează inhibării competitive a 

receptorilor histaminici H1. Este legată de proteinele plasmatice în proporţie de 72% şi persistă în 
plasma sanguină până la 24 de ore, liber sau sub formă de metaboliţi. Aceasta ne vorbeşte despre o 
probabilă depozitare tisulară, ceea ce direct ne indică şi la o valoare mare a volumului de 
distribuţie, egală cu 250% din masa corporală. Se metabolizează intensiv hepatic, calea principală, 
fiind N-dealchilarea. Pentru a micşora efectul primului pasaj hepatic al clorfeniraminei a fost 
elaborată formula şi tehnologia comprimatelor orodispersabile. 

 Comprimatele au fost obţinute prin presarea directă la presa hidraulică, la valorea forţei de 
comprimare egală cu 200 N, diametrul comprimatelor fiind de 6 mm, iar masa unui comprimat de 
100 mg. A fost folosit designul factorial deplin randomizat 32. Conform acestui model au fost 
evaluaţi 2 factori a căte 3 nivele fiecare, efectuând 9 combinaţii posibile. Croscarmeloza sodică 
(X1) şi lactoza (X2) au fost selectate ca variabile independente. Timpul de dezagregare şi rezistenţa 
mecanică (parametri de optimizare) au fost selectate ca variabile dependente (Y). Conţinutul 
restului de componente pentru un comprimat a fost constant pentru toate formulările: malet de 
clorfeniramină – 4 %; stearat de magneziu – 1% şi talc – 0,2%.  

S-a urmărit obţinerea unei valori a timpului de dezagregare cât mai mică posibil (Y1), 
totodată păstrând o valoare acceptabilă a rezistenţei mecanice a comprimatelor (Y2). Deoarece 
F=11,91 (criteriul Fisher), p<0,05, iar R2=0,9521, ecuaţia obţinută descrie adecvat experienţa. 
Evaluarea statistică a rezultatelor confirmă că toţi coeficienţii sunt semnificativi şi pot fi incluşi 
în ecuaţie. O influenţă considerabilă asupra timpului de dezagregare în direcţia micşorării valorii 
lui o are croscarmeloza sodică, posedând o valoare mai mică a coeficientului (bi=+0,550), pe 
când lactoza influenţează parametrul respectiv în direcţia creşterii acestuia (bi=+9,074).  

În acelaşi mod s-a obţinut ecuaţia regresiei liniare pentru rezistenţa mecanică. Deoarece 
F=19,00 (criteriul Fisher), p<0,05, iar R2=0,9694, ecuaţia obţinută descrie adecvat experienţa. 
Evaluarea statistică a rezultatelor confirmă că toţi coeficienţii sunt semnificativi şi pot fi incluşi 
în ecuaţie. O influenţă însemnată asupra rezistenţei mecanice în direcţia măririi valorii lui o are 
lactoza, posedând o valoare mai mare a coeficientului (b2=+1,008), pe când croscarmeloza 
sodică influenţează parametrul respectiv în direcţia micşorării acestuia (bi=-0,013). Conform 
acestor ecuaţii s-au obţinut următoarele valori ale parametrilor supuşi optimizării: timpul de 
dezagregare cel mai mic egal cu 65,22 sec. (rezultat scontat); rezistenţa mecanică pentru valoarea 
respectivă egală cu 4,32 kP. (rezultat acceptabil). 

Astfel, în rezultatul analizei designului factorial deplin 32, a fost relevat raportul optimal al 
cantităţilor de croscarmeloză sodică şi lactoză, care permit obţinerea valorilor scontate ale 
timpului de dezagregare şi ale rezistenţei mecanice a comprimatelor orodispersabile cu maleat de 
clorfeniramină.  

 

http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/clorfeniramin-comprimate_10307�
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/antihistaminic_428�
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/proteinele-mit-si-realitate_1495�
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/ficatului-cancer-al_3491�
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2. A fost efectuată evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a sipronolactonei

Reieşind din datele structural moleculare ale spironolactonei putem concluziona că, acestea se 
încadrează în limitele valorilor conform regulii lui C. A. Lipinski. Astfel, administrarea acestui 
preparat pe cale orală, nu ar crea probleme de absorbţie şi permeabilitate intestinală. 

. (Solonari 
Rodica, Diug O.)  

După dezagregarea capsulei şi eliberarea substanţei medicamentoase în tractul gastrointestinal 
are loc dizolvarea ei. La trecerea substanţei medicamentoase în soluţie, datorită proceselor de difuzie 
are loc transferul produselor de ionizare a substanţei prin mucoasa peretelui tractului gastrointestinal. 
Gradul de ionizare depinde în mare măsură de constanta de ionizare (pKa) a substanţei 
medicamentoase şi de valoarea pH-lui la locul de absorbţie.  

Folosind ecuaţia Henderson-Hasselbah, au fost efectuate calculele modificărilor raportului 
formelor ionizate şi neionizate a spironolactonei în diferite segmente ale tractului 
gastrointestinal. 

Atât în stomac (99,99%), cât şi în duoden (50,0%) se află un procent destul de mare din 
forma neionizată a spironolactonei disponibilă pentru absorbţie, datorită lipofilităţii înalte care 
traversează uşor membrana lipidică. În intestin acest procent este mic (3,065%), deci absorbţia 
va fi foarte redusă. La fel şi în plasma sanguină. 

 
3. Au fost obţinute şi analizate extracte fluide din părţi aeriene de albăstriţă (Cyani herba).

S-a demonstrat că maximum de flavonozide din Cyani herba se extrage prin metoda de 
repercolare cu fracţionarea produsului vegetal în părţi egale 1:1 cu alcool etilic cu concentraţia de 
60%. Cea mai mare cantitate de flavonozide (0,46%) se conţine în extractul fluid de Cyani herba 
obţinut în raport de 1:1 prin metoda repercolare cu fracţionarea produsului vegetal în părţi egale. 

 
(Ţurcan T., Nistreanu A., Diug E.)  

Analiza calitativă a flavonozidelor s-a realizat prin CSS. Rezultatele arată că în extract fluid 
de Cyani herba şi în cel de Cyani flores se regăsesc aceleaşi fracţiuni flavonozidice. 

 Sumarul activităţilor proiectului realizate pe perioada a.2012 
Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

1. Studiu compuşilor 
biologic activi din 
specia Chelidonium 
majus 

1. Dozarea coptizinei în ţesutul hepatic şi bila de la animalele de 
laborator, planificată pe acest an, nu a fost efectuată, deoarece nu a 
avut loc nici un studiu preclinic corespunzător 

2. Elaborarea metodei 
HPLC-UV simplă şi 
rapidă pentru dozarea 
compuşilor 
farmacologic activi în 
frunze şi flori de 
păducel 

2. S-a elaborat metoda HPLC-UV simplă şi rapidă pentru dozarea 
compuşilor farmacologic activi în frunze şi flori de păducel 

3. Analiza şi 
standardizarea 
compuşilor biologic 
activi din specia 
Hypericum 
perforatum L.. 

3.1. S-a elaborat proiectul de MFT pentru părţi aeriene de sunătoare (se 
anexează), cerinţele căreia diferă de cele reflectate în farmacopeia 
europiană (Ph. Eur.). Înăsprirea cerinţelor, şi anume majorarea numărului 
de grupe farmacologic active determinate, este motivată de planificarea 
utilizării acestui produs vegetal în calitate de materie primă pentru 
obţinerea substanţei farmaceutice “Hiperforină de dietilamoniu” şi a 
formelor farmaceutice standardizate după diferite grupe de compuşi 
activi.  

De asemenea, s-a efectuat studiu de stabilitate a materiei prime locale 
“Părţi aeriene de sunătoare” în conformitate cu noul proiect de MFT. S-au 
testat trei serii experimentale, care au fost păstrate timp de 30 luni în 
condiţii reale, fiind ambalate în saci de hârtie. Materia primă s-a colectat 
în regiunea centrală a Republicii Moldova din flora spontană. 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
Testarea produsul vegetal a avut loc după conţinutul următorilor 

compuşi farmacologic active: suma de hipericină şi pseudohipericina în 
recalcul la hipericină, suma de hiperforină şi adhiperforină în recalcul la 
hiperforină, suma de flavonoizi în recalcul la hiperozidă, suma acizilor 
hidroxicinamici în recalcul la acid clorogenic (determinaţi conform 
metodei HPLC elaborate anterior) şi suma compuşilor fenolici în recalcul 
la (–) epicatehină (determinaţi prin metoda Folin-Ciocâlteu). Restul 
parametrilor de calitate au fost determinaţi în conformitate cu monografia 
1438 “St. John’s wort”, Ph. Eur. 7.0.  

În baza rezultatelor obţinute pentru părţi aeriene de sunătoare poate fi 
stabilit termenul de valabilitate 2 ani, fiind păstrate la loc uscat, ferit de 
lumină, la temperatura sub 25°C. 

3.2. Au fost elaborate metode de standardizare pentru substanţa 
farmaceutică “Hiperforină de dietilamoniu”, obţinută din herba de 
sunătoare. Aceste metode au stat la baza elaborării proiectului de MFT 
pentru substanţa dată (se anexează).  

3.3. Studiul farmacocinetic al substanţei farmaceutice “Hiperforină de 
dietilamoniu” pe animale de laborator, planificat pe acest an, nu a fost 
efectuat, deoarece nu a avut loc nici un studiu preclinic corespunzător. 

4. Analizarea probelelor 
de ţesut hepatic de la 
şoriceii luaţi în studiu 
toxicităţii cronice a 
substanţei coptizină 
bisulfat. 

4. S-au analizat probele de ţesut hepatic de la şoriceii luaţi în studiu 
toxicităţii cronice a substanţei coptizină bisulfat. 

5. Elaborarea metodei de 
dozare HPLC şi UV a 
flavanozidelor extrase 
din pojarniţă. 

5. S-au elaborat metode de dozare HPLC şi UV a flavanozidelor 
extrase din pojarniţă. 

6. Analiza şi 
standardizarea 
compuşilor biologic 
activi din speciile 
Crataegus monogyna 
şi Crataegus 
curvisepala 

6.Conform farmacopeii europene, în frunze şi flori de păducel se 
determină cantitativ suma flavonoidelor în recalcul la hiperozidă. 
Metoda respectivă este destul de laborioasă, iar dozarea 
spectrofotometrică după factorul de absorbţie şi nu după standardul de 
referinţă presupune micşorarea robusteţei metodei. Pe de altă parte, nu 
toate grupele de flavonoizi, prezenţi în genul Crataegus, sunt 
farmacologic active. De aceea standardizarea materiei prime conform 
Ph. Eur. nu poate asigura obţinerea produsului finit calitativ, dacă 
acest produs se standardizează anume după principiile active. Alte 
metode de dozare pentru frunze şi flori de păducel, incluse în USP, 
presupun hidroliza glicozidelor flavonice până la vitexin şi cele 
flavonolice până la quercetină preventiv analizei cromatografice. 
Această abordare permite standardizarea materiei prime după două 
grupe de principii active separat, dar la testarea acestor metode pe 
speciile C. monogyna şi C. curvisepala s-a depistat micşorarea 
considerabilă a rezultatelor pentru glicozidele flavonice, din cauza 
hidrolizei incomplete în condiţiile prescrise. Pe de altă parte, dozarea 
conform USP este îndelungată şi laborioasă, fiindcă include prepararea 
şi analiza separată a probelor pentru două grupe de flavonoizi. 

Prin urmare a fost necesar de elaborat noi metode de standardizare 
pentru 2 specii de păducel, cele mai răspândite în Republica Moldova 
(C. monogyna Jacq. şi C. curvisepala Lindm.). Metoda HPLC 
elaborată este mai simplă în executare şi permite dozarea ambelor 
grupe de flavonoizi într-o singură probă, iar prepararea probelor constă 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
doar din extracţie hidroalcoolică a produsului vegetal mărunţit. De 
asemenea, în proiectul de MFT pentru frunze şi flori de păducel am 
inclus şi dozarea sumei compuşilor fenolici prin metoda Folin-
Ciocâlteu. O parte majoră din aceasta sumă constituie procianidinele, 
fiind substanţele cele mai labile în condiţii nefavorabile de păstrare şi 
prelucrare a materiei prime. Astfel, acest parametru oglindeşte cel mai 
bine respectarea condiţiilor de uscare, prelucrare şi depozitare a 
produsului vegetal. Totodată, în organism procianidinele acţionează în 
calitate de adjuvans, majorând biodisponibilitatea principiilor active. 

Metodele elaborate au fost incluse în proiectul de MFT “Frunză şi 
floare de păducel” (se anexează). 

S-a efectuat studiu de stabilitate pentru produsul vegetal autohton 
“Frunză şi floare de păducel” în conformitate cu noul proiect de MFT. 
Testarea a avut loc pe trei serii experimentale de materie primă, 
colectată în regiunea centrală a Republicii Moldova şi păstrată în 
condiţii reale timp de 30 luni, fiind ambalată în saci de hârtie. Conform 
rezultatelor obţinute s-a stabilit termenul de valabilitate 2 ani, 
păstrându-se la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25°C. 

7. Efectuarea studiilor 
preliminare pentru 
determinarea 
termenului de 
valabilitate a 
produsului sirop de 
păducel. 

7. S-au efectuat studii preliminare pentru determinarea termenului de 
valabilitate a produsului sirop de păducel. 

8. Efectuarea studiilor 
preclinice a siropului 
de păducel 

8. S-au efectuat studii preclinice a siropului de păducel 

9. Colaborare cu 
proiectul de stat 
„Studiul biologic şi 
fitochimic al plantelor 
medicinale cu acţiune 
hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană“ 

9.S-a efectuat analiza fitochimică în diferite faze de vegetaţie a 
următoarelor specii de plante: 
a) cu acţiune hepatoprotectoare: Melissa officinalis L., Tanacetum vulgare 
L., Cynara scolymus L., Achillea filipendula Lam., Artemisia dracunculus 
L. 
b) cu acţiune antimicrobiană: Origanum vulgare L., Origanum hirtum L., 
Monarda sp., Satureja hortensis L.., Satureja montana L., Thymus vilgaris 
L. 
În baza evaluării datelor obţinute s-a stabilit că cea mai mare perspectiva o 
au speciile Artemisia dracunculus L., Melissa officinalis L. şi Tanacetum 
vulgare L. − din prima grupa şi Origanum hirtum L. şi Monarda sp. − din 
a doua. Pentru speciile selectate ne propunem un studiu mai profund, 
inclusiv și elaborarea metodelor de standardizare a produselor vegetale şi 
extractive, precum şi a formelor farmaceutice obţinute. 

 
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2012  
În vederea sporirii solubilităţii spironolactonei a fost obţinut sistemul dispers solid cu PVP şi 

PEG 4000, confirmat prin analiza termogravimetrică cu parametri caracteristici pentru un sistem 
de degradare asociat cu un efect endotermic, specific pentru un proces de topire însoţit de 
modificare de fază. O sporire semnificativă a dizolvării s-a obţinut în urma includerii 
spironolactonei în sistemele disperse solide cu PEG 4000 şi PVP. Cea mai mică valoare a t 50% = 
22,3 min a rezultat la comprimatele cu SDS pe bază de PEG 400 şi PVP (1:1) şi cu conținut de 
polisorbat 60, având totodată şi o diferenţă semnificativă al profilului de dizolvare faţă de 
comprimatele de referinţă (spironolactona liberă).  
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În rezultatul analizei designului factorial deplin randomizat 32 a fost obţinut raportul optimal al 
cantităţilor de croscarmeloză sodică şi lactoză, care permit realizarea valorilor scontate ale timpului 
de dezagregare (65,22 s.) şi ale rezistenţei mecanice (4,32 kP) a comprimatelor orodispersabile cu 
maleat de clorfeniramină. Creşterea valorii presiunii de comprimare de la 120 până la 200 N 
contribuie la o scădere a valorilor porozităţii comprimatelor de la de la 22,0 % până 13,5 %. 
Concomitent creşte timpul de dezagregare al comprimatelor, pentru toate metodele de determinare. 
Creşterea conţinutului de croscarmeloză sodică de la 10 la 30% în componenţa comprimatelor, 
scade valoarea timpului necesar de dizolvare a 50% de maleat de clorfeniramină de la 13,1 min 
până la 8,05 min. 

S-a elaborat şi optimizat tehnologia sistemelor osmotice cervicale cu clorhidtrat de 
papaverină. Forma cea mai optimală cu capacitate de absorbţie a apei şi eliberare a substanţei 
active o posedă formula cu conţinut de carbopol 940, alcool polivinilic şi PEG. S-a efectuat 
standardizarea sistemelor osmotice cervicale. A fost elaborată formula şi tehnologia unguentelor 
cu conţinut de metiluracil. S-a efectuat standardizarea unguentului cu conţinut de PEG-uri, care 
posedă cea mai mare disponibilitate farmaceutică. A fost cercetată stabilitatea şi termenul de 
valabilitate aspironolactonei în capsule operculate destinate administrării copiilor.  

 
 Sumarul activităţilor proiectului realizate pe perioada a.2013 
Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

1. Studiu compuşilor 
biologic activi din specia 
Chelidonium majus 

1. Dozarea coptizinei în ţesutul hepatic şi bila de la animalele de 
laborator, planificată pe acest an, nu a fost efectuată, deoarece nu a 
avut loc nici un studiu preclinic corespunzător 

2. Elaborarea metodei 
HPLC-UV simplă şi rapidă 
pentru dozarea compuşilor 
farmacologic activi în 
frunze şi flori de păducel 

2. S-a elaborat metoda HPLC-UV simplă şi rapidă pentru dozarea 
compuşilor farmacologic activi în frunze şi flori de păducel 

3. Analiza şi 
standardizarea compuşilor 
biologic activi din specia 
Hypericum perforatum L.. 

3.1. S-a elaborat proiectul de MFT pentru părţi aeriene de sunătoare 
(se anexează), cerinţele căreia diferă de cele reflectate în farmacopeia 
europiană (Ph. Eur.). Înăsprirea cerinţelor, şi anume majorarea 
numărului de grupe farmacologic active determinate, este motivată 
de planificarea utilizării acestui produs vegetal în calitate de materie 
primă pentru obţinerea substanţei farmaceutice “Hiperforină de 
dietilamoniu” şi a formelor farmaceutice standardizate după diferite 
grupe de compuşi activi.  

De asemenea, s-a efectuat studiu de stabilitate a materiei prime 
locale “Părţi aeriene de sunătoare” în conformitate cu noul proiect de 
MFT. S-au testat trei serii experimentale, care au fost păstrate timp 
de 30 luni în condiţii reale, fiind ambalate în saci de hârtie. Materia 
primă s-a colectat în regiunea centrală a Republicii Moldova din 
flora spontană. 

Testarea produsul vegetal a avut loc după conţinutul următorilor 
compuşi farmacologic active: suma de hipericină şi pseudohipericina 
în recalcul la hipericină, suma de hiperforină şi adhiperforină în 
recalcul la hiperforină, suma de flavonoizi în recalcul la hiperozidă, 
suma acizilor hidroxicinamici în recalcul la acid clorogenic 
(determinaţi conform metodei HPLC elaborate anterior) şi suma 
compuşilor fenolici în recalcul la (–) epicatehină (determinaţi prin 
metoda Folin-Ciocâlteu). Restul parametrilor de calitate au fost 
determinaţi în conformitate cu monografia 1438 “St. John’s wort”, 
Ph. Eur. 7.0.  

În baza rezultatelor obţinute pentru părţi aeriene de sunătoare poate 
fi stabilit termenul de valabilitate 2 ani, fiind păstrate la loc uscat, 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
ferit de lumină, la temperatura sub 25°C. 

3.2. Au fost elaborate metode de standardizare pentru substanţa 
farmaceutică “Hiperforină de dietilamoniu”, obţinută din herba de 
sunătoare. Aceste metode au stat la baza elaborării proiectului de 
MFT pentru substanţa dată (se anexează).  

3.3. Studiul farmacocinetic al substanţei farmaceutice “Hiperforină 
de dietilamoniu” pe animale de laborator, planificat pe acest an, nu a 
fost efectuat, deoarece nu a avut loc nici un studiu preclinic 
corespunzător. 

4. Analizarea probelelor 
de ţesut hepatic de la 
şoriceii luaţi în studiu 
toxicităţii cronice a 
substanţei coptizină 
bisulfat. 

4. S-au analizat probele de ţesut hepatic de la şoriceii luaţi în studiu 
toxicităţii cronice a substanţei coptizină bisulfat. 

5. Elaborarea metodei de 
dozare HPLC şi UV a 
flavanozidelor extrase din 
sunătoare (pojarniţă). 

5. S-au elaborat metode de dozare HPLC şi UV a flavanozidelor 
extrase din sunătoare. 

6. Analiza şi 
standardizarea compuşilor 
biologic activi din speciile 
Crataegus monogyna şi 
Crataegus curvisepala 

6.Conform farmacopeii europene, în frunze şi flori de păducel se 
determină cantitativ suma flavonoidelor în recalcul la hiperozidă. 
Metoda respectivă este destul de laborioasă, iar dozarea 
spectrofotometrică după factorul de absorbţie şi nu după standardul 
de referinţă presupune micşorarea robusteţei metodei. Pe de altă 
parte, nu toate grupele de flavonoizi, prezenţi în genul Crataegus, 
sunt farmacologic active. De aceea standardizarea materiei prime 
conform Ph. Eur. nu poate asigura obţinerea produsului finit calitativ, 
dacă acest produs se standardizează anume după principiile active. 
Alte metode de dozare pentru frunze şi flori de păducel, incluse în 
USP, presupun hidroliza glicozidelor flavonice până la vitexin şi cele 
flavonolice până la quercetină preventiv analizei cromatografice. 
Această abordare permite standardizarea materiei prime după două 
grupe de principii active separat, dar la testarea acestor metode pe 
speciile C. monogyna şi C. curvisepala s-a depistat micşorarea 
considerabilă a rezultatelor pentru glicozidele flavonice, din cauza 
hidrolizei incomplete în condiţiile prescrise. Pe de altă parte, dozarea 
conform USP este îndelungată şi laborioasă, fiindcă include 
prepararea şi analiza separată a probelor pentru două grupe de 
flavonoizi. 

Prin urmare a fost necesar de elaborat noi metode de standardizare 
pentru 2 specii de păducel, cele mai răspândite în Republica Moldova 
(C. monogyna Jacq. şi C. curvisepala Lindm.). Metoda HPLC 
elaborată este mai simplă în executare şi permite dozarea ambelor 
grupe de flavonoizi într-o singură probă, iar prepararea probelor 
constă doar din extracţie hidroalcoolică a produsului vegetal 
mărunţit. De asemenea, în proiectul de MFT pentru frunze şi flori de 
păducel am inclus şi dozarea sumei compuşilor fenolici prin metoda 
Folin-Ciocâlteu. O parte majoră din aceasta sumă constituie 
procianidinele, fiind substanţele cele mai labile în condiţii 
nefavorabile de păstrare şi prelucrare a materiei prime. Astfel, acest 
parametru oglindeşte cel mai bine respectarea condiţiilor de uscare, 
prelucrare şi depozitare a produsului vegetal. Totodată, în organism 
procianidinele acţionează în calitate de adjuvans, majorând 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
biodisponibilitatea principiilor active. 

Metodele elaborate au fost incluse în proiectul de MFT “Frunză şi 
floare de păducel” (se anexează). 

S-a efectuat studiu de stabilitate pentru produsul vegetal autohton 
“Frunză şi floare de păducel” în conformitate cu noul proiect de 
MFT. Testarea a avut loc pe trei serii experimentale de materie 
primă, colectată în regiunea centrală a Republicii Moldova şi păstrată 
în condiţii reale timp de 30 luni, fiind ambalată în saci de hârtie. 
Conform rezultatelor obţinute s-a stabilit termenul de valabilitate 2 
ani, păstrându-se la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 
25°C. 

7. Efectuarea studiilor 
preliminare pentru 
determinarea termenului de 
valabilitate a produsului 
sirop de păducel. 

7. S-au efectuat studii preliminare pentru determinarea termenului 
de valabilitate a produsului sirop de păducel. 

8. Efectuarea studiilor 
preclinice a siropului de 
păducel 

8. S-au efectuat studii preclinice a siropului de păducel 

9. Colaborare cu proiectul 
de stat „Studiul biologic şi 
fitochimic al plantelor 
medicinale cu acţiune 
hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană“ 

9.S-a efectuat analiza fitochimică în diferite faze de vegetaţie a 
următoarelor specii de plante: 

a) cu acţiune hepatoprotectoare: Melissa officinalis L., Tanacetum 
vulgare L., Cynara scolymus L., Achillea filipendula Lam., 
Artemisia dracunculus L. 

b) cu acţiune antimicrobiană: Origanum vulgare L., Origanum 
hirtum L., Monarda sp., Satureja hortensis L.., Satureja montana L., 
Thymus vilgaris L. 

În baza evaluării datelor obţinute s-a stabilit că cea mai mare 
perspectiva o au speciile Artemisia dracunculus L., Melissa 
officinalis L. şi Tanacetum vulgare L. − din prima grupa şi Origanum 
hirtum L. şi Monarda sp. − din a doua. Pentru speciile selectate ne 
propunem un studiu mai profund, inclusiv și elaborarea metodelor de 
standardizare a produselor vegetale şi extractive, precum şi a 
formelor farmaceutice obţinute. 

 
Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2014 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
1. Optimizarea 
metodelor analitice şi 
elaborarea 
documentaţiei 
normative pentru unele 
produse farmaceutice 
noi cu substanţe active 
izolate din materia 
primă vegetală. 

1. În condiţii de laborator a fost obţinută substanţa farmaceutică 
“bisulfat de coptizină” în cantitatea suficientă pentru efectuarea studiului 
tehnologic. Substanţa a fost standardizată conform metodelor incluse în 
proiectul de Monografie Farmacopeică (MF) elaborat anterior. 

Au fost preparate în condiţii de laborator câte o serie experimentală de 
forme farmaceutice (comprimate şi capsule) cu bisulfat de coptizină, cât 
şi cu hiperforină de dietiamoniu, în mai multe variante a compoziţiei 
substanţelor auxiliare, pentru investigarea compatibilităţii fizico-chimice, 
stabilităţii acestor forme şi selectarea variantei optime. 

 Pentru standardizarea formelor farmaceutice cu bisulfat de coptizină au 
fost elaborate metode cromatografice de identificare şi dozare a 
substanţelor active şi a impurităţilor înrudite. De asemenea au fost 
elaborate metode spectrofotometrice pentru testele de dizolvare şi 
uniformitatea unităţilor dozate, precum şi metoda alternativă de dozare 
prin spectrofotometrie.  
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
 Pentru formele cu hiperforină de dietiamoniu s-a elaborat metoda 

HPLC-UV, care a fost aplicată atât pentru identificarea şi dozarea, cât şi 
pentru testul uniformităţii unităţilor dozate. 

În procedura de standardizare ale acestor forme farmaceutice s-au inclus 
şi alţi indici recomandaţi de Farmacopeea Europeană (Ph. Eur.), cum ar fi 
masa medie şi uniformitatea masei, testul de dezagregare. 

Ca rezultat al studiului s-au elaborat 4 proiecte de monografii 
farmacopeice pentru formele farmaceutice “Bisulfat de coptizină 10 mg, 
comprimate”, “Bisulfat de coptizină 10 mg, capsule ”, “Capsule de 
hiperforină, 50 mg” şi “Comprimate de hiperforină, 50 mg” formulate în 
laboratoarele “Analiza, Standardizarea şi Controlul medicamentelor” şi 
“Tehnologia medicamentelor” În ediţiile curente ale proiectelor date sunt 
incluşi toţi indicii necesari, cu excepţia testului de dizolvare pentru 
produsele cu hiperforină de dietilamoniu, recomandaţi de Ph. Eur. şi 
normele legislative naţionale pentru preparate farmaceutice de uz oral în 
formă de capsule şi comprimate. 

2. Studii de stabilitate 
ale unor substanţe, 
obţinute din plante, şi a 
formelor farmaceutice 
elaborate pe baza 
acestora 

2. Pentru studiile de stabilitate preliminare ale formelor farmaceutice cu 
hiperforină de dietilamonui şi bisulfat de coptizină, în condiţii de 
laborator au fost preparate capsule şi comprimate cu diverse compoziţii 
ale substanţelor auxiliare (câte o serie pentru fiecare compoziţie 
formulată). Aceste produse obţinute au fost depozitate în condiţii normale 
(temperatură sub 25°C şi umiditate relativă până la 60%). Analiza 
eşantioanelor s-a efectuat pe perioada de stocare până la un an la fiecare 3 
luni, apoi la fiecare 6 luni cu utilizarea metodelor incluse în proiectele de 
monografii farmacopeice corespunzătoare. 

Rezultatele obţinute, după finisarea studiului, vor permite alegerea 
formelor farmaceutice optime cu hiperforină de dietilamonui şi bisulfat de 
coptizină după parametrii de stabilitate. 

Totodată, continuă studiile de stabilitate a câte 3 serii de laborator de 
substanţă farmaceutică hiperforină de dietilamoniu şi de produs “Extract 
uscat standardizat de păducel”, începute în anul 2013. Ultimul produs se 
utilizează în calitate de standard secundar pentru analiza calitativă şi 
cantitativă a materiei prime şi produselor extractive din frunze cu flori de 
păducel. 

3. Studiul fitochimic 
comparativ al plantelor 
cu acţiune 
hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană în diferite 
faze de dezvoltare ale 
acestora. 

3. Scopul studiului a constat în selectarea speciilor de plante din aceste 
două grupe farmacoterapeutice, mai favorabile după compoziţia chimică, 
pentru un studiu mai profund pe viitor şi introducerea lor în cultură. 
Pentru aceasta  

au fost realizate următoarelor sarcini: 
– Evaluarea conţinutului substanţelor active în unele specii oficinale, 

crescute pe teritoriul Republicii Moldova, şi corespunderii materiei prime 
cerinţelor Farmacopeii Europene şi ale altor farmacopei în vigoare; 

– Studierea compoziţiei chimice a unor specii neoficinale şi aprecierea 
posibilităţii utilizării lor în calitate de plante medicinale; 

– Evaluarea calităţii produselor vegetale în dependenţă de termenul de 
colectare şi condiţiile climaterice. 

Acest studiu a fost efectuat în colaborare cu Centrul de Cultivare a 
Plantelor Medicinale (CCPM) şi a inclus următoarele specii de plante. 

4. Obţinerea emulsiei 
de lipozomi cu 
conţinut de 
Azitromicină.  

4. Cu ajutorul amestecului de solvenţi cloroform/metanol (4/1, v/v) a 
fost efectuată extracţia lecitinelor din gălbenuşul de ou cu un randament 
de 7% faţă de masa iniţială a gălbenuşului de ou. De asemenea, au fost 
preparate 3 soluţii de Azitromicină 1% în tampon fosfat (pH=7,0) a câte 
100 ml fiecare, care au fost utilizate ulterior pentru hidratarea lecitinelor 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
extrase din gălbenuşul de ou.  

Lipozomii obţinuţi au fost examinaţi la microscopul optic la mărime de 
la x100 până la x1000 și au fost determinate structurile caracteristice: 
bistratul lipidic şi conţinutul intern. Au fost evidenţiate straturile 
lipozomilor multilamelari identificaţi. A fost obţinută emulsia de lipozomi 
cu conţinut de Azitromicină. Cu ajutorul microscopiei optice au fost 
determinate mărimile lipozomilor și structurile lor caracteristice. 

5. Evaluarea 
spironolactonei şi 
maleatul de 
clorfeniramină sub 
aspect biofarmaceutic 
şi farmacocinetic 

5. În baza proprietăţilor structural moleculale, comform regulii lui 
Lipinski (regului celor 5), au fost evaluate sub aspect biofarmaceutic şi 
farmacocinetic spironolactona şi maleatul de clorfeniramină argumentând 
astfel, selectarea lor pentru formularea în comprimate cu dezagregare şi 
dizolvare rapidă în cavitatea bucală. La prima etapă de cercetare au fost 
efectuat scriningul substanţelor auxiliare în vederea obţinerii 
comprimatelor orodispersabile, luând ca bază doi parametru importanţi, 
cum ar fi, timpul de dezagregare şi rezistenţa mecanică. Cele mai mici 
valori ale timpului de dezagregare se observă la comprimatele cu 
crospovidonă preparate pe bază de sorbitol. Astfel, în funcţie de 
concentraţia polimerului şi presiunea aplicată timpul de dezagregare 
constituie de la 1,05 până la 2,40 min valori specifice pentru 
comprimatele orodispersabile. De asemenea, aceste comprimate se 
caracterizează cu valori mari ale rezistenţei mecanice. Modelarea 
concentraţiei crospovidonei şi valorilor presiunii de comprimare oferă 
posibilitate de a obţine comprimate cu o dezagregare şi rezistenţă 
mecanică scontată. În rezultatul analizei designului factorial deplin 32 a 
fost relevat raportul optimal al cantităţilor de crospovidonă şi lactoză, care 
permit obţinerea valorilor necesare ale timpului de dezagregare şi ale 
rezistenţei mecanice a comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă şi 
maleat de clorfeniramină. În vederea sporirii solubilităţii spironolactonei a 
fost obţinut sistemul disperes solid cu PVP şi PEG 4000, confirmat prin 
analiza termogravimetrică cu parametri caracteristici pentru un sistem de 
degradare asociat cu un efect endotermic, specific pentru un proces de 
topire însoţit de modificare de fază. O sporire semnificativă a dizolvării s-
a obţinut în urma includerii spironolactonei în sistemele disperse solide cu 
PEG 4000 şi PVP (1:1) având şi cea mai mică valoare a t 50% = 22,3 min.  

6. Efectuarea studiilor 
compatibilităţii 
ingredientelor în 
unguentul combinat cu 
izohidrafural şi 
metiluracil 

6.A fost efectuat studiul compatibilităţii ingredientelor în unguentul 
combinat cu izohidrafural şi metiluracil prin metode spectrale şi termice. 

 

7. Efectuarea studiilor 
preclinice a siropului 
de păducel 

7. S-au efectuat studii preclinice a siropului de păducel. Pe animale de 
laborator (sobolani, soricei) au fost testate efectele vasotrope ale 
componentelor mentionate.  

Pentru a monitoriza indicii hemodinamici s-au folosit senzori speciali 
care au fost implantati în aorta abdominala via artera femurala. 
Experimentele au fost efectuate pe animale în stare de veghe peste 72 ore 
de la implantarea sensorilor. 

8. Colaborare cu 
proiectul de stat 
„Studiul biologic şi 
fitochimic al plantelor 
medicinale cu acţiune 
hepatoprotectoare şi 

8. S-a efectuat analiza fitochimică în diferite faze de vegetaţie a 
următoarelor specii de plante: 

a) cu acţiune hepatoprotectoare: Melissa officinalis L., Tanacetum 
vulgare L., Cynara scolymus L., Achillea filipendula Lam., Artemisia 
dracunculus L. 

b) cu acţiune antimicrobiană: Origanum vulgare L., Origanum hirtum 
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Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 
antimicrobiană“ L., Monarda sp., Satureja hortensis L.., Satureja montana L., Thymus 

vilgaris L. 
În baza evaluării datelor obţinute s-a stabilit că cea mai mare perspectiva 

o au speciile Artemisia dracunculus L., Melissa officinalis L. şi 
Tanacetum vulgare L. − din prima grupa şi Origanum hirtum L. şi 
Monarda sp. − din a doua. Pentru speciile selectate ne propunem un studiu 
mai profund, inclusiv și elaborarea metodelor de standardizare a 
produselor vegetale şi extractive, precum şi a formelor farmaceutice 
obţinute. 

 
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute, 2014 
Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste 

hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-
economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice 
aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra 
dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

 
Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în 
cadrul proiectului în perioada 2011-2014  
Cercetările din cadrul tematicii Proiectului s-au soldat cu obținerea unor rezultate 

acceptabile:  
 Optimizarea metodelor analitice şi elaborarea documentaţiei normative pentru unele produse 

farmaceutice noi cu substanţe active izolate din materia primă vegetală. 
 În condiţii de laborator a fost obţinută substanţa farmaceutică “bisulfat de coptizină” în 

cantitatea suficientă pentru efectuarea studiului tehnologic. Substanţa a fost standardizată 
conform metodelor incluse în proiectul de Monografie Farmacopeică elaborat anterior. Au 
fost preparate în condiţii de laborator câte o serie experimentală de forme farmaceutice 
(comprimate şi capsule) cu bisulfat de coptizină, cât şi cu hiperforină de dietiamoniu, în mai 
multe variante a compoziţiei substanţelor auxiliare, pentru investigarea compatibilităţii fizico-
chimice, stabilităţii acestor forme şi selectarea variantei optime.  

Ca rezultat al studiului s-au elaborat 4 proiecte de monografii farmacopeice pentru formele 
farmaceutice “Bisulfat de coptizină 10 mg, comprimate”, “Bisulfat de coptizină 10 mg, 
capsule ”, “Capsule de hiperforină, 50 mg” şi “Comprimate de hiperforină, 50 mg”.  

 Obţinerea rezultatelor studiilor de stabilitate ale unor substanţe, obţinute din plante, şi a 
formelor farmaceutice elaborate pe baza acestora. Pentru aceste studii preliminare ale 
formelor farmaceutice cu hiperforină de dietilamonui şi bisulfat de coptizină, în condiţii de 
laborator au fost preparate capsule şi comprimate cu diverse compoziţii ale substanţelor 
auxiliare. Studiul fitochimic comparativ al plantelor cu acţiune hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană în diferite faze de dezvoltare ale acestora. 

  Evaluarea conţinutului substanţelor active în unele specii oficinale, crescute pe teritoriul 
Republicii Moldova, şi corespunderii materiei prime cerinţelor Farmacopeii Europene şi ale 
altor farmacopei în vigoare; 

 Evaluarea calităţii produselor vegetale în dependenţă de termenul de colectare şi condiţiile 
climaterice. 

 Elaborarea şi validarea metodei de dozare a materiei prime, produselor extractive şi formei 
farmaceutice din anghinară 

 Optimizarea tehnicii de preparare a probelor pentru analiza chimico-toxicologică a 
barbituricilor prin metoda HPLC 

 Pentru tratamentul otomicozelor s-au realizat studii de elaborare a unui produs antifungic 
combinat. S-au efectuat studii de compatibilitate a Econazolului nitrat și a Betamethasonei 
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dipropionat în aceiași formă farmaceutică. 
 Obţinerea rezultatelor studiilor a proprietăţilor fizico-chimice pentru un produs nou 

antimicobacterian. S-a efectuat Studiul comportamentului spectral al unui derivat tiodiazolic 
cu acțiune antimicobacteriana şi analiza RMN a unui derivat tiodiazolic cu acțiune 
antimicobacteriană. 

 A fost formulată compoziția capsulelor operculate cu conținut de suc proaspăt stabilizat 
obținut din specia Chelidonium majus L., standardizat după conținutul de coptizină. Conform 
analizei regresionale multiple de planificare a experienţelor, utilizând design-ul factorial 33 s-
a obținut următoarea compoziție pentru o capsulă: suc de rostopască standardizat – cantitate 
necesară până la conținutul de 4,2 mg de coptizină; lactoză monohidrat - 140,3 mg; celuloză 
microcristalină – 55,5 mg; siliciu dioxid coloidal – 8,4 mg; stearat de magneziu – 4,2 mg; 
amidon de cartofi – până la 420 mg.  

 A fost efectuat studiul de preformulare a capsulelor operculate cu conținut de hiperforină 
sarea dietilamoniu pe bază de gliceride semisintetice (Suppocire) și Polietilenglicoli (P EG 
400 + PEG 4000). S-a calculat coeficientul de substituire pentru excipienții cercetați folosind 
metoda de turnare ”Duble casting”.  

 A fost efectuată evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a sipronolactonei. Reieşind din 
datele structural moleculare ale spironolactonei putem concluziona că, acestea se încadrează 
în limitele valorilor conform regului lui C. A. Lipinski. Astfel, administrarea acestui preparat 
pe cale orală, nu ar crea probleme de absorbţie şi permeabilitate intestinală. 

 Cercetările biofarmaceutice al preparatului medicamentos Neamon-hepa, capsule au dovedit o 
biodisponibilitate înaltă a substanţelor active, ceea ce demonstrează selectarea formei 
farmaceutice adecvate şi procedeelor farmacotehnologice corecte. Studiile preclinice şi clinice 
au demonstrat că preparatul medicamentos Neamon-hepa, capsule poate fi utilizat în 
tratamentul complex al hepatitelor virale cronice şi a cirozei hepatice. Preparatul posedă 
acţiune polifuncţională, un spectru de acюiune multidirecюionat  este destinat să asigure un 
efect terapeutic complex.  

 A fost elaborată o nouă formă farmaceutică din Păducel – sirop, cu o biodisponibilitate foarte 
mare. S-a constatat că această formă posedă acţiune hipotensivă şi de reducere ale FCC mai 
pronunţată şi mai rapidă comparativ cu extractul uscat şi comprimatele care au la bază aceiaşi 
materie prima. 

 
Impactul ştiinţific, tehnologic, socioeconomic al rezultatelor proiectului 
În procesul realizării proiectului vor fi elaborate metode şi tehnici noi de analiză şi standardizare a 

produselor obţinute, vor fi propuse forme farmaceutice optimale din punct de vedere a 
biodisponibilităţii, şi elaborate procese tehnologice adecvate, vor fi demonstrate proprietăţile 
farmacologice al acestor preparate, vor fi apreciate efectele clinice şi gradul de inofensivitate. 

Rezultatele originale obţinute, cunoştinţele şi experienţa dobândite în acest proiect vor fi 
diseminate prin comunicări ştiinţifice, pagina web, publicaţii şi un workshop pe tematica. 
Proiectul de asemenea va contribuii la dezvoltarea resurselor umane, în special a tinerilor 
cercetători, tot odată se va efectua transferul de cunoștințe către învăţământul superior în 
domeniul farmaceutic şi medical.  

Impactul tehnic, economic şi social al cercetărilor propuse se poate defini prin - 
îmbunătățirea stării de sănătate şi prelungire a vieţii active; oportunităţi pentru învățământ şi 
perfecţionare. 

 
Perspective de valorificare a rezultatelor şi de continuare a cercetării prin cooperare 
naţională şi internaţională 
Medicamentele elaborate vor fi incluse în schemele de tratament a pacienţilor cu afecţiuni 

cardiace şi hepatice cronice.  
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Studiile de implementare la scară industrială şi a utilizării clinice a preparatelor obţinute se 
vor solda cu elaborarea dosarului farmaceutic, dosarului farmacologic cu documentaţia clinică şi 
perfectarea documentaţiei necesare pentru înregistrare. 

Cercetări din cadrul proiectului se vor realiza în colaborare cu instituţii şi întreprinderi din 
ţară: 

 Institutul de Chimie al AŞM; 
 Catedrele de profil a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”; 
 Catedrele de profil a USM; 
 Întreprinderi farmaceutice industriale. 
Aprobarea derulării acestui proiect de cercetare - dezvoltare complex va contribui la 

dezvoltarea cercetării fundamentale pentru dobândirea de cunoştinţe avansate, pentru asigurarea 
rezervorului de metode, tehnici aplicative, proceduri, modele şi teorii, pentru creşterea valorii și 
vizibilităţii ştiinţifice pe plan internaţional. 

 
Perspective de aplicare a rezultatelor cercetării şi potenţialii beneficiari 
Finalitatea proiectului este reprezentată de obţinerea unor produse farmaceutice de origine 

naturală şi sintetică cu acţiune antioxidantă, cu efecte hepatoprotectoare, şi antibacteriene. 
Patologiile vizate fac parte din categoria afecţiunilor cu mare impact socio-economic, în special 
datorită incidenţei acestora la nivelul populaţiei, necesitând tratament îndelungat, precum și 
costuri semnificative.  

 Ca potenţiali beneficiari ai rezultatelor proiectului pot fi: 
 Instituţiile medicale care vor dispune de medicamente autohtone, polifuncţionale şi de о 

complianţă terapeutică înaltă, produse din materie primă vegetală autohtonă; 
 Populaţia ţării, în special păturile social vulnerabile: cu venituri mici şi medii, persoanele 

vârstnice, persoanele cu disabilităţi, care vor beneficia de medicamente polivalente 
oferite la preţuri rezonabile; 

 Întreprinderile de producere cu profil farmaceutic - vor dispune de variante tehnologice 
industriale ale fluxului tehnologic de producere. 

 
Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului 
Începând cu anii 90 ai secolului trecut, în laboratoarele fostului Institut Naţional de 

Farmacie (în prezent Centru Ştiinţific în Domeniul Medicamentului sunt desfăşurate cercetări 
ample de elaborare a produselor noi farmaceutice de origine sintetică sau naturală. 

În rezultatul cercetărilor farmaceutice şi farmacologice ale principiilor active de diferită 
origine au fost elaborate mai multe produse farmaceutice cum ar fi: Pacovirin, Iodamox, 
Propiconazol nitrat etc. Ultimul produs din această serie a fost preparatul Neamon Hepa, care în 
prezent trece etapa studiului clinic. 

Personalul şi baza materială implicată în viitorul proiect demonstrează posibilitatea realizării 
acestuia cu succes.  

Derularea proiectului va duce şi la dezvoltarea resurselor umane, atât prin crearea de noi 
locuri de munca, cat şi prin implicarea tinerilor (masteranzi, doctoranzi, rezidenţi) în tematica de 
cercetare abordată, cu potenţial impact în limitarea fenomenului de brain-drain. Se va întări şi 
consolida capacitatea de cercetare la nivel instituţional și naţional prin cresterea colaborarii cu 
specialisti din tara şi europeni, fapt care va mari competenta stiinţifica a tuturor partenerilor 
implicaţi, precum și îmbunatatirea participarii Republicii Moldova la FP-7 al UE. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de lucru prin achiziţionarea de noi echipamente va permite transferul tehnologiei 
moderne şi va creşte potenţialul naţional de cercetare (stiintific și tehnic). 

 
Diseminarea rezultatelor cercetării 
Obţinerea preparatelor medicamentoase din materie primă locală rămâne şi în continuare 
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foarte actuală. Apariţia lor pe piaţa farmaceutică va spori accesibilitatea populaţiei la 
medicamente şi va diminua dependenţa de importul de medicamente. Tot odată trebuie de 
menţionat, că în medicaţiile contemporane sunt puţine medicamente înalt eficiente prin 
funcţionalitatea lor complexă. Aceasta se resimte și pe piaţa farmaceutică a R. M. 

Includerea produselor elaborate în schemele de tratament va contribui la suplinirea acestui 
deficit. Unul din principalele argumente rămâne a fi acţiunea polivalentă a acestora, confirmată 
prin suportul studiilor clinice ce vor veni sa confirme potenţialul curativ - profilactic înalt a lui. 
Rezultatele obţinute vor fi publicate în diverse ediţii periodice, vor fi raportate la foruri ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale. O parte de rezultate vor fi implementate în procesul didactic la 
facultatea de Farmacie. 

 
2011-2014 

 
Proiectul 2: Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune 

hepatoprotectoare şi antimicrobiană din colecția Bardar 
• Cifrul proiectului 11.817.09.14A. Direcţia strategică: Biomedicina, farmaceutica, 

menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget. Termenul de realizare al 
proiectului - a. 2011 -2014.  

• Conducător: conf. univ.,  dr. farmacie Ciobanu Nicolae  
• Alocaţia pentru perioada a. 2011 -2014- 3782,8 mii lei 
Actualitatea. Problema hepatitelor  rămâne a fi stringentă pentru Republica Moldova şi prin 

urmare necesitatea evaluării plantelor medicinale din flora Republicii Moldova cu acţiune 
hepatoprotectoare este incontestabilă, atât din punct de vedere medico-social, cât şi economic. 

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, doua miliarde de persoane au fost în 
contact cu virusul hepatitei B, dintre care 350 milioane au devenit purtători cronici şi, potenţial, 
au risc înalt de infectare cu virusul hepatitei D, circa 170 milioane sunt infectaţi cu virusul 
hepatitei C şi mai mult de 10 milioane – cu virusul hepatitei D. În pofida diminuării în ţară, 
indicele morbidităţii cu hepatită depăşeşte cu mult indicii altor ţări. 

În practica mondială pentru tratamentul bolilor hepatice circa 58 % din medicamente şi 
remedii sunt de origine vegetală ca fiind lipsite de efecte adverse. Este foarte vast şi arsenalul de 
medicamente antibacteriene de origine vegetală. Utilizarea materiei prime locale prin 
valorificarea unor specii de plante cu acţiune hepatoprotectoare şi antibacteriană deschide noi 
oportunităţi în elaborarea de remedii farmaceutice eficiente şi accesibile.  

Gradul de noutate. Problematica abordată şi soluţiile propuse conferă proiectului un grad 
ridicat de noutate dedus din: valorificarea unor plante medicinale autohtone şi alohtone, cu 
utilizări în diverse tipuri de afecţiuni cu necesitate de terapie antibacteriană şi hepatoprotectoare; 
asocieri şi combinaţii originale de fitopreparate, ca alternativă viabilă atât pe piaţa internă cât și 
externă. Cercetările vor elucida aspecte legate de compoziţia chimica la speciile de Silybum 
marianum (L.) Gaertn, Centaurea cyanus L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., 
Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris L. şi Thymus serpyllum L., Hypericum perforatum 
L.,Cynara scolymus L.. La ora actuala cunoştințele privind acest aspect sunt  insuficiente.  

Informaţiile ştiinţifice despre speciile preconizate în proiectul dat sunt următoarele:         
 Helichrysum arenarium(L.) Gaertn şi H. Italicum L., siminoc: produsul vegetal conţine 

substanţe cu efect coleretic  indicat în tratamentul colecistitelor cronice şi a tulburărilor 
biliare, mai conţine un complex de substanţe numit arenarină a căror structuri nu este 
cunoscută şi urmează a fi studiată.  

 Silybum marianum (L.) Moench., armurariu: produsul vegetal se foloseşte în tratamentul 
disfuncţiilor hepatice .Propietăţile antihepatotoxice şi regeneratoare sunt datorate 
silimarinei,concentraţia cărei variază  în fructele de armurariu în funcţie de condiţiile de 
creştere  ale acestuia şi urmează a fi studiată; 
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 Thymus vulgaris L.,  şi Thymus serpyllum L., cimbrişor : posedă acţiune coleretică şi 
antioxidantă prin acizi polifenol-carboxilici şi acţiuni antiinfecţioase .Specia reprezintă mai 
multe hemovarietăţi,fitochimia căror urmează a fi studiată; 

 Cynara scolymus L., anghinaria: este plantă originară din Africa de Nord. Posedă 
numeroase calităţi terapeutice  .Prezintă  interes ştiinţific pentru determinarea particularităţilor 
biologico- chimice în condiţii pedo-climaterice a RM cee ce va permite elaborarea noilor 
surse de produse vegetale pentru elaborarea formelor farmaceutice cu acţiune coleretică şi 
colapogă;         

 Hypericum perforatum L.,sunătoare: produsul vegetal are acţiune coleretică şi  
hepatobiliară. Produsul vegetal are o compoziţie chimică complexă mai importantă fiind 
hipericina. Concentraţia de hipericină în produsele vegetale  poate varia între 0,06 - 0,75 % în 
dependenţă de fenofază şi condiţiile de creştere ceea ce urmează a fi studiat.  

 Centaurea cyanus L., cintaură: pentru medicina populară prezintă interes diverse părţi ale 
plantei. Unii autori demonstrează proprietăţi curative ale florilor, alţii menţionează valoarea 
terapeutică ale tulpinilor,frunzelor,fructelor,cea ce urmează a fi precizat,testat şi sistematizat. 

 
Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
În practica mondială pentru tratamentul bolilor hepatice circa 58 % din medicamente şi 

remedii sunt de origine vegetală ca fiind lipsite de efecte adverse. Este foarte vast şi arsenalul de 
medicamente antibacteriene de origine vegetală. Utilizarea materiei prime locale prin 
valorificarea unor specii de plante cu acţiune hepatoprotectoare şi antibacteriană deschide noi 
oportunităţi în elaborarea de remedii farmaceutice eficiente şi accesibile.  

 
Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate 

- Metoda spectofotometrie în UV-VIS, spectrofotometru „Perkin Elmer λ-20”(2007) 
- Metoda cromatografie de lichide (HPLC) cromatograf „Jasco, PU 1850” (2002), Shimadzu 

CTO 20 (2008) 
- Metoda cromatografie de gaze (CG) (Shimadzu CG 2014 (2006) 
- Colectarea produselor vegetale   
- Optimizarea proceselor de uscare a produselor vegetale  
- Determinarea pierderii în masă la uscare a produselor vegetale  
- Determinarea toxicităţii acute şi cronice al principiilor active 
- Determinarea activității antioxidante in vitro a extractelor de Centaurea cyanus prin metoda: 

DPPH, ABTS, FRAP  
- Determinarea activității antiinflamatorii in vivo a extractelor de Centaurea cyanus L., 

Hypericum perforatum L. 
Obiective specifice 2011 

• determinarea parametrilor optimali ai factorilor ecologici de creştere şi dezvoltare a plantelor cu 
acţiune hepatoprotectoare şi antimicrobiană: Silybum marianum (L.) Gaertn, Centaurea 
cyanus L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris 
L. şi Thymus serpyllum L., Hypericum perforatum L.,Cynara scolymus L., 

• elaborarea tehnologiilor agrotehnice de cultivare a speciilor sus numite pentru o eventuală 
obţinere a fitomasei calitative  necesară  pentru extragerea principiilor active 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative 2011  
Reieşind din rezultatele experienţelor efectuate în teren asupra speciilor cercetate au fost 

determinate condiţiile optime principale de cultivare în Centrul de cultivare a plantelor medicinale:  
♦ specia Silybum marianum (armuariu): 

 Seminţele de armurariu înainte de semănat trebuie înmuiate în vase cu apă pentru 
identificarea celor seci (nematurizate ) care ies la suprafaţa apei şi ulterior  înlăturate. 

 Semănatul trebuie făcut  primăvara în ultima decadă a lunii aprilie, la adâncimea  de 3-5 cm, 
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distanţa dintre rânduri fiind 50-60 cm. 
 Seminţele încorporate în sol sunt receptive la umiditate solului, iar în anii cu lipsă de 

precipitaţii este necesară irigarea cu picătura a rândurilor însămânțate care contribuie la o 
germinare eficientă de 80-90 % . 

 Plantulele la prima praşă se răresc în aşa mod  ca distanţa între ele să fie de 7-10 cm . 
 În timpul verii se efectuează combaterea buruienilor până când plantele ating înălţimea de 

50-60 cm  
 La începutul perioadei de vegetaţie se aplică nutrienţi minerali  de nitroamofos în cantitate 

de 100 g la  m2. 
 Recoltarea calatidiilor cu seminţe se începe în luna septembrie pe măsura maturizării şi 

uscării acestora. 
♦ specia Helichrysum italicum (siminoc italian): 
 Se înmulţeşte cu succes  prin butăşirea lăstarilor anuali tăiaţi la lungimea 5-7 cm ce se 

face în luna octombrie –noiembrie . 
 Adâncimea optimală de încorporare a butaşilor în substrat de nisip şi compost este de 4-6 

cm. 
 În perioada primăvară –vară trebuie efectuată irigarea abundentă cu adaos de nutrienţi  

amoninici şi fosforici până în luna septembrie,cea ce contribuie la o formare masivă de 
rădăcini adventive. 

 Reproducerea prin seminţe a siminocului italian au fost făcute  în câteva etape: 
o germinarea seminţelor în cutii Petri  amplasate în boxe lunile aprilie –mai. 
o transplantarea plantulelor în păhăruţe din plastic( cu amestec de compost cu sol) în 

luna mai. 
o transplantarea plantelor din păhăruţe în câmp deschis, luna august . 

 Obiective specifice 2012 
• elaborarea tehnologiilor agrotehnice de cultivare a speciilor studiate pentru o eventuală 

obţinere a fitomasei calitative  necesară  pentru extragerea principiilor active; 
• determinarea dependenţei conţinutului de substanţe active din plantele respective de 

parametrii condiţiilor de creştere ale acestora; 
• efectuarea studiului anatomic şi fitochimic comparativ al plantelor selectate din specii 

răspândite în Republica Moldova şi alohtone în diverse faze fenologice şi  etape de 
dezvoltare ale acestora. 
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative 2012  

 Au  fost elaborate tehnologiile agrotehnice de cultivare a speciilor hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană : Silybum marianum (L.) Gaertn, Centaurea cyanus L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench., Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris L. şi Thymus serpyllum 
L., Hypericum perforatum L.,Cynara scolymus L..      Suplimentar la această listă au fost 
introduse în cultură şi studiate speciile: Tanacetum vulgare L., Melissa officinale L.,Achillea 
millifolium L.,Monarda fistulosa L., Artemisia absinthium L., Artemisia dracunculus L. 
Mentha arvensis L., Mentha suoaveolens Enrh.,Nepeta cataria L.,Origanum hirtum L., 
Nepeta transcaucasica Grossch . 

 Au fost efectuate studii fitochimice  ale biomasei  diferitor părţi şi organe a plantelor 
cultivate prin metodele agrotehnice propuse : Silybum marianum (L.) Gaertn, Tanacetum 
vulgare L, Melissa officinale L,  Mentha arvensis L., M. suoaveolens Enrh., M.  arvensis 
L.,Monarda fistulosa L. 

 A fost depistată o variabilitate considerabilă a conţinutului diferitor fracţii de flavonolignane 
în fructele de armurariu, cultivate în diferite localităţi. Aceasta variabilitate, probabil, este 
legată cu prezenţa diferitor genotipurilor ale speciei date. 

 Analiza comparativă a concentraţie de citral din frunzele de Melissa variază de la 0,101 -
0,778  ml/g în dependență de condiţiile pedologice . 
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 În părţile vegetale ale ale plantelor de vetrice (Tanacetum vulgare) au fost depistate 3-4,5 % 
de acizi hidroxicorici. 

 În speciile de mintă cultivată au fost determinate de la 0,7-2,84 % de ulei 
(menton,izomenton şi mentol). Un deosebit interes din punct de vedere chimic reprezintă  
specia Monarda fistulosa cu 1,67 % de ulei  şi Origanum hirtum  cu 3,45 % de ulei  cu 
componenţii respectivi.  

 Prin cromatografie pe strat subţire s-a demonstrat prezenţa antracendirevaţilor în părţile 
aeriene ale speciilor analizate (H. perforatum L.(cultivat în CCPM), H. elegans 
Steph.(spontan), H. tetrapterum Fries.(spontan), H. hirsutum L.(spontan)).  

 Totalul antracenderivaţilor (%,în recalcul la hipericină) în părţile aeriene de H. perforatum 
L. în dependenţă de faza fenologică este maximal în faza începutului înfloririi – 0.28%. 
Obiective specifice 2013 

• Efectuarea studiului anatomic şi fitochimic comparativ al  plantelor cu acţiune 
hepatoprotectoare şi antimicrobiană Silybum marianum (L.) Gaertn, Centaurea cyanus 
L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris L. 
şi Thymus serpyllum L., Hypericum perforatum L.,Cynara scolymus L..  în diferite faze 
fenologice şi etape de dezvoltare ale acestora. 
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative 2013 

 A fost constat  faptul că plantele studiate au un conţinut divers de principii active în diferite 
faze fenologice şi în diverse organe vegetative.  

 Au fost elaboraţi pentru recomandări practice termenii Au fost stabiliţi  indicii de germinare 
a seminţelor de plante studiate recoltate în anii 2008-2012: Silybum marianum (L.) Gaertn 
varianta M1, varianta R1, varianta U2, Helichrysum italicum L., Hypericum perforatum 
varianta M1, varianta M2, Cynara scolymus L., Monarda fistulosa L. varianta F1 şi 
varietatea  F2, Nepeta cataria L., Nepeta transcaucasica Grossch. A fost stabilit pragul 
termic optimal de stratificare a speciei Hypericum perforatum. 

 Au fost efectuate măsurări şi observaţii fenologice a speciilor studiate . Pe măsura creşterii şi 
dezvoltării au fost colectate probe de organe şi părţi ale plantelor şi efectuate cercetări 
anatomice şi analize fitochimice. 

 Au fost obţinute rezultate ce atestă corelaţii de conţinut calitativ şi cantitativ ale principiilor 
active cu condiţiile de cultivare şi întreţinere ale plantelor cercetate (calitatea solului, gradul 
de iluminare, regimul hidric şi altele). 

 Au fost identificate anumite exemplare din speciile studiate cu conţinut deosebit (calitativ şi 
cantitativ) de principii active, cea ce  atestă existenţa diferitor genotipuri (biotipuri sau 
ecotipuri) în cadrul populaţiilor  din parcelele experimentale.  

 A fost efectuată extracţia  principiilor active din unele specii de plante pentru studiul 
fitochimic mai profund al acestora şi testarea lor în laboratoare specializate a proprietăţilor 
hepatoprotectoare şi antimicrobiene. 

 Conţinutul de ulei în speciile de Mentha de exemplu variază de la 1,29 până la 3,39%, iar în 
speciile de Origanum de la 0,61 până la 5,23%  cu o varietate mare de componenţi 
principali. 

 În probele de plante studiate au fost depistate două grupe de compuşi biologic activi: acizii 
hidroxicinamici, în special acidul rozmarinic, şi glicozidele flavonice, inclusiv cele 
metoxilate. Rezultatele analizei cantitative au arătat, că în unele specii din genurile 
Origanum, Salvia şi Monarda, conţinutul acestor substanţe este suficient de mare, fapt ce 
predispune la studierea lor în calitate de surse potenţiale ale noilor produse farmaceutice cu 
acţiuni hepato- şi angioprotectoare, antiinflamatoare, antioxidante şi altele.  

 de recoltare a părţilor şi organelor plantelor studiate. 
 Au fost stabilite proprietăţi cu efect  antistafilococic al uleiului eteric extras din speciile de 

Hypericum. 
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Obiective specifice 2014 
• aprobarea metodelor de extracţie ale principiilor active; 
• standardizarea produsului vegetal şi a principiilor active, întocmirea documentelor  de 

normare. 
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative 2014 

 Au fost determinaţi indicii de calitate şi puritate a produsului vegetal Cyani herba, dozarea compuşilor fenolici, 
contaminarea microbiană, stabilirea caracterelor macro și microscopice care pot fi utilizate la diagnosticarea 
produsului vegetal Cyani herba.  

 Au fost efectuate lucrări de extracţie a substanţelor active din speciile de Hypericum în vederea optimizării şi 
validării metodelor de extracţie şi de obţinere a produselor extractive. 

 Au fost îndeplinite în mod experimental studii de testare a produselor extractive din Hypericum perforatum, 
Monarda fistulosa, Origanum hirtum  la activitatea antimicrobiană.  

 Au fost efectuate lucrări de extracţie şi dozare a flavonoidelor, substanţe active cu acţiune hepatoprotectoare  
din speciile Silybum marianum, Helichrysum arenarium., Helichrysum italicum, Cynara scolymus .    

 A fost elaborată metoda de extracţie cu ultrasunet a principiilor active din părţile vegetale Cynara scolymus care 
are un randament mult mai înalt decât metodele clasice. 

 Rezultatele cercetărilor realizate sunt folosite pentru elaborarea documentaţiei analitice de normare (proiect de 
monografie farmacopeică pentru produsul vegetal şi forma farmaceutică din Cynara scolymus). 

 
2015-2018 

Proiectul 3. Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de 
noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală 
şi obţinute prin sinteză  

Cifrul proiectului: 15.817.04.44A  
Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 
Tipul finanţării: Buget 
Termenul de realizare al proiectului: aa. 2015 -2018 
Instituţiile: Universitatea de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”, Centrul Ştiinţific 

în Domeniul Medicamentului 
Conducătorii: Ion Ababii – dr.hab.șt.med., profesor universitar, academician, Vladimir 

Valica – dr.hab.șt.farm., profesor universitar 
Alocaţia pentru perioada aa. 2015-2018: a. 2015 – 1619,2 mii lei; aa. 2015-2018 - 

9400.8 mii lei. 
În ultimii ani în lume se atestă, iar în special în Republica Moldova se înregistrează 

prevalenţa înaltă a afecţiunilor provocate de diferite infecţii, însoţite de deprecierea funcţiei 
imunitare a organismului. 

Medicaţia contemporană pledează pentru introducerea în schemele de tratament şi reabilitare 
a preparatelor cu rol de stimulare a capacităţilor de protecţie a organismului în diverse stări 
patologice. 

Produsele farmaceutice de generaţie nouă, competitive în profilaxia, tratamentul şi 
combaterea stărilor patologice, prin corespunderea şi promovarea unor aşa criterii ca: 
complexitatea mecanismelor de acţiune, accesibilitatea înaltă şi implicarea nemijlocit în 
procesele de tratament, reducerea sau lipsa efectelor adverse, originea inofensivă şi non toxică - 
sunt caracteristicile preparatelor complexe „Otocalmin” şi „Izohidrofural” în asociere cu alte 
substanţe medicamentoasă de origine sintetică şi/sau vegetală care reprezintă oportunitatea unor 
opţiuni şi soluţii terapeutice în diverse situaţii clinice.  

De rând cu cele expuse mai sus, trebuie de menţionat că industria farmaceutică autohtonă se 
dezvoltă ascendent în sensul lărgirii permanente a sortimentului de medicamente. Cu toate că în 
ultimul timp întreprinderile farmaceutice o mare atenţie acordă medicamentelor reproduse 
(generice) baza dezvoltării durabile a producerii medicamentelor este obţinerea de produse noi, 
compoziţii noi şi implementarea lor în practică terapeutică.  

Important este ca noile produse să fie obţinute din materie primă locală.  
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În acest context sunt binevenite cercetările pentru identificarea surselor de noi produse 
farmaceutice de natură vegetală. Ca direcţie de cercetare va fi studiul biologic şi fitochimic 
complex al speciilor Macleaya microcarpa, Monarda fistuloza.  

Acest obiectiv major poate fi realizat doar în baza argumentărilor ştiinţifice realizate de 
cercetători experimentaţi : farmacişti, farmacologi, medici de profil, biologi, chimişti etc.  

Ca metode de cercetare se preconizează utilizarea metodelor instrumentale de analiză 
(spectroscopie IR, UV-VIS, cromatografie HPLC), studii preclinice (toxicitatea acută şi cronică), 
procedee tehnologice moderne de obţinere a formelor farmaceutice. 

În acest caz elaborarea medicamentelor noi autohtone de origine vegetală şi obţinute prin 
sinteză, devine foarte actuală. Astfel în cadrul CŞDM se presupune elaborarea produselor 
farmaceutice cu acţiune antibacteriană, expectorantă, anestezică, antiinflamatoare, 
anticolinesterazică.  

Gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu cele obţinute actualmente pe 
plan naţional şi internaţional  
Industria farmaceutică autohtonă se dezvoltă ascendent în sensul lărgirii permanente a 

sortimentului de medicamente reproduse de întreprinderile farmaceutice (generice). Însă baza 
dezvoltării durabile a producerii medicamentelor este obţinerea de produse noi, compoziţii noi şi 
implementarea lor în practică. 

Deosebit de important este ca noile produse să fie obţinute din materie primă locală. 
Acest obiectiv major poate fi realizat doar în baza argumentărilor ştiinţifice. 
În acest caz elaborarea medicamentelor autohtone destinate optimizării farmacoterapiei 

bazate pe dovezi se prezintă de o importanţă incontestabilă. 
Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
În condiţiile dezvoltării ascendente a industriei farmaceutice autohtone, ştiinţa 

medicamentului contribuie atât direct, cât şi indirect la dezvoltarea durabilă a ţării prin: 
- majorarea securităţii farmaceutice a ţării şi, ca rezultat – îmbunătăţirea calităţii vieţii; 
- accesibilitatea populaţiei la medicamente; 
- crearea noilor locuri de muncă; 
- majorarea volumului PIB etc. 

Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate 
Metoda spectofotometrie în UV-VIS, spectrofotometru „Perkin Elmer λ-20”(2007) 
Metoda cromatografie de lichide (HPLC) cromatograf „Agilent seria 1260”T” (2012), 

Shimadzu CTO 20 (2008) 
Metoda cromatografie de gaze (CG) (Shimadzu CG 2014 (2006) 
Metoda de absorbţie atomică (AS) instalaţia iCE 3300 (2010) 
Metoda de presare directă la fabricarea comprimatelor matriciale 
Metode de determinare a proprietăţilor tehnologice ale pulberilor 
Metode de evaluare a calităţii comprimatelor şi supozitoarelor  
Studiul disponibilităţii farmaceutice a formelor medicamentoase (Dissolution test 

„Electrolab” TDT- 08L) (2012) 
Metoda de titrarea potenţiometrică Dispozitiv „Titrino plus 848” (2009) 
Determinarea toxicităţii acute şi cronice al principiilor active. 
 
 Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2015 

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 
proiectului 
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Studiul compatibilității fizice 
și chimice a Izohidrafuralului 
cu Metiluracil; a 
Izohidrafuralului cu 
Fluocinalonă acetonid; a 
Izohidrafuralului cu 
Benzocaină. 

A fost studiată compatibilitatea fizică și chimică prin metode 
spectrale (spectroscopie IR, UV-VIS) și cromatografice (HPLC) 
prin evaluarea parametrilor esențiali de calitate a Izohidrafuralului 
cu Metiluracil; a Izohidrafuralului cu Fluocinalonă acetonid; a 
Izohidrafuralului cu Benzocaină. Au fost optimizate metodele de 
analiză (spectrale și cromatografice) pentru substanțele 
Izohidrafural și Metiluracil; Izohidrafural cu Benzocaină și 
Fluocinalonă acetonid în amestecuri mecanice. A fost alcătuit 
planul şi iniţiate studiile de stabilitate pentru amestecurile 
mecanice cu Izohidrafural, Metiluracil, Benzocaină, Fluocinalonă 
acetonid.  

Studiul de stabilitate a 
formelor farmaceutice cu 
Hiperforină de dietilamoniu şi 
a produsului farmaceutic 
"Bisulfat de coptizină 50 mg, 
capsule" 

A fost prelungit studiul de stabilitate ale formelor farmaceutice cu 
Hiperforină de dietilamoniu şi a produsului farmaceutic "Bisulfat 
de coptizină 50 mg, capsule" în timp real. 
 

Studiul farmaceutic a 
substanţelor active din 
Macleaya microcarpa 
(Maxim.) Fedde. 

Au fost elaborate tehnici de lucru pentru dozarea sanguinarinei şi 
cheleritrinei în frunze de maclee. Pentru populaţia plantelor 
cultivate de Macleaya microcarpa a fost evaluată dinamica 
cumulării sanguinarinei şi cheleritrinei în frunze de maclee pe 
întreagă perioada de vegetaţie. 
Au fost studiate proprietăţile tehnologice ale produsului vegetal 
"Frunze de maclee”. A fost elaborate procedeul de obţinere şi 
metode de standardizare a extractului fluid de maclee. 

Studiul compuşilor biologic 
activi din specia Monarda 
fistulosa L. 

Au fost elaborate tehnici de lucru pentru dozarea timolului şi 
carvacrolului în frunze de monardă. A fost evaluată producerea 
timolului şi carvacrolului de către Monarda fistuloza L., introduse 
în cultură, pe întreagă perioada de vegetaţie. Studiul fitochimic al 
speciei Monarda fistuloza L. a fost efectuat comparativ cu speciile 
oficinale producătoare de timol şi carvacrol – Thymus vulgaris L., 
Thymus serpillum L., Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) 
Ietsw., cultivate în condiţii asemănătoare. 

Studiul cumulării alcaloizilor 
în frunzele de maclee în 
diferite faze de vegetaţie. 
Alegerea termenului de 
colectare şi a condiţiilor de 
uscare optime pentru materia 
primă vegetală (continuarea 
studiului). 

Au fost puse în evidență condițiile optime de amlasare a plantelor 
macleea şi monarda în teren pentru creșterea plantelor cu 
suprafață foliară maximă în perioada de înflorire (recoltare a 
produsului vegetal). 
 

Studiu preclinic: Evaluarea 
eficacităţii şi inofensivităţii 
preparatului Otocalmin 
(CB12) 

A fost determinată toxicitatea acută şi cronică a produsului 
medicamentos Otocalmin.  
 

Stabilirea eficacitatii preclinice 
a preparatelor medicamentoase 
cu potential efect otoprotector 
(BioR) 

Au fost elaborate indicaţii noi la produsele medicamentoase BioR.  

Studiul clinic: „Sporirea 
eficientei diagnosticului prin 
testare genetica la pacientii cu 
surditate neurosenzoriala” 

A fost studiat spectrului mutaţiilor genetice în surditatea 
neurosenzorială în scopul corijării corecţiei farmacologice. 
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Impactul ştiinţific, tehnologic, socioeconomic etc. al rezultatelor proiectului 
În procesul realizării proiectului vor fi elaborate metode şi tehnici noi de analiză şi 

standardizare a produselor farmaceutice obţinute, vor fi propuse formele farmaceutice optimale 
din punct de vederea a biodisponibilităţii, şi elaborate procese tehnologice adecvate, vor fi 
demonstrate proprietăţile farmacologice al acestor preparate, vor fi apreciate efectele clinice şi 
gradul de inofensivitate.  

Din punct de vedere socioeconomic studiile efectuate vor contribuie atât direct, cât şi 
indirect la dezvoltarea durabilă a RM prin: majorarea securităţii farmaceutice a ţării şi, ca 
rezultat – îmbunătăţirea calităţii vieţii; accesibilitatea populaţiei la medicamente; crearea noilor 
locuri de muncă; majorarea volumului PIB etc. 

 
Perspective de valorificare a rezultatelor şi de continuare a cercetării prin cooperare 
naţională şi internaţională 
Medicamentele elaborate vor fi incluse în schemele terapeutice de reabilitare a pacienţilor cu 

afecţiuni provocate de diferite infecţii şi alte etiologii. Investigaţiile clinice vor include: pacienţi 
cu afecţiuni cronice ale ficatului, miocardului, pancreasului (diabet zaharat). Vor fi utilizate 
echipamente de diagnostic, mijloace şi metode de monitorizare specifice cercetărilor: clinice, 
biochimice, microbiologice, rentghenologice, radiologice, funcţionale, vor fi apreciaţi parametrii 
caracteristici fiecărei situaţii clinice supuse investigării, parametrii reactivităţii imunologice şi a 
rezistenţei naturale şi unii indici metabolici ai celulelor imunocompetente (limfocite, neutrofile). 
Studiile de implementare la scară industrială şi a utilizării clinice a preparatelor se vor solda cu 
elaborarea dosarului farmaceutic, inclusiv Monografii Farmacopeice (pentru substanţele active şi 
produsul finit) şi Regulamentul Tehnologic de Producere, dosarului farmacologic cu sumarul 
proprietăţilor farmaco-toxicologice, documentaţia clinică, Sumarul Caracteristicelor Produsului, 
instrucţiunii de administrare, prospectului pentru pacienţi şi domeniul rezultant pregătirea şi 
aplicarea documentaţiei de autorizare la Agenţia Medicamentului a RM. 

Cercetările în domeniul medicamentului pot fi realizate în cadrul următoarelor instituţii din ţară: 
Institutul de Chimie; Institutul de Microbiologie; Catedrele de profil a IP USMF ”Nicolae 
Testemițanu”; Universitatea Agrară; Universitatea Tehnică; Grădina Botanică AŞ RM. 

 
Perspective de aplicare a rezultatelor cercetării şi potenţialii beneficiari 
Ca potenţiali beneficiari ai rezultatelor proiectului pot fi: 

 Instituţiile medicale (centre medicale specializate, clinici şi spitale, centre de sănătate şi de 
reabilitare) - vor dispune de remedii medicamentoase autohtone, polifuncţionale şi de о 
complianţă terapeutică înaltă, produse din materie primă vegetală autohtonă; 

 Populaţia, în special păturile social vulnerabile: cu venituri mici şi medii, persoanele 
vârstnice, persoanele cu dezabilități, vor beneficia de medicamente polivalente oferite la 
preţuri rezonabile; 

 Întreprinderile de producere cu profil farmaceutic - vor dispune de variantele tehnologice 
industriale ale întreg ciclului şi fluxului de producere în serie a produselor medicamentoase (cu 
regulamente tehnologice de producere, monografii farmacopeice, standarde de calitate, etc.); 

 Industria farmaceutică (la solicitare) vor beneficia de materia prima şi prescripţiile de rigoare 
în vederea producerii medicamentelor indigene. 

Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului 
Pe parcursul a mai multor ani în Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului sunt 

desfăşurate cercetări ample de elaborare a produselor farmaceutice noi de origine sintetică sau 
naturală.  

La realizarea proiectului vor participa 6 doctori habilitaţi, 12 doctori în ştiinţe, 6 cercetători 
ştiinţifici fără grad ştiinţific şi de asemenea cercetători în formare.  

Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului dispune de spaţiile necesare şi aparatură 
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modernă necesare pentru realizarea proiectului dat. 
În urma cercetărilor efectuate se prevede publicare a peste 35 de articole ştiinţifice, 

participarea la diferite foruri ştiinţifice și saloane de invenţii. De asemenea susţinerea a 3 teze de 
doctor în ştiinţe şi 3 teze de master. 

Diseminarea rezultatelor cercetării 
Obţinerea preparatelor medicamentoase din materie primă locală rămâne şi în continuare 

foarte actuală. Apariţia lor pe piaţa farmaceutică va spori accesibilitatea populaţiei la 
medicamente şi va diminua dependenţa de importul de medicamente. 

Tot odată trebuie de menţionat, că în medicaţiile contemporane lipsesc medicamente înalt 
eficiente prin funcţionalitatea lor complexă, reducerea sau lipsa efectelor adverse. Acelaşi 
rezultat se resimte și pe piaţa farmaceutică a R. Moldova, unde acestea lipsesc sau sunt în 
cantităţi insuficiente. Includerea produselor elaborate în schemele terapeutice şi de reabilitare va 
contribui la suplinirea acestui deficit şi la rezolvarea unor probleme ce ţin de ameliorarea 
sănătăţii umane. Unul din principalele argumente rămâne a fi acţiunea polivalentă a acestora, 
confirmată prin suportul studiilor clinice ce vor veni sa confirme potenţialul curativ - profilactic 
înalt a lui. 

Rezultatele obţinute vor fi publicate în diverse ediţii periodice, vor fi raportate la foruri 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. O parte de rezultate vor fi implementate în procesul didactic 
la facultatea de Farmacie al IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

 
Colaborare internaţională în cadrul tematicii de cercetare 
Pe parcursul desfășurării proiectului instituţional se preconizează colaborare cu: 

1. Institutul de Farmacologie şi toxicologie al AŞ, Kiev, Ukraina. Acord bilateral de colaborare 
Nr. 96 din 02.12.2013. Planificat proiect bilateral MD-UA 2016-2018 (preparat 
medicamentos combinat pentru tratamentul hipoacuziei neurosenzoriale). 

2. Institutul patologie experimentală, oncologie şi radiobiologie R.E.Kravezki al AŞ 
Kiev,Ukraina. Proiect Horizon 2020 Marie Curie. 2017-2021 (cercetarea farmacologică a 
sorbenţilor de noua generaţie). 

3. Centrul de Medicină Moleculară „Max Dellbruck” Berlin Germania. Asociaţia pentru 
studiul auzului, Bucureşti, România. Horizon 2020 apel-tratamentul bolilor rare 2016-2020 
(de comun cu Laboratorul Patologia ORL, Laboratorul Genetică al IP USMF 
„N.Testemiţanu”). 

4. Asociaţia pentru studiul auzului, Clinica Urechii. Bucureşti, România. Planificat proiect 
bilateral MD-RO 2016-2018 studiul şi elaborarea principiilor noi a corecţiei farmacologice a 
surdităţii genetice (de comun cu Laboratorul Patologia ORL, Laboratorul Genetică al IP 
USMF „N.Testemiţanu”). 
De asemenea vor fi lansate propuneri de colaborare internațională și propuneri de proiecte 

bilaterale cu parteneri din România (UMF Carol Davila, București, UMF Tg. Mureș, UMF ”Iuliu 
Hațieganu”, Cluj-Napoca); din Polonia (Academia de Științe Medicale, Poznan), din Austria 
(Universitatea din Graz); din Croația (Universitatea din Zagreb), din Slovacia (Universitatea 
Comenius, Bratislava). 

 
2015-2018 

Proiectul 4: Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune 
antioxidantă, antiinflamatoare și hepatoprotectoare 

Cifrul proiectului 15.817.04.35A. Direcţia strategică: Sănătate şi Biomedicină 
• Tipul finanţării – Buget. Termenul de realizare al proiectului - a. 2015 -2018.  
• Conducător: conf. univ.,  dr. farmacie Ciobanu Nicolae  

Alocaţia pentru perioada a. 2015 - 731,5 mii lei 
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În ultimii ani în Republica Moldova a luat amploare o nouă ramură în agricultura naţională 
cultivarea plantelor medicinale. Multe specii de plante medicinale spontane cu proprietăţi 
hepatoprotectoare, antiinflamatoare şi antioxidante sunt răspîndite pe larg în flora autohtona a 
RM, însă studiile fitochimice ale principiilor active şi infuenţa acestora asupra organismului 
uman nu sunt efectuate sau sunt făcute superficial. Majoritatea acestor specii nu sunt introduse în 
cultură şi nu sunt cunoscute condiţiile optimale de creştere în RM pentru obţinerea unei biomase 
calitative. Studiul prealabil la tema propusă a demonstrat că plantele medicinale în diferite 
condiţii ecologice(alte ţari,regiuni geografice) au un conţinut cantitativ şi calitativ de principii 
active divers.De exemplu specia Aralia mandshurica ce se întreţine în colecţia Centrului de 
Cultivare a Plantelor Medicinale are cantitatea de saponine, flavonozide şi alte principii active 
mai sporită decât în baştina acestei plante – China. Calităţile gustative şi concentraţia principiilor 
active la specia Rubus sp.sp.s variază esenţial în dependenţă de calitatea solului, condiţiile de 
iluminare, regim hidric sau tehnologiilor de cultivare chiar în cadrul teritoriului RM. In specia 
Helichrysum italicum de origine mediteraniană în condiţiile Centrului de Cultivare a Plantelor 
Medicinale acizii hidroxicinamici (din compuşii polifenolici cu proprietăţi hepatoprotectoare) 
sunt în concentraţii mai sporite decât în specia autohtonă Helichrysum arenarium, iar 
concentraţia de flavonozide este mai înaltă în H. arenarium decât în H. italicum . Deasemeni 
Potentila erecta şi Potentila argintea cu actiuni hepatoprotectoare puternice (Starostenco N.G 
1968,1971) nu sunt introduse în cultură. Plantele cu acţiune antiinflamatorie şi antioxidantă din 
flora spontană a RM (Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, Cynara scolymus, Centaurea 
cyanus; Hypericum perforatum, Plantago major, Matricaria chamomilla, Rumex confertus, 
Polygonum aviculare) nu sunt studiate fitochimic şi nu sunt introduse în cultură. 

Căutarea de noi surse de medicamente, prin valorificarea unor specii de plante medicinale cu 
conținut bogat de principii activi și potențial terapeutic valoros este un proces pe cât de actual, 
cât și absolut necesar, în condiții în care țara noastră dispune de condiții fitoclimatice favorabile 
pentru creșterea și cultivarea plantelor. Ne propunem continuarea cercetărilor în vederea 
identificării de noi surse de produse farmaceutice de natură vegetală, în special din colecţia de 
plante a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale precum şi din flora spontană şi cultivată a 
RM.   

Studiul biologic și fitochimic complex al speciilor Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, 
Cynara scolymus, Centaurea cyanus; Hypericum perforatum, Rubus fruticosus, și a altor specii 
care vor mai fi implicate în cercetare va permite de a crea o bază solidă de materie primă locală 
pentru inițierea producerii preparatelor cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și 
hepatoprotectoare. 

Gradul de noutate a cercetărilor propuse consta in obținerea unor fitopreparate originale atât 
prin compoziția lor chimica, cât şi prin acțiunea farmacologica pe baza de plante medicinale 
indigene. 

Complexitatea cercetării deriva din aspectele multiple abordate: 
• Elaborarea tehnologiilor de cultivare a speciilor de plante nominalizate; 
• Elaborarea unor tehnologii de extracție moderne și selective ale principiilor active din 

biomasa plantelor studiate; 
• Studiul biologic și fitochimic al extractelor obținute din plantele respective; 
• Realizarea procedurii de standardizare a produselor vegetale şi elaborarea documentaţiei 

tehnice de normare pentru formele farmaceutice. 
Îndeplinirea obiectivelor propuse va fi posibilă prin implicarea unor savanți experimentați 

din domenii diferite - biologi, biochimişti, farmacologi, farmaciști, medici. 
Lucrările din cadrul proiectului vor fi îndeplinite pe câmpurile experimentale ale Centrului 

Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu”, în 
laboratoare de cercetare dotate cu utilaj şi aparataj modern. În procesul de studiu vor fi utilizate 
metode din domeniul ecologiei, fitotehniei, fiziologiei vegetale, biochimiei, farmacologiei, 
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farmaciei, medicinii. 
În rezultatul cercetărilor vor fi : 
- elaborate tehnologiile agrotehnice de cultivare ale plantelor respective, care vor permite 

obţinerea unei biomase calitative, cu conținut maximal de principii active; 
- urmărite și aplicate metode originale de extracție și condiționare a principiilor active cu 

acţiune antioxidantă, antiinflamatoare și hepatoprotectoare; 
- elaborate produse farmaceutice în baza compușilor extrași; 
- tehnologiile proiectate vor fi ecologice, nepoluante și vor prevedea posibilitățile de 

valorificare a reziduurilor vegetale. 
Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate 
 Studiile experimentale vor urmări: 
A. Asigurarea materialului biologic pentru producerea biomasei vegetale, necesară obţinerii 

extractelor vegetale. 
B. Stabilirea principiilor active de perspectivă, care vor fi analizaţi pentru evidenţierea 

eventualului polimorfism la nivel molecular. 
C. Selectarea metodelor optime de extracţie, stabilirea parametrilor optimi de desfăşurare a 

proceselor extractive pentru obţinere de extracte bogate in principii active, condiţionarea 
extractelor pentru asigurarea stabilităţii, in faza de laborator și staţie pilot; studiul fitochimic al 
componentelor (polifenolice, uleiuri eterice, alcaloizi etc.) din extracte/fracţiuni extractive (CSS, 
HPLC, gaz-cromatografie, fotodensitometrie); 

D. Determinarea tehnologiei de extracţie la faza de pilot, optimizarea parametrilor 
tehnologici,identificarea factorilor de mediu şi adaptarea parametrilor tehnologici in vederea 
minimalizării riscului de impact negativ de mediu. 

Impactul ştiinţific şi tehnologic: prin valorificarea rezultatelor proiectului se vor obţine date 
ştiinţifice şi experimentale ce vor putea fi puse la dispoziţia celor interesaţi; tehnologiile 
elaborate (de cultivare, de extracţie a principiilor active şi de condiţionare a extractelor vegetale) 
vor permite ridicarea nivelului calitativ al fitopreparatelor, creând astfel, premizele adaptării 
producţiei proprii la cerinţele şi reglementările contemporane. 

Impactul economic: introducerea în cultură, extracţia de principii active cu scopul fabricării 
şi comercializării ulterioare a noilor preparate va duce la extinderea pieţei de desfacere . Prin 
tehnologiile utilizate şi materiile prime folosite va fi posibilă obţinerea de produse la preţuri 
competitive, accesibile tuturor categoriilor de populaţie. Utilizarea de către populaţie a noilor 
produse va promova un mod de viaţă mai sănătos. 

Ca potenţiali beneficiari ai rezultatelor proiectului pot fi: 
* Industria farmaceutică (la solicitare) vor beneficia de materia prima locală de origine 

naturală în vederea producerii medicamentelor indigene. 
* Gospodării agricole pentru cultivarea şi producerea de biomasă a plantelor medicinale 

respective vor beneficia de tehnologii de cultivare a speciilor preconizate studiului 
* În perspectivă: întreprinderile de producere cu profil farmaceutic - vor dispune de 

variantele tehnologice industriale ale întreg ciclului şi fluxului de producere în serie a 
produselor. 

Obiective specifice 2015 
♦ studiul condiţiilor(factorilor ecologici) de creştere şi dezvoltare  a plantelor medicinale cu 

acțiuni antioxidante, antiinflamatoare și hepatoprotectoare: Agrimonia eupatoria, Cichorium 
intybus, Cynara scolymus, Epilobium parviflorum, Centaurea cyanus; Hypericum 
perforatum, Rubus sp.sp.  

♦ studiul dependenţei conţinutului calitativ şi cantitativ de principii active de condiţiile de 
creştere şi fenofaza dezvoltării individuale a plantei . 

♦ elaborarea tehnologiilor de extracţie a principiilor active din biomasa plantelor studiate 
♦ studiul biologic al extractelor din plantele respective asupra organismelor animale. 
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Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative 2015 
 Au fost stabiliţi parametrii optimi ai factorilor principali  ce determina cresterea și 

dezvoltarea speciilor de  Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, Cynara scolymus, 
Centaurea cyanus; Hypericum perforatum, Epilobium parviflorum, Rubus fruticosus ş.a.  
Au fost elaborate recomandări pentru cultivare şi termenii de recoltare a biomasei plantelor 
cercetate. 

 Au fost efectuate analize fitochimice a diferitor specii  de plante medicinale preconizate în 
obiectivele proiectului din care rezultă următoarele concluzii: 

 Ecotipurile de Mentha piperita conţin un potenţial bogat de forme productive, care pot fi 
întroduse în cultură în diferite raioane din R.M. 

 Conţinutul flavonoidelor a fost determinat în speciile cu acţiune hepatoprotectoare 
Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, Cynara scolimus fiind în concentraţii sporite în 
comparaţie cu alte specii. 

 În baza analizei a 142 probe de fructe şi frunze de Rubus fruticosus a fost depistată o gamă 
largă de substanţe active (acizi hidroxicorici, glicozide flavonice, substanţe tanante, compuşi 
fenolici, flavonoide, compuşi antocianici)  cu proprietăţi antiinflamatoare, antioxidante, 
reparative şi hepatoprotectoare, concentraţia compuşilor biochimici respectivi variază în 
limite considerabile în organele studiate şi în fenofazele biologice ale plantelor. Rezultatele 
obţinute demonstrează ca soiurile studiate reprezintă o sursă bogată de substanţe active 
valoroase şi pot fi recomandate pentru o cultivare largă pentru condiţiile Republicii 
Moldova. 

 Datele experimentale ale analizelor reliefează valoarea frunzelor de Cynara scolymus L. ca 
produs vegetal medicinal cu acţiune antioxidantă .  

 Eficacitatea extracției a flavonoidelor din Hyperici flores este mai mare în probe cu durata 
extracției a fracțiunilor 60 min, iar polifenolilor - 30 min. 

 Experimentele asupra acțiunii antiinflamatorii a extractului polifenolic și poliholozidic, 
obținut din părți aeriene de C. cyanus, au demonstrat o eficacitate înaltă asupra inflamațiilor 
acute. 
• proiectele/granturi de cercetare naţionale (fundamentale şi aplicative);  
• de cercetare din cadrul programelor de stat; 
• proiectele de inovare şi transfer tehnologic;  

Proiectul 1. Implementarea în practica medicală a produselor Floralghin, unguent şi 
Floralghin, pastă dentară adezivă. 

• Cifrul proiectului 15.817.04.44A. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 
fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  

• Conducătorul proiectului: Postolachi Aureliu;  
• Participanţi: Gonciar V., Znagovan A., Rusnac L., Valica Vl., Parii S., Damaschin N., 

Burlacu V. 
A fost realizat proiectul de inovare şi transfer tehnologic pentru perioada 2010-2011. 

Obiectivele generale ale proiectului: 
 îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi transferul cunoştinţelor în practică pentru realizarea 

unui nou produs competitiv pe piaţa ţărilor CSI şi posibil Uniunii Europene; 
 obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice comparabile cu cele la nivel european; 
 stimularea parteneriatului dintre coordonator şi institutele de cercetare şi agenţia de transfer 

tehnologic; 
 creşterea capacităţii de inovare şi asimilare în producţie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare 

obţinute în cadrul proiectului în vederea îmbunătăţirii competitivităţii produselor. 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Se preconizează elaborarea şi implementarea terapeutică a două produse indigene noi. 
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Produsele Floralghin, unguent şi pastă dentară adezivă sunt fabricate după formule originale, 
având la bază extracte standardizate şi controlate în nivelul de substanţe active a plantelor Arnica 
montana, Symphytum officinalis şi Matricaria chamomilla, precum şi Apis mellifera. Metodele 
de extracţie şi procesare a acestor compoziţii noi, precum şi formula originală asigură obţinerea 
unor efecte terapeutice scontate optime. 

În cadrul proiectului ne propunem valorificarea unor produse vegetale autohtone precum 
arnica (Arnica montana), tătăneasa (Symphytum officinalis) şi muşeţelul (Matricaria 
chamomilla). Originalitatea realizării proiectului menţionat consta în obţinerea unor asocieri 
originale, complexe atât prin compoziţia chimică (lactone sequiterpenice, compuşi polifenolici, 
alantoină, alcaloizii pirolizidinici, cumarine şi chamazulenă şi multe altele) cât şi prin acţiunea 
farmacologică (antiinflamatoare, cicatrizantă, membranoprotectoare şi antioxidantă) pe bază de 
plante medicinale indigene.  

Produsele Floralghin unguent şi Floralghin pastă dentară adezivă reprezintă rezultatul final 
al unor tehnologii originale de obţinere în condiţii industriale. Conform etapelor fluxului 
tehnologic, vor fi utilizate mecanisme, dispozitive, utilaje, procedee de monitorizare a calităţii 
materiei prime, a calităţii şi stabilităţii preparatelor respective ce corespund documentaţiei 
analitice de normare pentru preparatele cu destinaţie medicinală.  
Proiectul 2. Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune 

antihipertensivă 
• Cifrul proiectului 12.824.19.156T. 
• Conducătorul proiectului: Valica Vladimir;  
• Participanţi: Todiraș M., Rusnac L., Casian I., Casian A., Parii S., Movilă V., 

Ungureanu I., Revenco V., Friptu V., Cardaniuc C., Hmelnițchi V., Podoba R. 
• perioada aa.2012-2013. 
• volumul finanțării 1000 mii lei. 

A fost realizat proiectul de inovare şi transfer tehnologic pentru perioada 2012-2013. 
Scopul major al proiectului de transfer tehnologic: 
Elaborarea un nou procedeu de obţinere a extractului fluid şi sirop din frunze cu flori de 

păducel (specia Crataegus), bazat pe extracţia hidroalcoolică la temperatură ridicată şi eliminarea 
ulterioară a alcoolului din extract prin rectificare. 

Acest procedeu asigură un randament înalt al substanţelor active şi protejarea lor faţa de oxidare. 
Totodată, în produsele finite substanţele active sunt în stare dizolvată, ce condiţionează o 
biodisponibilitate mai înaltă faţa de preparatele farmaceutice analogice bazate pe extract uscat de 
păducel. Acest fapt a fost confirmat in studiu experimental preclinic pe şoareci de laborator, unde s-a 
confirmat că siropul şi extractul fluid au diminuat mai pronunţat presiunea arterială şi frecvenţa 
cardiacă în comparaţie cu formele existente pe piaţa farmaceutica. 

Gradul de realizare a obiectivelor proiectului de transfer tehnologic pentru întreaga 
perioadă 
A fost elaborată sarcina tehnică a proiectului unde au fost stipulate principalele obiective ca 

domeniul de aplicare, scopul şi conţinutul lucrărilor, rezultatele scontate, metodele şi mijloacele 
de realizare a proiectului s.a. 

A fost perfecţionată metoda de analiză şi standardizare a produsului. Perfecţionată 
tehnologia de obţinere a produsului. 

A fost ajustată tehnologia elaborată la echipamentele industriale SRL”Depofarm”.  
Au fost obţinute 3 serii de laborator al produsului finit – sirop de păducel. 
S-a colectat materia primă (frunze şi flori de păducel) din flora spontană a regiunii centrale 

Republicii Moldova pentru prepararea lotului pilot industrial de sirop de păducel. 
S-a elaborat metoda spectrofotometrică de dozare a sumei compuşilor fenolici în frunze şi 

flori de păducel în recalcul la (-) epicatehină. Această metodă va fi inclusă în monografiile 
farmacopeice pentru materia primă şi produsul finit. 
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A fost optimizată metoda de dozare a glicozidelor flavonice şi flavonolice, elaborată recent, 
în direcţia măririi robusteţii şi adaptată la condiţiile de laborator pentru controlul calităţii 
medicamentelor. 

S-au efectuat procedurile de validare a metodei propuse pentru dozarea glicozidelor 
flavonice şi flavonolice din frunze şi flori de păducel. Au fost prelucrate datele obţinute şi 
calculaţi parametrii metrologici ale metodei validate 

A fost elaborată schema procesului tehnologic de fabricaţie, care a fost transferată pe 
utilajele întreprinderii producătoare SRL „Depofarm”. A fost elaborat proiectul de regulament 
tehnologic de producere. 
Proiectul 3. Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâni Aseptomin RNP 
• Cifrul proiectului 12.824.09.152T. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Cofinanțare. conform contractului nr. 152T din 
02.08.2012Termenul de realizare al proiectului - aa. 2012 

• Conducător: conferențiar universitar, d.ș.f Livia Uncu.  
• Alocaţia pentru perioada aa.2012: din bugetul de Stat - 250,0 mii lei; cofinanțare – 250,0  

mii lei.  
• Echipa de cercetare: Ciobanu Nicolae, d.ş.f.; Prisacari Viorel, d.hb.ş.m., profesor, Valica 

Vladimir, d.hb.ş.f., profesor, Safta Vladimir d.hb.ş.f., professor, Bobrov Elena, Vîslouh 
Oxana, Rusnac Liliana, d.ş.f., conferenţiar, Dizdari Ana, d.ş.m., Lupaşco Svetlana, Uncu 
Andrei, Păduraru Natalia, Baraneţchi Iana.  
În patologia umană infecţiile nosocomiale ocupă un loc important. De cele mai multe ori, 

infecţiile în spitale sunt provocate de microbi care trăiesc în acest mediu.  Conform explorărilor 
OMS, efectuate în 14 ţări ale lumii, nivelul de înregistrare al infecţiilor nosocomiale atinge 8,0 – 
21,0% din numărul bolnavilor internaţi. Ele conduc la majorarea bruscă a costului tratamentului 
şi se înscriu printre primele cauze de deces ale bolnavilor internaţi. În Republica Moldova 
infecţiile nosocomiale constituie o problemă pentru toate serviciile de sănătate publică. Totodată 
din numărul total de îmbolnăviri prin infecţii nosocomiale septico-purulente înregistrate în 
republică în ultimii ani 66,6% au avut loc în staţionarele de profil chirurgical, 16,6% în 
maternităţi şi 14,5% - în staţionarele de profil terapeutic. Lupta cadrului medical cu aceste 
infecţii presupune o adevărată strategie.  

Astăzi este dovedit, că o mare parte a infecţiilor din spitale sunt cauzate de o igienă a mânii 
insuficientă. Este foarte important ca mâinile să fie curate şi fără patogeni, lucru ce poate fi atins 
numai prin aplicarea unei soluţii dezinfectante adecvate. Ghidurile OMS denotă, că cele mai 
bune soluţii de dezinfectare a mâinilor sunt cele pe bază de alcool, fiind mai efective faţă de 
agenţii patogeni ai infecţiilor intraspitaliceşti şi posedă o compatibilitate bună cu pielea. Spre 
regret, majoritatea produselor dezinfectante utilizate atât în ţara noastră, cât şi peste hotare, nu 
satisfac pe deplin toate cerinţele de eficacitate, inofensivitate, ecologie etc. 

Actualmente, din cele 52 preparate dezinfectante înregistrate şi omologate în Republica 
Moldova, doar 4 sunt recomandate şi pot fi utilizate pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor. 
De menţionat, că toate sunt de import, fiind din acest motiv destul de costisitoare.  

În acest aspect, ne-am propus elaborarea şi implementarea în producerea autohtonă a unei 
soluţii antiseptice pentru mâni, pe bază de alcool etilic şi izopropanol cu o acţiune rapidă şi un 
spectru larg de activitate antimicrobiană. Formula de fabricaţie propusă asigură un pH optimal 
pentru mâni. Datorită substanţelor auxiliare folosite pielea nu va fi iritată, chiar după un uz 
îndelungat. Utilizarea unor metode contemporane de cercetare farmaceutică, a studiilor 
microbiologice și de marketing va asigura crearea unei baze solide pentru implementarea în 
producere a soluției antiseptice de către producătorul autohton de medicamente RNP 
Pharmaceuticals. 

În urma realizării proiectului de Transfer tehnologic a fost elaborat produsul „Aseptomin 
RNP” – soluţie antiseptică  pentru mâni pe bază de alcool etilic şi izopropilic, precum şi 



 
 

42 

excipienţi ce asigură efect protector şi emolient la nivel de tegumente. Tehnologia de producere a 
produsului a fost implementată în cadrul întreprinderii  „RNP Pharmaceuticals” SRL, care a fost 
şi cofinanţator în cadrul acestui proiect. Transferul tehnologic s-a realizat prin transmiterea 
tuturor documentelor de normare a calităţii şi de studii preclinice şi clinice către întreprinderea  
„RNP Pharmaceuticals” SRL, care urmează să înregistreze produsul pentru a putea fi fabricat în 
serii.  
Rezultate: Au fost îndeplinite următoarele obiective, scontate cu rezultate concrete: 
• elaborarea formulei optimale a soluţiei antiseptice pentru mâni. Efectuarea analizei 

proprietăţilor fizico-chimice ale substanţelor active - 3 compoziţii de soluţie elaborate, 
pentru care s-a stabilit acţiunea antibacteriană;  

• cercetarea acţiunii antimicrobiene pentru diferite compoziţii cu scopul selectării celei mai 
optimale; - Este identificată compoziţia optimală; 

• elaborarea tehnologiei de fabricaţie a soluţiei antiseptice pentru mâni Aseptomin RNP; 
Producerea seriilor experimentale de preparat – soluţie antiseptică pentru mâni  “Aseptomin-
RNP” de către întreprinderea producătoare – 3 serii experimentale (câte 20 l fiecare) de 
soluţie antiseptică pentru “Aseptomin RNP”; 20 de flacoane a câte 500 ml soluţie de fiecare 
serie; în total 60 flacoane; 

• controlul calităţii activităţii şi eficacităţii preparatului. Studii microbiologice preclinice - 
Procese verbale pentru studii preclinice: bactericide, fungicide, antituberculoase şi virucide; 

• elaborarea metodelor de analiză şi standardizare a soluţiei dezinfectante pentru mâni - 
Parametri de calitate; tehnici de identificare şi dozare pentru principii activi; 

• efectuarea studiului de stabilitate a soluţiei antiseptice pentru mâni - Raportul studiilor de 
stabilitate; 

• efectuarea cercetărilor clinice a  preparatului – Procese verbale pentru studiul clinic; 
• elaborarea DAN (documentelor de normare a calităţii) pentru forma farmaceutică – soluţie 

antiseptică pentru mâni “Aseptomin-RNP” - Specificaţie de calitate pentru soluţia 
antiseptică „Aseptomin RNP”; Regulamentul tehnologic de producere pentru soluţia 
antiseptică „Aseptomin RNP”; 

• perfectarea dosarelor: farmaceutic, farmacologic şi clinic - Studiilor farmaceutice, 
farmacotoxicologice şi clinice efectuate, precum şi documentele analitice de normare 
elaborate servesc ca bază pentru perfectarea dosarelor respective.  

În concluzii putem menţiona, că obiectivul general al proiectului: elaborarea formulei 
optimale a soluţiei antiseptice cu selectarea riguroasă a substanţelor auxiliare, care ar asigura 
inofensivitatea produsului; studii microbiologice; elaborarea tehnologiei de fabricaţie şi a 
Regulamentului tehnologic de producere; elaborarea documentelor de normare a calităţii pentru 
produsul antiseptic Aseptomin RNP a fost realizat.   
Proiectul 4. Implementarea în practica industrială a picăturilor auriculare cu acţiune 

antiseptică, antiinflamatoare şi regeneratoare  
• Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. 
• Termenul de realizare al proiectului – 01.01.2013-31.12.2014 
• Conducător: dr. hab. med., prof. univ. Maniuc M.  
• Alocaţia: din bugetul de Stat 2013-2014 – 500,0 mii lei; cofinanțare – 500,0  mii lei. 
Obiectivele generale ale proiectului:  

 îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi transferul cunoştinţelor în practică pentru realizarea 
unui nou produs competitiv pe piaţa ţărilor CSI şi posibil Uniunii Europene; 

 obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice comparabile cu cele la nivel european; 
 stimularea parteneriatului dintre coordonator, institutele de cercetare şi agenţia de transfer 

tehnologic; 
 creşterea capacităţii de inovare şi asimilare în producţie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare 
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obţinute în cadrul proiectului în vederea îmbunătăţirii competitivităţii produselor. 
Proiectul îşi propune crearea şi fabricarea unui nou preparat combinat utilizat în 

contracararea anumitor maladii. 
Potenţarea activităţii substanţelor de sinteză chimică cu extracte din produse naturale şi 

utilizarea acestor combinaţii în profilaxia şi tratamentul diverselor boli constituie o realitate de 
necontestat. Din acest punct de vedere, considerăm că valorificarea superioară a plantelor 
medicinale şi aromatice reprezintă o preocupare căreia trebuie să i se acorde o atenţie din ce în ce 
mai mare. 

Investigaţiile şi studiile se raportează inclusiv şi la medicina tradiţională, ca un model de 
prevenire şi tratare a maladiilor umane, bazat pe utilizarea produselor naturale. În acest context 
se remarcă un interes deosebit pentru identificarea de surse vegetale care conţin principii active 
care acţionează sinergic, se adresează mai multor direcţii de acţiune (multi target) şi se 
potenţează reciproc. 

În cadrul proiectului ne propunem valorificarea produsului vegetal autohton Busuiocul şi 
obţinerea preparatului combinat – picături auriculare de ciprofloxacină şi ulei de busuioc. 

Actualmente elaborarea medicamentelor combinate este un proces extrem de complex, care 
include numeroase cercetări farmacologice, toxicologice, farmacocinetice, tehnologice, 
farmaceutice, analitice, farmacoeconomice şi alte studii aprofundate. Cercetările farmacologice 
vin să demonstreze necesitatea şi utilitatea includerii fiecărui component în combinaţia solicitată; 
să determine dacă se modifică acţiunea componentelor la amestecarea acestora şi în ce direcţie. 
Totodată se ţine cont de faptul, că interacţiunile farmacologice pot avea caracter de sinergism sau 
antagonism. 

Cercetările farmacocinetice trebuie să demonstreze biodisponibilitatea acceptabilă a 
principiilor activi, atingerea unei concentraţii optime în organe şi ţesuturi, să determine timpul de 
excreţie a acestora şi altele. 

Cercetările toxicologice sunt menite pentru a demonstra, că combinarea substanţelor nu va fi 
urmată de o majorare a toxicităţii.  

Studiul farmaceutic demonstrează compatibilitatea fizică şi chimică a componentelor, 
stabilitatea acestora atât în procesul de formulare, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitatea 
a medicamentului; determină parametrii tehnologici de preparare a formei farmaceutice selectate. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Rezultatul general final al proiectului – implementarea în practica medicală a unui produs 

combinat nou, obţinut din materie primă vegetală autohtonă – busuioc şi ciprofloxacină cu toate 
documentele aferente. 

Rezultate estimate a fi obţinute: 
 Date documentare complete asupra caracterizării fitochimice a plantei medicinale Ocimum 

basilicum şi conţinutului de principiil bioactive cu potenţial în tratarea afecţiunilor propuse. 
 Raport privind obţinerea şi caracterizarea fizică, chimică, microbiologică, biologică şi 

farmacologică a fracţiunilor extractive responsabile de activitatea farmacologică; 
 Tehnologii de obţinere pentru fracţiunile extractive standardizate; 
 Tehnologii de condiţionare a produsului combinat finit; 
 Preparat combinat cu potenţial în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor vizate; 
 Raport de investigare a acţiunilor farmacologice; 
 Raport de studiu a potenţialului toxicologic; 
 Documentaţie tehnică de realizare a produsului vizat; 
 Rapoarte de evaluare clinică a preparatului medicinal. 

Studiile comune de implementare a producerii industriale şi a utilizării clinice a preparatului 
vizat se va solda cu elaborarea: 
 dosarului farmaceutice, inclusiv Monografiei Farmacopeice şi Regulamentului Tehnologic de 

Producere pentru preparatul combinat, precum şi Studiilor de stabilitate pentru materia primă 



 
 

44 

şi produsul finit;  
 dosarului farmacologic cu rapoarte generalizate asupra proprietăţilor farmaco-toxicologice ale 

produsului;  
 documentaţiei clinice, în baza testărilor efectuate în Instituţiile curativ – profilactice din ţară; 
 Rezumatelor Caracteristicelor Produsului pentru produs, instrucţiunilor de administrare, 

prospectelor pentru pacienţi, machetelor de etichetă şi ambalaj secundar individual,şi acţiunea 
rezultantă ce constă în aplicarea şi înregistrarea la Agenţia Medicamentului a RM.  

Ca potenţiali beneficiari ai rezultatelor proiectului pot fi: 
 Instituţiile medicale (centre medicale specializate, clinici şi spitale, centre de sănătate şi de 

reabilitare ) - vor dispune de un remediu medicamentos autohton combinat, polifuncţional şi 
de о complianţă terapeutică înaltă, produs din materie primă vegetală autohtonă; 

 Populaţia, în special păturile social vulnerabile: cu venituri mici şi medii, persoanele 
vârstnice, persoanele cu disabilităţi, vor beneficia de un medicament autohton oferit la preţuri 
rezonabile; 

 Întreprinderile de producere cu profil farmaceutic - vor dispune de varianta tehnologică 
industrială a întreg ciclului şi fluxului de producere în serie a produsului picături auriculare 
CB12 (cu regulament tehnologic de producere, monografie farmacopeică a produsului finit, 
standarde de calitate, etc.); 

 Industria farmaceutică (la solicitare) va beneficia de materia prima şi prescripţiile de rigoare 
în vederea producerii medicamentului picături auriculare CB12. 
 
• proiectele independente (pentru tineri cercetători);  
• proiectele pentru procurarea utilajului; 

 
2010-2012 

Proiectul 1. Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-
fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe 
antimicrobiene 

• în cadrul Programului de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS): Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti. 

• înscris  în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 10.820.09.12/ RoA. 
• Contract de finanţare nr. 12/RoA din 01.01.2012. 
• Conducătorul proiectului: dr. şt. farm., conf. univ. Cotelea T. 
• Termenele de execuţie: 2010-2012. 
• Volumul finanţării: 306000 lei. 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 analiza fizico-chimica complexa a tioureidelor;  
 studierea activităţii antituberculoase in vitro a compuşilor din grupa tioureidelor studiaţi; 
 analiza fizico-chimica complexa a  compuşilor complecși ai tioureidelor; 
 studierea activităţii antituberculoase in vitro a compuşilor din grupa tioureidelor studiaţi; 
 studierea compuşilor care vor demonstra activitate antimicobacteriană faţă de tulpina de 

referinţă; 
 elaborarea metodelor de dozare a substanţelor active în medii nutritive şi biologice; 
 studierea compuşilor care vor demonstra activitate antimicobacteriană faţă de tulpinile 

rezistente; 
 determinarea toxicităţii compuşilor care vor demonstra activitate antimicobacteriană. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Rezultatele obţinute prin diferite metode fizico-chimice spectrofotometria UV, HPLC, 
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termogravimetria pot fi promovate în cercetările ulterioare a acestor compuşi în stare pură, cât şi 
în amestec deoarece avantajele metodelor care le prezintă dau informaţii despre cantitatea şi 
timpul impurităţilor ce însoţesc produsul finit, rapiditate şi precizie. Spectrofotometric s-au 
determinat maximele de absorbţie: N–(2-fenetilbenzoil)-N-(3,5-diclorfenil)-tioureea λ=255nm, 
N-(2-fenetilbenzoil)-N-(2,3,4-trifluorofenil)-tioureea λ=265nm, N-(2-fenetilbenzoil) -N-(2,4,6-
trifluorofenil)-tioureea- λ =285nm; prin metoda HPLC s-a determinat timpul de reţinere 
respectiv 7,4 ; 4,57; 3,24 min. 

S-au cercetat condiţiile comportamentului termic al celor 30  compuşi  unor noi tioureide 
ale acidului 2-(2-fenetil) benzoic și a complecșilor metalici corespunzător i ca potentiale 
substante microbiene” 

Materialele farmaceutice in baza unor noi tioureide  ale acidului (2-(2-fenetil) brenzoic au 
fost caracterizate folosind metodele analizei termogravimetrice (TGA) și metoda calorimetriei 
diferentiale cu scanare (DSC).Studiul a fost performat pentru demonstra utilitatea folosirii 
mtodei termogravuimetrice (TGA), și calorimetriei diferentiale prin scanare (DSC) pentru 
determinarea stabilitatii termice a unor tioureide derivate din acidul 2-(2-fenetil) – benzoic.  
Cercetarile ulterioare au fost focusate pe stabilirea mecanismelor de degradare a materialelor 
farmaceutice studiate. 

Studierea activităţii bactericide „in vitro” a noilor agenţi antimicrobieni din clasa 
tioureidelor pe medii solide şi lichide în majoritatea cazurilor nu au  demonstrat vre-o care-va 
acţiune bactericidă faţă de tulpina de referinţă H37Rv sau către tulpinile sălbatice de 
M.tuberculosis. 

Pentru studiul activităţii antituberculoase au fost efectuate mai multe investigaţii  în 
dinamică. Astfel, au fost montate un şir de experienţe, utilizând de fiecare dată câte o tulpină de 
referinţă H37Rv şi de la 2 până la 5 tulpini sălbatice la fiecare testare. Fiecare compus a fost  
testat la patru concentraţii şi trei expoziţii diferite. Testările  au fost efectuate  pe medii lichide 
(BACTEC MGIT 960) şi medii solide (LJ). Rezultatele testărilor au demonstrat, că compuşii 
cercetaţi posedă acţiune bacteriostatică la concentraţiile 10μg/ml şi 30μg/ml . 

Studiul toxicităţii‚ acute 
Au fost testaţi 2 compuşi, denumiţi convenţional RM 24 şi RM 28. S-a realizat o tatonare, 

folosind câte 5 şoareci pentru fiecare doză administrată. Am dorit să observăm efectele produse 
de cei doi compuşi asupra unei colectivităţi mici de animale, înainte de a folosi loturi mai mari. 

Aspectul cel mai important al cercetării toxicităţii acute al celor 2 compuşi cercetaţi  RM24 şi 
RM28 este acela că pentru niciuna dintre substanţe nu s-a înregistrat vreun caz de letalitate la dozele 
folosite la tatonare. S-a tras concluzia că cei 2 compuşi au o toxicitate acută redusă, încadrându-se în 
categoria substanţelor cu toxicitate mică. 

Concluzii 
A fost evaluată activitatea antituberculoasă (in vitro) a noilor tioureide ale acidului 2-(2’-

feniletil)-benzoic. Putem afirma că substanţele cercetate, RM24- N–(2-fenetilbenzoil)- NI-(3,5-
diclorfenil)-tioureea, RM28-N-(2-fenetilbenzoil)-NI-(2,3,4-trifluorofenil)-tioureea, RM29 -N-(2-
fenetilbenzoil)- NI -(2,4,6-trifluorofenil)-tioureea  la cele 4 concentraţii studiate 30 μg/ml, 10 
μg/ml, 7 µg/ml şi 4 µg/ml cu expoziţiile respective 1 oră, 4 ore şi 24 ore, au demostrat un efect 
bacteriostatic la concentraţiile de 30 µg/ml şi 10 µg/ml, deci CMI a acestor substanţe s-a dovedit 
a fi 10 µg/ml. 

Rezultatele obţinute prin diferite metode fizico-chimice spectrofotometria UV, HPLC, 
termogravimetria pot fi promovate în cercetările ulterioare a acestor compuşi în stare pură, cât şi în 
amestec deoarece avantajele metodelor care le prezintă dau informaţii despre cantitatea şi timpul 
impurităţilor ce însoţesc produsul finit, rapiditate şi precizie. Spectrofotometric s-au determinat 
maximele de absorbţie : N–(2-fenetilbenzoil)-N-(3,5-diclorfenil)-tioureea λ=255nm, N-(2-
fenetilbenzoil)-N-(2,3,4-trifluorofenil)-tioureea λ=265nm, N-(2-fenetilbenzoil) -N-(2,4,6-
trifluorofenil)-tioureea- λ =285nm; prin metoda HPLC s-a determinat timpul de reţinere respectiv 
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7,4 ; 4,57; 3,24 min.  S-a stabilit că compuşii sunt termic stabili până la 150 0C. 
 

2013-2014 
Proiectul 2. Implementarea pe etape a standardelor GLP (Bunа practică în studiu preclinic) în 

activitatea ştiinţifico-practică a Centrului Ştiinţific în Domeniul Medicamentului 
al USMF ”N. Testemiţanu”  

• Cifrul proiectului 16.19.21E. Tipul proiectului: cercetări aplicate.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 01.02.2013-01.02.2014 
• Conducător: dr. hab. farm., prof. univ. Valica Vladimir  
• Alocaţia: din bugetul de Stat – 250,0 mii lei.  
Obiectivele generale ale proiectului:  

 Proiectul are ca obiectiv general: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare a 
CSM pentru a spori capacitatea de cercetare, de a oferi servicii științifice și sprijin pentru 
participarea la cercetare, dezvoltare și inovare la nivel național și internațional. 

In acest context, proiectul are următoarele obiective specifice: 
 dezvoltarea infrastructurii de cercetare în Laboratorul de evaluare preclinică și clinică din 

CSM pentru a se conforma cerințelor legislației în domeniu; 
 dezvoltarea infrastructurii de cercetare, care permite îmbunătățirea calității cercetării 

fundamentale / aplicative în proiectele naționale / europene și a furnizării de servicii științifice 
specializate care folosesc animale de laborator; 

 măsuri de protecție a mediului și a sănătății, precum și principiile dezvoltării durabile de 
punere în aplicare; 

 menținerea sistemului de management al calitatii conform EN ISO 9001: 2001 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 

 întreținerea și utilizarea animalelor utilizate în experimente în condițiile prevăzute de 
reglementările în vigoare, să contribuie la promovarea calității datelor și a validității, la 
protecția mediului și a sănătății, precum și la punerea în aplicare a principiilor dezvoltării 
durabile; 

 creșterea capacității, calitatea și complexitatea activităților de cercetare în cadrul programelor 
de cercetare de dezvoltare și inovare la nivel național și internațional; 

 creșterea gamei și nivelul de performanță al studiilor non-clinice de sănătate și de securitate a 
mediului, pe care se bazează evaluarea riscurilor privind siguranța și extinderea gamei 
acestora în contextul prevăzut de legislație și în conformitate cu strategia Moldovei de aderare 
la UE; 

 mări intervalul, nivelul de performanță și complexitatea studiilor non-clinice privind testarea / 
evaluarea efectelor antitumorale ale diferitelor substanțe / produse; 

 posibilitatea de a efectua studiile non-clinice exclusiv complexe și de a combina studiile non -
clinice cu cele clinice; 

 crește șansele de participare la proiectele europene de cercetare FP7; 
 ajuta la reducerea costurilor în zonele economice în cauză și sectoare; 
 ajutor pentru accelerarea alinierii tehnologice și de integrare a agenților economici în 

conformitate cu cerințele și reglementările UE; 
 vor aprecia competența și experiența personalului tehnic implicat, contribuind astfel la 

dezvoltarea resurselor umane. 
• proiectele internaţionale de cercetare bilaterale; 

2010-2012 
Proiectul 1. Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-

fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe 
antimicrobiene 

• în cadrul Programului de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 
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Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS). 
• înscris  în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. 
• Conducătorul proiectului: Conf.dr. Cotelea Tamara 

Participanţi: 1.Cotelea Tamara, Casian Ana,  Casian Igori, Crudu Valeriu, Petuhov Oleg, 
Suvorchina Olga,  Stratan Ecaterina, Buga Alexandru . 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 îmbunătăţirea capacităţii de colaborare cu partenerii din România implimentînd cunoştinţele 

teoretice şi practice pentru realizarea unor  noi produși cu acţiune anti TB; . 
 elaborarea metodelor de sinteză, analiză fizico-chimică şi testare microbiologică a tioureidelor 

acidului 2-(2-fenetil)- benzoic; 
 studiul posibilităţii de utilizare unor noi tioureide cu toxicitate cât mai scăzută; 
 studiul de utilizare a noilor tioureide pe tulpini  microbiene şi de fungi  recent izolate din 

clinici şi care au prezentat fenomene de rezistenţe şi multerezistenţe la principalele clase de 
agenti antimicrobieni cunoscuţi. 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Studiile în baza acestui proiect au urmărit elaborarea metodelor de sinteză, analiză fizico-

chimică şi testare microbiologică a tioureidelor acidului (2-2-fenetil- benzoic) îndreptat spre 
studiul posibilităţii de utilizare unor noi tioureide cu toxicitate cât mai scăzută şi cu potențial 
efect atât pe tulpini de referință, dar mai ales pe tulpini  microbiene şi de fungi  recent izolate din 
clinici şi care au prezentat fenomene de rezistenţe şi de multeresistenţe la principalele clase de 
agenți antimicrobieni cunoscuţi. Idea ştiinţifică a acestui proiect a constat în obţinerea 
compuşilor cu acţiune antimicobacteriană in vitro,care vor demonstra activitate faţă de  tulpina 
de referinţă la etapa 1 către tulpinile sălbatice de M.Tuberculosis cu rezistența la diferite 
preparate antituberculoase cunoscute. In aşa fel unificarea forţelor a două colective de 
cercetători, au permis  obţinerea de rezultate satisfăcătoare, in rezolvarea acestei probleme. 
Trebuie de menționat că experienţele cercetătorilor moldo -români în acest domeniu sunt 
originale. Conform informaţiei existente până la etapa actuală cu privire la studii științifice 
despre activitatea  antimicrobiană  preparatele antituberculoase cunoscute, posedă sensibilitate 
scăzută. Prin proiect s-a încercat de a completa informaţia existentă cu date privind obţinerea de 
noi preparate,care vor demonstra activitate faţă de tulpina de referinţă cu rezistență la diferite 
preparate antituberculoase cunoscute. Rezultatele testărilor au demonstrat, că compuşii cercetaţi 
posedă acţiune bacteriostatică la concentraţiile 10μg/ml şi 30μg/ml , efect bactericid nu a 
demonstrat nici un compus din cei cercetaţi. Aspectul cel mai important al cercetării toxicităţii 
acute al celor 2 compuşi cercetaţi  RM24 şi RM28 este că pentru niciuna dintre substanţe nu s-a 
înregistrat vreun caz de letalitate la dozele folosite la tatonare. S-a tras concluzia că cei 2 compuşi au 
o toxicitate acută redusă, încadrându-se în categoria substanţelor cu toxicitate mică. 

 
2014-2015 

Proiectul 2. Investigarea potențialului antidiabetic al unor extracte vegetale 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 178/09.12.2013. Direcția: Biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării Contract de finanţare 
pentru execuţie proiecte nr. 1 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, aprobat la 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Conducătorii: Calalb Tatiana, director de proiect din partea R. Moldova, conf. univ. dr. 
hab.biol. disciplina botanică farmaceutică, Catedra de farmacognozie și botanică 
farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu; Dinu Mihaela, director de proiect, din 
partea României, conf. uni., dr. biol, disciplina botanică farmaceutică și biologie celulară, 
UMF„ Carol Davila”. 
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• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014-2015. 
• Alocaţia pentru perioada aa.2014-2015: 10 260 lei, conform specificației financiare.  

Obiectivele generale ale proiectului:  
 Evaluarea potențialului antidiabetic al speciilor de plante (Amaranthus retroflexus, Carduus 

nutans, Raphanus sativus, Lavandula officinalis, Abutilon sp.) pentru care există indicii în 
medicina tradițională; 

 Fracționarea extractelor hidro-alcoolice din speciile: Amaranthus retroflexus, Carduus nutans, 
Raphanus sativus, Lavandula officinalis, Abutilon sp; 

  Identificarea celor mai active fracțiuni spre caracterizarea componentelor active din speciile: 
Amaranthus retroflexus, Carduus nutans, Raphanus sativus, Lavandula officinalis, Abutilon 
sp. 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate 
Proiectul a urmărit evaluarea potențialului antidiabetic al unui număr de cinci specii vegetale 

pentru care există indici în medicina tradițională, privind eficacitatea lor, dar nici una din ele nu 
a fost evaluată în mod științific, privind activitatea antidiabetică. Multe studii publicate până 
acum s-au limitat la identificarea unui extract activ, iar prin realizarea proiectului s-a obținut 
fracționarea extractului hidro-alcoolic și determinarea celei mai active fracțiuni, spre 
identificarea componentelor active, responsabile de acțiunea antidiabetică. 

În urma cercetărilor botanice și evaluării citotosicității a  unor extracte, s-a constatat pentru 
specia Cirsium arvense L. efectul citotoxic doar la concentrații mari, explicat prin prezența 
polifenolilor, evidențiați de studii din literatura de specialitate. Prin aprofundarea cercetărilor 
privind toxicitatea extractelor s-a stabilit intervalul de siguranță pentru utilizarea speciilor și 
principiilor active în scop terapeutic. Rezultatele au un impact în domeniul de cercetare 
fitoterapeutic, inclusiv și în cel didactic. Va contribui la extinderea speciilor de plante  din flora 
spontană utilizate în terapia diabetului. 

 
Proiectul 3. Aspecte farmaceutice şi economice în tratamentul pacienţilor cu tuberculoză 

studiu comparativ: România/Moldova. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 179/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 2 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: Safta Vladimir, dr.hb.şt.farm., profesor universitar, catedra Farmacie 
socială „Vasile Procoişin”; Soroceanu Valentina – dr. farm., profesor universitar, UMF 
„Carol Davila”, Bucureşti 

• Executori:  Brumărel Mihail – dr.şt.farm., conferenţiar universitar, șef catedră Farmacie 
socială „Vasile Procopişin”, facultatea Farmacie; Stela Adauji – dr. şt. farm.,  
conferenţiar universitar, catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin”, Priscu Vitalie – 
asistent catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin”. Tăerel Adriana-Elena – dr. farm., 
conferenţiar universitar, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie;  Rais Cristina – dr. 
farm., UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie;  Ştefănescu  Emil - dr. farm.,   
UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie. 

• Termenele de execuţie: 2014-2015 (1 an şi 9 luni). 
• Volumul finanţării: 10000 lei 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 Evaluarea  tuturor surselor de informaţie oficiale naţionale şi/sau internaţionale pe cel puţin 10 

ani retrospectiv privind incidenţa şi prevalenţa prin TBC; 
 Compararea rezultatelor pentru prima etapă a studiului. 
 Analiza publicaţiilor statistice oficiale naţionale/internaţionale (2010-2013). 
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 Analiza descriptivă şi comparaţia privind situaţiile din cele două ţări, a pacienţilor 
diagnosticaţi cu TBC, situaţiile de TB multidrog rezistentă(TB-MDR) şi TB extrem de  
rezistentă (TB-XDR).  

 Urmărirea evoluţiei situaţiei din cele două ţări cel puţin din ultimii 10 ani. Evaluarea 
costurilor/pacient, dar şi a cazurilor TB-MDR şi TB-XDR. 

 Evaluarea fondurilor pe care Ministerul Sănătăţii şi Casa naţională de Asigurări de Sănătate 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 

 Au fost analizate şi sistematizate datele epidemiologice după diverse criterii privind incidenţa 
şi prevalenţa prin TBC. 

 Au fost estimate alocările pentru tratamentul pacienţilor cu tuberculoză în România în 
comparaţie cu Republica Moldova.  

 Au fost sistematizate toate datele despre TBC la copii în ambele ţări, cu evaluarea părţilor 
slabe, iar rezultatele obţinute au fost sistematizate  sub formă de articol şi prezentate pentru 
publicare în România în revista „FARMACIA”.  

 Rezultatele obţinute au permis argumentarea pentru susţinerea introducerii unor noi entităţi în 
tratamentul mai ales al cazurilor TB-multidrog rezistente şi al celor cu TB extrem de 
rezistentă precum şi demonstrarea faptului că utilizarea terapiilor de ultimă oră se justifică atât 
economic cât şi social. 
• Soroceanu Valentina, Rais Cristina, Stefanescu Emil, Brumărel Mihail, Safta Vladimir, 

Adauji Stela, Priscu Vitalie, Taerel Adriana-Elena. Eepidemiological and economic 
aspects of tuberculosis in children. a comparative analysis: Romania vs. the Republic of 
Moldova. Farmacia, București, România, 2016, 64 (1): 152-158. ISSN: 0014-8237 (for 
the Printed Edition). ISSN: 2065-0019 (for the On-Line Edition) (IF: 1.005). 
http://www.revistafarmacia.ro/201601/art-25-Soroceanu_Rais_152-158.pdf 

 
Proiectul 4. Investigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor extracte 

vegetale 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 180/09.12.2013. Direcția: Biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Contract de finanţare 
pentru execuţie proiecte nr. 3 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, aprobat la 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Conducătorii: Cojocaru-Toma Maria, director de proiect din partea  R. Moldova, conf. 
univ. dr. farm, disciplina farmacognozie, Catedra de farmacognozie și botanică 
farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu”, Ancuceanu Robert,  director de proiect, 
din partea României, lector univ. dr. farm. disciplina botanică farmaceutică și biologie 
celulară, UMF „Carol Davila”, București 

• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014-2015.  
• Alocaţia pentru perioada aa.2014-2015: 10 260 lei, conform specificației financiare.  

Obiectivele generale ale proiectului:  
Studiul asupra plantelor medicinale  și extracte vegetale utilizate în durerea neuropatică, cu 

recoltarea produselor vegetale din flora Republicii Moldova și a României.  Studiul selectat se 
explică prin faptul, că potențialul terapeutic al produselor de origine vegetală, cât și al plantelor 
medicinale utilizate în tratamentul durerii neuropate a fost foarte puțin investigat până în prezent. 
Prezentul proiect urmărește, în premieră, prin analizei sistematică dedicată subiectului, 
următoarele obiective: 
 Identificarea speciilor medicinale și principiilor active izolate din plante, mai puțin studiate, 

până în prezent din perspectiva  potențialului anti-alodinic;. 
 Obținerea extractelor hidro-alcoolice din produsele vegetale pentru speciile: Withaniae 

http://www.revistafarmacia.ro/201601/art-25-Soroceanu_Rais_152-158.pdf�
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somnifera, radix, Liquiritiae radix, Panax notoginseng radix, obținute cu alcool de 70% 
 Confirmarea efectelor mitoinhibitorii al extractelor, cu evaluarea fitotoxicității extractelor 

vegetale prin biotestul Triticum, cu posibilitatea de control al durerii prin modularea 
sistemului glutamergic.  
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate 
Impactul științific a rezultat prin  obținerea de produse noi fitoterapice cu potențial anti-

alodinic, în urma evaluării resurselor vegetale din flora Republicii Moldova și  a României, în 
bună corelare cu amprentarea fitochimică a extractelor obținute prin metode moderne și 
selective.  

Impactul educaţional al proiectului s-a realizat prin extinderea domeniilor de cercetare 
privind metode noi de cercetare și confirmare a acți unii anti-alodinice, cât și prin acumularea de 
experienţă în acest domeniu, cunoștințe ce vor servi în elaborarea de noi produse fitoterapice cu 
aplicare  în durerea neuropatică.  

Proiectul poate fi apreciat ca un suport pentru cercetare pentru tineri savanți, în valorificarea 
potențialului anti-alodinic, cu extinderea rețelelor  de contacte, în scopul elaborării unor produse 
noi fitoterapice cu potențial anti-alodinic, cu avantaje terapeutice  de administrare 

 
Proiectul 5. Studii preclinice privind investigarea profilului farmacotoxicologic şi investigarea 

acţiunii antimicrobiene a unor forme farmaceutice care conţin hiperforină. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 181/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 4 din 09.12.2013 S.C. Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: V. Gonciar, şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr.hab.șt.m., 
profesor universitar; Simona Negreş, conferențiar universitar, doctor, UMF„ Carol 
Davila”, facultatea de Farmacie. 

• Executori: Scutari Corina, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. E. Bodrug, 
dr.șt.med., asistent universitar. C. Matcovschi, asistent universitar Zbârcea Cristina Elena, 
şef lucrări,doctor, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie. Valescu Bruno Stefan, 
asistent universitar, doctorand, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie. Buzescu 
Anca, preparator universitar, doctorand, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie. 

• Termenele de executare: 2014-2015. 
• Volumul finanţării: 10000 lei 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 Evaluarea profilului farmacotoxicologic al hiperforinei 
 Evaluarea activităţii antimicrobiene a hiperforinei 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Importanţa realizării obiectivelor declarate permite valorificarea culturilor autohtone de 

sunătoare şi a proceselor de extracţie şi formulare a hiperforinei de dietilamoniu în întroducerea 
pe piaţa farmaceutică a preparatului medicamentos cu hiperforină la preţuri competitive. 
Elaborarea unui preparat antidepresiv autohton nou este destul de importantă pentru industria 
farmaceutică naţională, iar utilizarea lui în stările depresive ar prezenta o mare semnificaţie 
ştiinţifico-tehnologică şi socio-economică. 
Proiectul 6. Evaluarea profilului antidepresiv al unor principii active extrase din Hypericum 

perforatum. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 182/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 5 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
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aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 
• Directori proiect: Scutari Corina, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, 

catedra Farmacologie şi farmacie clinică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;  Chirița C, 
conferențiar universitar, doctor, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie; 

• Executori: V. Gonciar, şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr.h.m., profesor 
universitar. E. Bodrug, dr.m., asistent universitar. C. Matcovschi, asistent universitar. E. 
Ștefănescu, asistent universitar, doctor, UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie. 
Șeremet Oana Cristina, asistent universitar, doctorand, UMF„ Carol Davila”, facultatea 
de Farmacie. Buzescu Anca,  preparator universitar, doctorand, UMF„ Carol Davila”, 
facultatea de Farmacie. 

• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 Investigarea potenţialului antidepresiv al hiperforinei. 
 Determinarea cerebrală a neuromediatorilor noradrenalină, dopamină şi serotonină prin 

tehnica HPLC. 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Principiul de bază al proiectului în cauză este cercetarea şi elaborarea unui preparat 

antidepresiv nou, de origine autohtonă,  cu proprietăţi antidepresive mai pronunţate, inofensive şi 
accesibile pentru pacienţi. În rezultatul testărilor preventive au fost obţinute date favorabile ce ar 
permite stabilirea unor proprietăţi noi a hiperforinei de dietilamoniu şi ar deschide noi direcţii în 
tratamentul  tulburărilor depresive, precum şi al diferitor maladii şi stări patologice, însoţite de 
depresii uşoare sau moderate. Aceasta ar contribui la începutul producerii preparatului vegetal cu 
proprietăţi antidepresive marcate, iar implementarea lui ar contribui, în anumită măsură, la 
sporirea eficienţei tratamentului stărilor depresive. 
Proiectul 7. Screening toxicologic şi farmacologic asupra unui nou compus 

antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului  
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 183/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 6 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: Uncu Livia, conferențiar universitar, doctor în științe farmaceut ice, 
catedra Chimie farmaceutică și toxicologică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;  
Nicolescu Florica, Doctor în științe medicale, specialitatea Farmacie, Profesor universitar, 
UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie; 

• Executori: Nicolescu Florica, Ilie Mihaela, Negrei Carolina, Ştefănescu Emil,  Macaev 
Fliur, Vîslouh Oxana, Uncu Andrei. 

• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 

Scopul proiectului este trasarea profilului famacotoxicologic al compusului derivat al 5-aril-
2-tio-1,3,4-oxadiazolului, administrat prin intermediul unor forme farmaceutice (Screening 
toxicologic şi farmacologic al compusului 2-fenil-5-{[(2-fenil-1,3-dioxolan-2-il)metil]sulfanil}-
1,3,4-oxadiazol). 

Obiectivele generale ale proiectului:  
 Cercetările propuse în cadrul acestui proiect vizează, ca obiectiv complementar (OC), 

investigarea potenţialului antimicobacterian a noului compus derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadia-
zolului (Macaev et. al, 2012). 

Cercetările din cadrul acestui proiect vor urmări realizarea obiectivului major: 
• Evaluarea profilului farmacotoxicologic al derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolu-lui şi a 
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obiectivului complementar: 
• Evaluarea activităţii antimicrobiene a derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului 

Îndeplinirea obiectivelor presupune realizarea următoarelor tipuri de studii: 
S1. Studii de toxicitate acută 
S2. Studii de toxicitate cronică 
Realizarea OM implică cercetări multidisciplinare de farmacologie, toxicologie, biochimie şi 

anatomopatologie, care fac posibilă trasarea profilului farmacotoxicologic al derivatului 5-aril-2-
tio-1,3,4-oxadiazolului din forme farmaceutice. Metodologia de cercetare aplicată este complexă, 
atât din punct de vedere al tehnicilor de laborator utilizate, cât şi a algoritmilor matematici 
necesari realizării corelaţiilor cu caracter predictiv pentru uzul clinic al formelor farmaceutice 
care vor conţine compusul derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului, în contextul normelor de 
bioetică existente. Îndeplinirea OC presupune realizarea următoarelor tipuri de studii: S1. Studii 
calitative privind identificarea tulpinilor microbiene sensibile la acţiunea derivatului 5-aril-2-tio-
1,3,4-oxadiazolului;  S2. Studii cantitative privind estimarea concentraţiei minime inhibitorii 
(CMI) pentru tulpinile microbiene sensibile la acţiunea derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-
oxadiazolului; S3. Studii calitative şi cantitative privind identificarea tulpinilor microbiene 
multirezistente şi sensibile la acţiunea derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului şi estimarea 
CMI. Realizarea OC implică cercetări de microbiologie care permit identificarea germenilor 
sensibili la acţiunea derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului şi determinarea CMI. 
Metodologia de cercetare abordată implică utilizarea metodelor difuzimetrice şi a diluţiilor 
succesive pentru stabilirea eficacităţii antimicrobiene a derivatului 5-aril-2-tio-1,3,4-
oxadiazolului. Prin obiectivele sale, proiectul permite obţinerea unor rezultate cuantificabile într-
o cerere de brevet şi un articol într-o publicaţie ISI cu factor de impact peste 1. Prin finalizarea 
obiectivelor declarate, va fi posibilă translaţia rezultatelor în mediul privat şi va constitui premisa 
introducerii pe piaţa farmaceutică a unor forme farmaceutice cu derivatul 5-aril-2-tio-1,3,4-
oxadiazolului, care într-o primă etapă pot fi înregistrate ca suplimente nutritive cu acţiune 
antimicobacteriană. Importanţa realizării obiectivelor declarate, permite valorificarea cercetărilor 
realizate de ambele echipe din România şi Republica Moldova, în introducerea pe piaţă a unor 
forme farmaceutice cu acest derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului la preţuri competitive. 

Rezultate obținute: 
Rezultatele vor fi publicate în reviste cotate ISI, în scopul de a facilita accesul specialistilor 

la datele experimentale obţinute şi pentru a spori vizibilitatea consorţiului la nivel internaţional. 
De asemenea, rezultatele cercetărilor intermediare au fost prezentate sub formă de comunicări / 
postere la conferinţe / simpozioane naţionale / internaţionale / congrese organizate de organizaţii 
ştiinţifice din domeniul farmaceutic şi chimic de cercetare. De asemenea, pentru o serie dintre 
rezultatele cercetărilor se va încerca protejarea acestora prin depunerea de cereri de brevet la 
OSIM. 

Activităţile de cercetare cu implicarea animalelor de experienţă s-au desfăşurt în conformitate 
cu prevederile Directivei Uniunii Europene 63/2010, Ordinul 143 din 1 aprilie 2002, Ordonanţa 37 
din 30 ianuarie 2002 şi Ordinul ANSVSA nr. 84 din 30 august 2005, referitoare la protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale. Protocoalele  după care 
s-au desfăşurat cercetările pe animalele de experienţă au fost  întocmite în conformitate cu normele 
de bioetică, având în vedere utilizarea unui număr cât mai mic de animale de experienţă, dar 
suficient din punct de vedere al acurateţii ştiinţifice (biostatistic semnificativ) şi vor fi înaintate 
spre aprobare Comisiei instituţionale de bioetică. 

Rezultate:  
1. Au fost preparate forme farmaceutice cu DIOX – capsule operculate 50 mg; 
2. A fost evaluată toxicitatea acută, după administrarea DIOX din formele farmaceutice, în doză 

unică: Estimarea DL50, Influenţa DIOX administrată în doză/doze toxice asupra parametrilor 
biochimici, serici de interes (transaminaze hepatice, creatinină, acid uric, glucoză), Influenţa 
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DIOX administrată în doze toxice asupra morfologiei organelor interne de interes (ficat, 
rinichi, inimă, duoden) 

3. A fost evaluată toxicitatea cronică, după administrarea DIOX din formele farmaceutice, în 
doze repetate: Studiul toxicităţii cronice, Influenţa DIOX administrată în doze repetate asupra 
parametrilor biochimici, serici de interes (transaminaze hepatice, creatinină, acid uric, 
glucoză), Influenţa DIOX administrată în doze repetate asupra morfologiei organelor interne 
de interes (ficat, rinichi, inimă, duoden). 

4. A fost evaluată activitatea antimicobacteriană a DOX asupra unor tulpini  de bacterii Gram-
pozitive, bacili Gram-negativi şi fungi Gram-pozitivi: Testarea activităţii antimicobacteriene a 
DIOXprin metode calitative (adaptate dupa metoda difuzimetrica) pe tulpini de: -bacterii 
Gram-pozitive, -bacili Gram-negativi, -fungi Gram-pozitivi; Testarea activităţii 
antimicobacteriene a DIOX prin metode cantitative (determinarea valorii CMI prin metoda 
microdilutiilor) pe tulpini de: -bacterii Gram-pozitive, -bacili Gram-negativi, -fungi Gram-
pozitivi. 

 
Proiectul 8. Investigarea preclinică a potenţialului farmacologic al unor noi N-(2 

dialchilaminoetil) benzanilide în unele afecţiuni ale sistemului nervos central 
Proiect bilateral Moldova –România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Cifrul proiectului 184/09/12-2013. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Contract.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014 -2015.  
• Directori proiect: Sergiu Pari, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, CŞDM, 

IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;   
• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 
Obiectivele generale ale proiectului:  
Scopul proiectului obţinerea de noi molecule farmacologic active dinclasa N-(2-

dialchilaminoetil)benzanilidelor, ce vor fi testate farmacologic preclinic cu privire la potenţialul 
lor de utilizare în unele afecţiuni ale sistemului nervos central, ca antipsihotice/ antidepresive, 
având şi proprietăţi analgezice. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Compuşii sintetizaţi şi testaţi dovedesc că au un profil molecular favorabil apariţiei efectului 

antipsihotic, dovedindu-se benefică substituţia cu grupe CF3 la o distanţă de trei atomi de faţă de 
grupa amidică,  asemănător antipsihoticelor clasice din clasa fenotiazinelor, trifluperazina şi 
triflupromazina. În plus se confirmă şi prin testele efectuate că grupa trifluorometil potenţează în 
general acţiunea farmacologică a substanţelor medicamentoase din clasa antipsihoticelor.  

• contractele cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini; 
Acord de colaborare între Centrul Științific în domeniul Medicamentului și Fabrica 

Farmaceutică ”Farmaprim”, SRL, din 05.05.2011 (pe termen determinat). Obiectul contractului: 
Dezvoltarea domeniului de cercetare comună a medicamentului prin utilizrea eficientă a 
resurselor intelectuale și a infrstructurii de care dispun. 

 
• proiectele/granturi de cercetare internaţionale; 

 
2012-2013 

Proiectul 3: Développement et mise en œuvre d’un programme éducationnel de 
pharmacovigilance dans la pratique clinique dans les pays francophones de 
l’Europe de l’Est. 
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Cifrul proiectului: 12.19.2F. 
• Conducători/executori: Francoise Haramburu, director al Centrului de Farmacovigilenţă 

din Bordeaux. C. Mogoşan,  şef catedră Farmacologie, fiziologie şi psihopatologie al 
UMF „Iuliu Gatieganu”, Cluj-Napoca, România – conducător al proiectului. V. 
Gonciar, şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr.h.m., profesor universitar, 
formator pentru medici şi farmacişti pe teme de farmacovigilenţă. C. Scutari, şef studii 
Farmacologie şi farmacie clinică, dr.m., conferenţiar universitar, formator pentru medici 
şi farmacişti pe teme de farmacovigilenţă. E. Bodrug, dr.m., asistent universitar, formator 
pentru medici şi farmacişti pe teme de farmacovigilenţă. 

• Termenele de executare: 2012-2013 
• Volumul finanţării: 421165 lei (26656 E) din care AUF  315873 lei (19992 

E),cofinanţare 105291 lei (6664 E). Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (8690 
lei 550 E). 

Obiectivele generale ale proiectului:  
Crearea unei echipe de specialişti în farmacovigilenţă care să-şi asume rolul de formatori şi care 

să formeze profesionişti din domeniul medical în această direcţie ca împreună să contribuie la:  
 Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei  
 Reducerea consecinţelor economice legate de spitalizare sau prelungirea spitalizării prin 

reacţii adverse 
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor aşteptate. 
Au fost pregătire două cadre didactice din cadrul Universităţii de Medicina şi Farmacie din 

Chişinău, care au devenit formatori pentru medici şi farmacişti din Republica Moldova pe teme 
de Farmacovigilenţă. S-au realizat materialele pentru cursurile de formare ce au fost  desfăşurate 
pentru medici şi farmacişti. S-au realizat colaborări şi prime contacte cu Centre de 
Farmacovigilenţă din Franţa şi România.   

 
• lucrările efectua în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi 

inovării din ţară şi străinătate; 
Elaborarea metodelor de extracție fracționară a substanțelor biologic active din plante. 

Contract de colaborare în Centrul Științific în Domeniul Medicamentului și Institutul de 
Chimie al AȘM din martie 2011. Durata contractului 2011-2012.  

Obligațiunile instituțiilor conlucrătoare: 
Institutul de Chimie al AȘM: 
 Elaborarea metodei de înregistrare a spectrelor IR a extractelor din plante fără obținerea 

substanțelor extrase în formă solidă. 
 Oținerea caracteristicilor integrale IR, UV-VIS a fracțiilor obținute din diferite părți ale 

pojarniței. 
CȘDM: obținerea caracteristicilor cromatografice a fracțiilor cu cel mai mare conținut a 
substanțelor extrase. 
 

• temele de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-
didactice). 
catedra Tehnologia medicamentelor 

Colectivul catedrei îşi desfăşoară activitatea de cercetare în 2 direcţii cu tematicile: 
“Elaborarea tehnologiei şi cercetarea medicamentelor obţinute din materia primă locală”. 

 
Conducător: dr. șt. hab. farm., profesor universitar Diug Eugen  
Executori:  dr. șt. hab. farm., profesor universitar Diug Eugen  

dr. șt.  farm., conferenţia universitar Guranda Diana 
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dr. șt.  farm., conferenţia universitar Ciobanu Nicolae 
dr. șt.  farm., conferenţia universitar Polişciuc Tamara 
dr. șt.  farm., conferenţia universitar Znagovan Alexandru 
 asistent universitar Ciobanu Cristina 
 asistent universitar Anton Mihai 

 
2011 

Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a sipronolactonei 
Reieşind din datele structural  moleculare ale spironolactonei putem concluziona că, acestea  

se încadrează în limitele valorilor conform regului lui C. A. Lipinski. Astfel, administrarea 
acestui preparat pe cale orală, nu ar crea probleme de absorbţie şi permeabilitate intestinală. 
După dezagregarea capsulei şi eliberarea substanţei medicamentoase în tractul gastrointestinal 
are loc dizolvarea ei. La trecerea substanţei medicamentoase în soluţie, datorită proceselor de 
difuzie are loc transferul produselor de ionizare a substanţei prin mucoasa peretelui tractului 
gastrointestinal. Gradul de ionizare depinde în mare măsură de constanta de ionizare (pKa) a 
substanţei medicamentoase  şi de valoarea pH-lui la locul de absorbţie.     

Folosind ecuaţia Henderson-Hasselbah, au fost efectuate calculele modificărilor raportului 
formelor ionizate şi neionizate a spironolactonei în diferite segmente ale tractului 
gastrointestinal. 

Atât în stomac (99,99%), cât şi în duoden (50,0%) se află un procent destul de mare din 
forma neionizată a spironolactonei disponibilă  pentru absorbţie, datorită lipofilităţii înalte care 
traversează uşor membrana lipidică.  În intestin acest procent este mic (3,065%), deci absorbţia 
va fi foarte redusă. La fel şi în plasma sanguină. 

 
2012 

Studiu de evaluare biofarmaceutică şi farmacocinetică a maleatului de clorfeniramină. 
În vederea sporirii solubilităţii spironolactonei a fost obţinut sistemul disperes solid cu PVP 

şi PEG 4000, confirmat prin analiza termogravimetrică cu parametri caracteristici pentru un 
sistem de degradare asociat cu un efect endotermic, specific pentru un proces de topire însoţit de 
modificare de fază. O sporire semnificativă a dizolvării s-a obţinut în urma includerii 
spironolactonei în sistemele disperse solide cu PEG 4000 şi PVP. Cea mai mică valoare a t 50% = 
22,3 min a rezultat la comprimatele cu SDS be bază de PEG 400 şi PVP (1:1) şi cu conţint de 
polisorbat 60, având totodată şi o diferenţă semnificativă al profilului de dizovare faţă de 
comprimatele de referinţă (spironolactona liberă).  În rezultatul analizei designului factorial 
deplin randomizat 32 a fost obţinut raportul optimal al cantităţilor de croscarmeloză sodică şi 
lactoză, care permit realizarea valorilor  scontate ale timpului de dezagregare (65,22 s.) şi ale 
rezistenţei mecanice (4,32 kP) a comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină. 
Creşterea valorii presiunii de comprimare de la 120 până la 200 N contribuie la o scădere a 
valorilor porozităţii comprimatelor de la de la 22,0 % până 13,5 %. Concomitent creşte timpul de 
dezagregare al comprimatelor, pentru toate metodele de determinare. Creşterea conţinutului de 
croscarmeloză sodică de la 10 la 30% în componenţa comprimatelor, scade valoarea timpului 
necesar de dizovare a 50% de maleat de clorfeniramină de la 13,1 min până la 8,05 min. 

 
Elaborarea şi optimizarea tehnologiei sistemelor osmotice cervicale cu clorhidtrat de 
papaverină. 
Forma cea mai optimală cu capacitate de absorbţie a apei şi eliberare a substanţei active o 

posedă formula cu conţinut de carbopol 940, alcool polivinilic şi PEG. S-a efectuat 
standardizarea sistemelor osmotice cervicale. A fost elaborată formula şi tehnologia unguentelor 
cu conţinut de metiluracil. S-a efectuat standardizarea unguentului cu conţinut de PEG-uri, care 
posedă  cea mai mare disponibilitate farmaceutică.   
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Cercetarea stabilității şi termenului de valabilitate a spironolactonei în capsule 
operculate destinate administrării copiilor. 
A fost elaborată metoda HPLC de dozare a Captoprilului în capsule operculate pentru copii. 

A fost efectuată standardizarea capsulelor cu spironolactonă pentru copii în doze de  6 mg şi 12 
mg. 

 
Studiul morfo-anatomic și fitochimic al speciei Cynara scolimus L. 
A fost continuat studiul biometric a plantelor de anghinare început în anul 2010 şi efectuat 

studiul morfo-anatomic al frunzelor bazale și tulpinale ale  speciei Cynara scolymus L, recoltate 
de la plantele cultivate în cadrul colecției Centrului de Cult ivare a Plantelor Medicinale a IP 
USMF ”Nicolae Testemițanu”. Au fost studiate metodele de extracţie a principiilor activi din 
produsele vegetale obţinute din specia Cynara scolymus L. 

 
2013 

Studiul fitochimic al plantei Cynara scolymus L., obţinerea şi analiza extractelor cu 
conţinut de produs vegetal, studiul activităţii antioxidante, obţinerea formei 
farmaceutice solide – comprimat, analiza şi standardizarea comprimatelor. 
A fost efectuată analiza fitochimică a plantei Cynara scolymus L. cultivată in condiţiile 

Republicii Moldova. Partea aeriana a plantei (frunze bazale, tulpinale, tulpină, bracetee și 
inflorescenţe) a fost supusă analizei cantitative şi calitative a principiilor biologic active prin 
metoda HPLC, cu utilizarea a 18 substanţe stanard.  Rezultatele au confirmat prezenţa grupelor a 
compuşilor cafeilchinici. Deasemenea a fost cercetat potenţialul antioxidant, prin metoda 
radicalului liber DPPH a parţii aeriene a anghinariei.  De rând cu metodele clasice farmacopeice 
de obținere a produselor ex tractive lichide din produs vegetal de anghinare au fost utilizate și  
metode noi de optimizare a extracției principiilor active cu folosirea aparatului cu ultrasunete, 
turboextractorului, iar pentru  extractul uscat – rotavaporul. A fost obţinut granulat din extractul 
lichid de anghinare 2:100 cu etanol de 70% prin metoda de granulare în pat fluidizat. Granulatul 
a fost dozat spectrofotometric după principii active fenolice ca în rezultat să se realizeze forma 
farmaceutică - comprimate de anghinare, standardizat dupa acid clorogenic (2,8 mg/comprimat).  
Controlul calităţii garanulatului şi a comprimatelor au inclus utilizarea utilajelor tip Erweka, 
Copley ș.a.; analiza cantitivă şi calitativă a fost efectuată la Spectrofotometrul în ultraviolet NIR, 
şi HPLC. 

 
Formularea și studiul suspensiei antiacneice extemporale 
S-a formulat suspensia extemporală antiacneică cu acțiune paraziticidă, fungicidă și 

antiseboreică (sulf), antimicrobiană (cloramfenicol), antiprotozoică (metronidazol), 
cheratoplastică (rezorcină), antiseptică și cheratolitică (acid boric). A fost elaborată metoda de 
dozare a cloramfenicolului și a acidului boric în suspensia obținută. 

 
2014 

 Formularea și studiul lipozomilor cu conținut de Azitromicină 
Cu ajutorul amestecului de solvenţi cloroform/metanol (4/1, v/v) a fost efectuată extracţia 

lecitinelor din gălbenuşul de ou cu un randament de 7% faţă de masa iniţială a gălbenuşului de 
ou. De asemenea, au fost preparate 3 soluţii de Azitromicină 1% în tampon fosfat (pH=7,0) a 
câte 100 ml fiecare, care au fost utilizate ulterior pentru hidratarea lecitinelor extrase din 
gălbenuşul de ou. Lipozomii obţinuţi au fost examinaţi la microscopul optic la mărime de la 
x100 până la x1000 și au fost determinate structurile caracteristice:  bistratul lipidic şi conţinutul 
intern. Au fost evidenţiate straturile lipozomilor multilamelari identificaţi. 
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Formularea și studiul supozitoareloe cu clorhidrat de procaină 
Au fost elaborate și optimizate  prescripții cu conținut de clorhidrat de procaină 0,1g pe 

diferiți excipienți: Suppocire, unt de cacao, polietilenglicoli (PEG400:PEG 4000). Supozitoarele 
au fost preparate prin 2 metode: metoda modelării manuale și prin turnare în tipare. Pentru 
determinarea vitezei de dizolvare a fost folosită metoda Krowchinski, iar ca mediu de dizolvare 
soluția de hidrogen clorid 0,01mol/L. Absorbanța soluțiilor obținute a fost determinată la 
fotocolorimetru.  

S-a elaborat și optimizat tehnologia formelor farmaceutice rectale cu clorhidrat de procaină. S-
au alcătuit curbele ale procentului dizolvat de clorhidrat de procaină în funcție de timp în grafic 
numeric pentru toate loturile de supozitoare cercetate. S-a reprezentat în grafic semilogaritmic 
procentul care mai rămâne să se dizolve în func ție de timp. O cedare mai rapidă a clorhidratului de 
procaină din supozitoare are loc în formularea pe bază de Suppocire (Kdm = 0,017 min-1) și cea mai 
mică în formularea pe bază de polietilenglicoli (Kdm = 0,0127 min -1).  

 
Formularea și studiul disponibilității farmaceutice  a fenobarbitalului din capsule 
operculate 
Fenobarbitalul a fost cercetat în doză de 5 mg cu scopul elaborării formelor farmaceutice 

pentru copii și au fost elaborate formule  în amestec cu glicerofosfat de calciu, gluconat de calciu 
și glucoză. Formulele obținute au fost condiționate în capsule operculate. Pentru determinarea 
vitezei de dizolvare a fenobarbitalului a fost utilizat dispozitivul ERWEKA–DT6. S-a determinat 
absorbanța soluțiilor cercetate spectrofotometric la lungimea de undă  λ= 275 nm. Conform  
rezultatelor  obținute, a fost construit graficul similogaritmic al dependenței absorbanței 
fenobarbitalului de concentrația lui. S -a reprezentat în grafic semilogaritmic procentul care mai 
rămâne să se dizolve (rest dissolving) în funcție de timp. S -au calculat constantele de viteză ale 
dizolvării. O cedare mai rapidă a fenobarbitalului din capsule are loc din formula cu glicerofosfat 
de calciu (Kdm = 0,042 min-1). 

 
Obţinerea şi analiza extractelor cu conţinut de produs vegetal Cynara folia, studiul 
activităţii antioxidante, obţinerea formei farmaceutice solide – comprimate, analiza şi 
standardizarea comprimatelor. 
Cercetările cu privire la activitatea antioxidantă a fost realizată în cadrul Institutului de 

Microbiologie şi Biotehnologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei și a vizat utilizarea de metode 
specifice și nespecifice de determinare a activității antioxidante. Rezultatele studiilor au 
demonstrat o capacitate înaltă de reducere a radicalilor liberi și de a stopa oxidarea 
lipoproteinelor cu densitate joasă Toxicitatea granulatului de anghinare a fost determinată în 
cadrul Catedrei de Fiziologie a Universităţii Naţionale de Farmacie din Haricov, Ukraina 
realizate după standardele etice de cercetare. Studiile efectuate pe șoareci și șobolani au arătat că 
granulatul de anghinare face parte din categoria de compuși cu toxicitate mică (clasa IV).  
Determinarea stabilității comprimatelor relevă studii importante cu privire la menținerea 
eficienței lor pe parcursul păstrării. Analiza parametrilor de calitate (masa medie, frilabilitatea, 
rezistența mecanică, testul de dizolvare și determinarea cantitativă) a seriilor de comprimate 
supuse analizei, s-a efectuat conform planului de studiu, iar rezultatele au demonstrat faptul că 
pe perioada testărilor preparatul şi-a păstrat proprietăţile fizico-chimice şi a corespuns cerinţelor 
atribuite calităţii în conformitate cu DAN. 

 
2015 

Elaborarea Monografiilor farmacopeice și Regulamentelor tehnologice pentru 
capsulele cu fenobarbital, spironolactonă şi captopril. 
Cercetarea s-a axat pe principii moderne care vizează preformularea şi formularea capsulelor 

cu conținut de substanţe medicamentoase cunoscute în vederea medicației personalizate la copii. 
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Procesul de elaborare a conținutului capsulelor a fost efectuat punând la bază principiile şi 
regulile GMP (Good Manufacture Practice). În calitate de suport metodologic al studiului au 
servit principiile generale şi metodologia cercetării farmaceutice (Drug Developement). În baza 
rezultatelor experimentale obţinute au fost întocmite MFT: „Spironolactonă pentru copii în 
capsule, 6 mg (12 mg)”, „Fenobarbital pentru copii în capsule, 5 mg”, „Captopril pentru copii 
în capsule, 1 mg, 2 mg, 3 mg”. „Regulament tehnologic de producere a capsulelor pentru copii 
în serii mici”, care au fost implimentate în secția Forme magistrale a Centrului Farmaceutic 
Universtitar „Vasile Procopișin”  a IP USMF „Nicolae Testemițanu” și aprobate de Laboratorul 
de control al calității medicamentelor al Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale a 
MS RM. 

 
Elaborarea Monografiilor farmacopeice și Regulamentelor tehnologice a 
comprimatelor cu conținut de principii active din specia  Cynara scolymus L. 
Studiul biologic şi farmaceutic complex al speciei C. scolymus L. în cadrul Catedrei de 

tehnologie a medicamentelor a stat la baza elaborării documentelor analitice de normare a 
calităţii pentru produsul vegetal şi comprimate, ca premisă în vederea autorizării lor în calitate de 
noi produse farmaceutice. În baza rezultatelor experimentale obţinute au fost elaborate: 
monografia farmacopeică „Frunză de anghinare, 50 g” implementată la întreprinderea 
farmaceutică autohtonă „Medfarma” S.R.L., confirmată prin actul din 10.02.2015; monografia 
farmacopeică şi regulamentul tehnologic de producere „Comprimate de anghinare, 5 mg”, 
implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă Î.M. „RNP Pharmaceuticals” S.R.L., 
confirmate prin actul din 12.02.2015. 

 
Elaborarea nanotehnologiei de obținere a liposomilor cu azitromicină. 
A fost realizat reviul literaturii privitor la nanopreparatele cu conținut de substanțe 

antibacteriene și anti fungice, sintetizate până la momentul actual. A fost cercetată compoziția 
acestor preparate, cu stabilirea rolului diferitor excipienți în realizarea funcției preparatelor. A 
fost efectuată analiza biofarmaceutică a unui spectru larg de substanțe antibacte riene și 
antifungice, au fost stabilite substanțele cu proprietăți biofarmaceutice nefavorabile, care 
influențează negativ biodisponibilitatea acestor preparate. Astfel, au fost selectate substanțele, 
proprietățile cărora ar putea fi ameliorate prin utilizarea nanotehnologiilor, precum și excipienții 
care au impact asupra stabilității nanocompușilor, eficienței de încorporare, profilului de cedare 
și a celui de eliminare a substanței active. 

 
Studiul şi analiza recepturii în farmacoterapia pediatrică 
Deși prepararea formelor extemporale este practicată de mult timp, ea este foarte actuală în 

farmacoterapia pediatrică, datorită faptului că poate asigura terapia medicamentoasă a copiilor cu  
formele necesare, individualizate de către medicul care a stabilit cu exactitate doza și modul de 
administrare. Deoarece pulberile cu Pantogam (Hopantenat de calciu) au o răspîndire largă în 
receptura pediatrică locală, s-a propus un studiu mai detaliat, cu scopul de a le formula ulterior în 
capsule cu Hopantenat de calciu, pentru studierea disbonibilității aces tei substanțe din diferite 
formulări.La moment, pe piața farmaceutică a Republicii Moldova, dar și pe piața internațională 
sunt înregistrate 2 tipuri de forme farmaceutice – ambele orale – cu Hopantenat de calciu: forma 
tabletară: comprimate– 2 doze –  0,25 g și 0,5 g. S -a petrecut un studiu complex comparativ al 
proprietăților anatomo-fiziologice și farmacocinetice ale organismului copilului în raport cu cel 
al adultului. Au fost studiate formele farmaceutice extemporale pediatrice din receptura 
farmaciilor cu secții de producere din mun. Chișinău, cu identificarea celor mai des întîlnite 
prescripții (60%) – pulberile cu Hopantenat de calciu (Pantogam). S-a analizat și elaborat 
compoziția și tehnologia necesară pentru formularea pulberilor cu Hopantenat de calciu în 
capsule operculate; s-au obținut 3 tipuri de capsule pentru studiul comparativ, cu următorii 



 
 

59 

excipienți: glucoză, gluconat de calciu și glicerofosfat de calciu.S-a determinat disponibilitatea 
farmaceutică a Hopantenatului de calciu și s -a stabilit că cea mai bună cedare și dizolvare a a 
substanței active, o au capsulele cu conținut de Hopantenat de calciu + glicerofosfat de calciu 
Kdm= 0,069min-1, întrucât au cea mai mare viteză de dizolvare (k

d(glicerofosfat de calciu)
> k

d(glucoză) 
> 

k
d(gluconat de calciu)

). 
 
Formularea comprimatelor biomucoadezive cu BioR 
Au fost obținute comprimate matriciale biomucoadezive bistratificate cu conținut de produs 

extractiv din alge (BioR). Stratul activ a fost formulat în bază de Crbopol 940 (agent de 
adezivitate)  și de soluție alcoolică de BioR imprignată pe suport de lactoză monohidrat. Stratul 
protector a fost formulat pe bază de ceară de albini. Comprimatele au fost examinate la 
capacitatea de adeziune și rezistența mecanică. S -a constatat că forța de adeziune se mărește 
odată cu creșterea timpului de contact dintre comprimat și platforma dispozitivului. 
Comprimatele sunt caracterizate prin rezistență mecanică satisfăcătoare. 

 
Studiul preparatelor medicamentoase oftalmice în Rep. Moldova 
Considerate în trecut rare, patologiile oculare devin tot mai frecvente în prezent, astfel 

mărind necesitatea unor studii aprofundate în domeniul remediilor oftalmice utilizate la 
tratamentul, profilaxia și diagnosticul acestora. S-a petrecut un studiu complex, comparativ al 
formelor oftalmice industriale şi extemporale utilizate în practica medicală. Studiul s-a efectuat 
în diferite instituţii curative-profilactice din RM, în care au fost examinate 33 de preparate 
oftalmice. Dintre preparatele examinate formele extemporale ocupă 85% iar cele industriale 
15%. În farmacia universitară au fost preparate picături oftalmice de: colargol 1%, 3%; citral 
0,01; betadin 1%, 3%, 5% ; sulfat de zinc 0,25%  + acid boric 2% + adrenalină 0,18%. La toate 
formele preparate s-a determinat pH-ul soluţiei care variază în limitele de la 7,0 pînă la 8,5.S-a 
petrecut controlul calitativ şi cantitativ al picăturilor preparate. Efectuînd o comparație între 
datele obţinute și documente de normare a calității putem concluziona că aceste remedii 
medicamentoase oftalmice preparate extempore corespund normelor documentelor analitice de 
normare și monografiilor farmacopeice corespunzătoare. 

 
Catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin”  
Tema generală de cercetare a cetderei este: ”Cercetări de perfecţionare a activităţii 

sistemului farmaceutic şi elaborarea actelor normative în domeniul activităţii 
farmaceutice”. 
Conducător: dr. șt.  farm., conferenţiar universitar Mihail Brumărel. 
Executori: dr. șt.  farm., conferenţiar universitar Mihail Brumărel; 

dr. șt. hab. farm., profesor universitar Vladimir Safta; 
dr. șt.  farm., conferenţiar universitar Stela Adauji; 
dr. șt.  farm., conferențiar universitar Liliana Dogotari; 
asistent universitar Anatol Peschin; 
asistent universitar Elena Chiţan; 
asistent universitar Tatiana Șchiopu; 
asistent universitar Elena Zgîrcu; 
asistent universitar Olesea Paseka; 
asistent universitar Svetlana Şcetinina; 
asistent universitar Vitalie Priscu 

 
2012 

În domeniul legislației farmaceutice: 
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În urma analizeo bazei legislative privind reglementarea publicității la medicamentelor în 
Republica Moldova, s-a determinat că ea necesită o perfecţionare cu includerea recomandărilor 
este OMS și Directivele Consiliului Europei în acest domeniu. Analiza spoturilor publicitare 
pentru medicamente la canalele de televiziune, a demonstrat că ele stimulează utilizarea 
iraţională a medicamentelor, prejudiciind astfel sănătatea populaţiei. Asupra utilizării raționale a 
medicamentelor o influență benefică o are complexul de măsuri, cum ar fi supravegherea și 
instruirea furnizorilor de servicii medicale, de educaţie a consumatorilor de medicamente, 
aprovizionarea adecvată cu medicamente, influența separată a oricărei dintre aceste măsuri are 
doar un impact limitat. 

 
În domeniul exercitării activității farmaceutice 
examinând experienţa statelor Uniunii Europene în domeniul reglementării compensării 

medicamentelor, din cadrul asistenţei medicale primare, s-a constatat că: fiecare stat utilizează 
sistema sa proprie de compensare a medicamentelor, în dependenţă de modelul de asigurare 
socială în medicină, având, în acelaşi timp, principii generale comune: transparenţa în întreg 
procesul de rambursare, beneficiul medicamentului, criteriile clinice şi economice, raport cost-
beneficiu, reglementarea preţurilor prin intermediul preţurilor de referinţă sau control direct 
asupra preţului. Deoarece pentru Republica Moldova, compensarea medicamentelor a fost 
introdusă recent şi sistemul de compensare nu este satisfăcător reglementat, este prielnică 
experienţa altor state pentru garantarea accesului la medicamente sigure şi efective. Principalele 
două aspecte ce ar trebui îmbunătăţite în acest proces se referă la:  transparenţa procesului şi  
îmbunătăţirea capacităţilor tehnice ale luării deciziei. 

Studiul activității secției Forme magistrale a Farmaciei universitare „Vasile Procopișin” a 
USMF „Nicolae Testemițanu” a fost determinat o creștere considerabilă a volumului de 
preparare a formelor medicamentoase conform prescripțiilor individuale cu 86% în anul 2010 
față de 2008, cauza principală fiind închiderea secțiilor de preparare în farmacii pe motiv că nu 
sunt rentabile. Analiza indicatorilor economici a permis de a concluziona că cheltuielile 
suportate pentru întreținerea și funcționarea secției Forme magistrale nu su nt acoperite de 
adaosul comercial aplicat la substanțele medicamentoase și aplicarea Taxei laborum. A fost 
calculată și propusă pentru implementare în secția Forme magistrale a CFU ”Vasile Procopișin” 
Taxa Laborum pentru prepararea formelor medicamentoase conform reţetelor magistrale și a 
formelor medicamentoase în stoc şi divizări, luând în considerație cheltuielile suportate în anul 
2010.  

Cercetările în domeniul serviciilor farmaceutice avansate au permis elaborarea, în baza 
protocolului EuroPharm Forumului privind rolul farmacistului în managementul hipertensiunii 
arteriale, a procedurii operaţionale pentru serviciu farmaceutic avansat „Evaluarea riscului de 
apariţie a hipertensiunii arteriale la vizitatorii farmaciilor comunitare”. În urma testării 
serviciului nou în cadrul unei farmacii comunitare a fost demonstrată aplicabilitatea şi eficienţa 
lui pentru evaluarea riscului de apariţie a hipertensiunii arteriale la vizitatorii. Elaborarea 
recomandărilor practice privind implementarea acestui serviciu în activitatea farmaciilor 
comunitare.   

 
În domeniul managementului diverselor grupe de medicamente: 
în rezultatul  analizei structurii sortimentului de antibiotice înregistrate în  Republica  

Moldova, studiului prescripţiilor de antibiotice pentru tratamentul pacienţilor de ambulatoriu, al 
farmacoterapiei cu antibiotice în condiţii de staţionar, au fost depistate neconformităţile de 
prescrierea şi administrarea antibioticelor în RM.  Topul celor mai des prescrise antibiotice 
include: cefalosporinele, penicilinele de spectru larg de acţiune, fluorochinolonele şi macrolidele. 
Erorile de prescriere includ: cele mai dese sunt erorile de dozare (72,6%) urmate de lipsa 
indicaţiei duratei tratamentului (66% ), nu se prescriu medicamente adiţionale (antimicotice, 
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probiotice  antihistaminice)  (între 30 şi 80 % cazuri), sau se prescriu în doze insuficiente  (30%). 
prescrierea la copii a formelor inadecvate pentru copii şi categoric interzise gravidelor 
(aminoglicozide, tetracicline, florchinolone), respectiv 49,3% şi 31,3%; 

Au fost determinate cunoştinţele şi necesităţile informaţionale ale pacienţilor în domeniul 
utilizării raţionale a antibioticelor.  Rezultatele chestionării  a 423 pacienţi au demonstrat 
cunoştinţe limitate în acest domeniu: doar 35% au evidenţiat că antibioticele au acţiune 
antimicrobiană, 74% nu consideră că rezistenţa este o problemă majoră,  doar 61% pacienţi 
respectă întocmai recomandările medicului sau a farmacistului, 42,9% insistă în faţa 
farmacistului să li se elibereze antibiotice fără prescripţia medicului. Au fost elaborate propuneri 
de îmbunătăţire a utilizării antibioticelor în RM. 

Evaluarea pieței medicamentelor antihipertensive a demonstrat că actualmente pe piața 
farmaceutică a Republicii Moldova există 541 medicament, reprezentând 46 substanțe active, din 
care doar 5% sunt medicamente originale. În TOP-20 a medicamentelor antihipertensive, 
preparatele originale sunt prezente doar la trei poziții, fapt ce demonstrează dezavantajarea pieții 
antihipertensivelor cu „standarde de tratament de aur”. În lipsa medicamentelor originale la 
majoritatea pozițiilor din top devine actuală prezența medicamentelor generice cu echivalența 
terapeutică demonstrată, dar și în acest aspect se atestă prezența a doar 4 din 20 poziții. 

 
2012 

În domeniul legislației farmaceutice: 
Studiul aspectelor legislative a rambursării de medicamente a evidențiat cele mai utilizabile 

mecanisme de rambursare a medicamentelor, principiile de rambursare, mecanismele de coplată. 
Aceste mecanisme pot fi utilizate pentru asigurarea transparenţei procesului de rambursare  şi  
îmbunătăţirea capacităţilor tehnice ale luării deciziilor de compensare a unui medicament în 
cadrul sistemului de asigurare cu medicamente compensate din Republica Moldova. 

A fost efectuată analiza asistenţei cu medicamente în cadrul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală. Rezultatele analizei demonstrează  o creştere a numărului de medicamente 
compensate de la 27 de denumiri comerciale în anul 2007, până la 92 în anul 2012. La fel este în 
creştere şi numărul de instituţii medicale şi întreprinderilor farmaceutice contractate. Este în 
creştere accesul populaţiei la asistenţa cu medicamente. Rămîne la un nivel nesatisfăcător nivelul 
de cunoaştere a populaţiei Republicii Moldova a informaţiei privind modalitatea de compensare 
a medicamentelor precum şi calitatea medicamentelor compensate. Rezultatele analizei ne-au 
permis să formulăm unele recomandări: Utilizarea mai largă a resurselor media pentru 
informatizarea populaţiei despre asistenţa cu medicamente în cadrul asigurărilor obligatorii, 
despre Rolul Asistenţei cu medicamente în cadrul asigurărilor obligatorii, de continuat realizarea 
principiului de racordare a garanţiilor în prestarea asistenţei cu medicamente cu posibilităţi de 
finanţare din fondurile nepublice şi monitorizare constantă a distribuirii poverii financiare a 
cheltuielilor pentru sănătate între stat, agenţi economici şi populaţie, majorarea graduală a primei 
de asigurare în formă procentuală, fără diminuarea cotei din bugetul de stat ca o soluţie de 
majorare a posibilităţilor de creştere a volumului de medicamente compensate, evaluarea şi 
revizuirea permanentă a legislaţiei în domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă cu 
medicamente. 

 
În domeniul exercitării activității farmaceutice 
Evaluarea consultației privind utilizarea plantelor şi speciilor medicinale ca serviciu 

farmaceutic: 
 a relevat că consumatorul contemporan demonstrează o încredere mare fața de produsele 

fitoterapeutice. Astfel, există destule premise pentru dezvoltarea ulterioară a acestui domeniu, 
precum și perspective pentru a lărgi sortimentu l produselor fitoterapeutice în  farmaciile 
comunitare. 
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 În urma studiului au fost elaborate recomandări pentru farmacii. Activităţile propuse implică 
introducerea consultației privind utilizarea plantelor şi speciilor medicinale ca serviciu 
farmaceutic. Aceste recomandări vizează creşterea cererii de fitopreparate şi de a stimula 
interesul consumatorilor în acest domeniu. 

Studiul privind elaborarea instrumentului de îmbunătățirea calității consultației în procesul 
de livrare a medicamentelor a permis: 
 Determinarea factorilor care influențează procesul de consiliere a pacientului în farmaciile 

comunitare prin aplicarea analizei „cauză-efect”. Prin analizarea topului-100 de cele mai 
comercializate produse medicamentoase, au fost identificate situațiile concret e mai des 
întâlnite în activitatea zilnică a farmaciștilor în care este necesară consultația;  

 În urma sondajului de opinie a farmaciștilor care activează într -o rețea farmaceutică au fost 
analizate nevoile farmaciștilor în vederea asigurării lor cu inform ații relevante în domeniul 
medicamentelor. Au fost elaborate 55 de fișe informaționale ce conțin informații veridice și 
actuale privind utilizarea medicamentelor. A fost creată opțiunea informațională prin 
introducerea în SIA a fișelor, ulterior fiind testată în 5 farmacii a rețelei. 

 
În domeniul managementului diverselor grupe de medicamente: 
A fost efectuat studiul intoxicaţiilor şi analizate datele statistice privind morbiditatea 

populaţiei după principalele cauze de deces, astfel apreciindu-se, că intoxicaţiile şi traumele 
constituie circa 8-9 % între adulţi, şi cca. 7% între copii, în ambele cazuri intoxicaţiile situându-
se pe locul patru printre principalele cauze de deces. S-a analizat antidoturile existente pe piaza 
farmaceutică a Republicii Moldova sub diferite aspecte: definiţii, istoricul apariţiei antidoţilor: 
clasificări, tratament, preţuri, producere, import etc. şi gradul de satisfacere a necesităţilor 
sistemului de sănătate cu aceste medicamente. S-a evidenţiat volumul pieţii pe diferite segmente 
şi s-au prognozat cantităţile necesare pentru acoperirea necesităţilor reale. 

Studiul pieții stupefiantelor și psihotropelor a permis: 
 evidențierea evoluției legislației în domeniul stupefiantelor și psihotropelor la nivel 

internaţional şi naţional și importanța ei în combaterea consumului ilicit de aceste preparate 
prin sinteza complexă a aspectului legislativ. 

 S-a stabilit nomenclatura medicamentelor stupefiante și psihotrope înregistrate în Republica 
Moldova la 01.05.2012, fiind evidențiați principalii importatori de aceste medicamente  

 S-a determinat consumul total de stupefiante în 5 Instituții medico -sanitare din municipiul 
Chișinău pentru perioada 2009-2011, cel mai mare fiind înregistrat în 2010. De rând cu 
aceasta au fost depistate  un șir de încălcări ce țin de nerespectarea cerințelor actelor 
legislative în vigoare. 

Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul afecțiunilor aparatului 
respirator la copii a contribuit la determinarea accesibilității fizice a medicamentelor pe grupe 
utilizate în cele mai des întâlnite afecţiuni ale aparatului respirator la copii, care reprezintă 
71,5%, ceea ce denotă că piaţa farmaceutică este saturată cu aceste medicamente. Conform 
protocoalelor clinice, accesibilitatea economică, constituie: - în insuficienţa respiratorie virală 
acută costul minim este de 184,63 lei şi maxim – 432,04 lei; în gripă costul minim prezintă 
139,82 lei şi maxim – 292,24 lei; în amigdalita cronică costul minim alcătuieşte 336,33 lei şi 
maxim – 460,49 lei; în laringita cronică costul minim constituie 92,56 lei şi maxim – 240,82 lei; 
în bronşita cronică  costul minim reprezintă 144,35 lei şi maxim – 252,15 lei; iar în rinita 
alergică costul minim este de 39,72 lei şi maxim – 172,88 lei. 

 
2013 

În domeniul legislației farmaceutice: 
Analiza bibliografică denotă că la baza achiziţiilor publice de medicamente în majoritatea 

ţărilor stau principiile liberei concurenţe, utilizării eficiente a fondurilor publice, transparenţei, 
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asigurarea egalității drepturilor tuturor partici panților la concursurile de achiziții, 
confidenţialităţii. Procesul de desfăşurare şi organizare a achiziţiilor publice necesită o pregătire 
minuţioasa cu respectarea consecutivității etapelor, în scopul realizării unei bune execuţii a 
licitaţiilor publice, cu evitarea riscurilor ce pot apărea la fiecare etapă. Pentru a asigura un efect 
economic maximal benefic al achiziţiilor centralizate și excluderea fenomenului corupţiei este 
indispensabilă asigurarea transparenţei procedurii de achiziţie publică. Autoritățile responsabile  
întreprind măsuri pentru îmbunătăţirea procedurii, prin introducerea modificărilor atât la nivel de 
legislaţie cât şi la cel de organizare/desfăşurare în vederea minimizării şi lichidării lacunelor în 
această procedură complexă. Analiza licitaţiilor la medicamente pentru necesităţile IMSP din 
ultimii ani a permis de a elucida efectul economic benefic la achiziționarea medicamentelor, 
încurajând perfecţionarea ulterioară a procedurii. Acesta constituie pentru anul 2012 - 23,8%, iar 
pentru anul 2013 - 12,8% din cheltuielile totale pentru medicamente. Totodată e necesar de 
menționat că utilizarea criteriilor de selectare a ofertelor câștigătoare - „deţinerea certificatului 
GMP de către producătorii de medicamente” şi „cel mai mic preţ” nu sunt suficiente. 
Propunerea, argumentarea şi introducerea unor criterii suplimentare de selectare a ofertelor şi 
adjudecarea contractului de achiziţie constituie o prioritate. 

În rezultatul studiului piații farmaceutice s -a demonstrat că piața farmaceutică  a Republicii 
Moldova este o piață monopolistă, reieșind din specificul activității, iar la nivel de distribuitori și 
producători este o piață oligopolistă. Au fost înaintate propuneri în domeniul modificării actelor 
normative în vigoare cu scop de ameliorare a situației prezente și crearea hărții concurențiale, în 
scopul de a asigura amplasarea raţională a farmaciilor pe întreg teritoriul ţării, asigurarea 
condiţiilor minime de activitate economică a lor şi prin aceasta de a asigura prevalenţa modelului 
etic de activitate a farmaciilor asupra celui comercial. Pentru promovarea intereselor 
consumatorilor și producătorilor este necesară menținerea și stimularea concurenței loiale prin 
adoptarea unor norme juridice în acest sens și constituirea de organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, care să arbitreze respectarea principiilor concurenței. 

 
În domeniul exercitării activității farmaceutice 
Au fost studiate prescripțiile de tratamente pentru pacienții din staționar și ambulator și 

evidențiate unele erori de medicație. S -a stipulat necesitatea monitorizării mai stricte referitor la 
respectarea normelor stabilite de legisla ția în vigoare în scopul diminuării cotei de polipragmazie și 
elaborarea unor recomandări privind reducerea polipragmaziei și politerapiei în Republica Moldova. 
Deoarece cota polipragmaziei este mult mai înaltă în condi ții de staționar, tratamentele prescrise de 
medici necesită revizuite mai întâi de farmacistul clinician al spitalului, în acest caz nivelul 
polipragmaziei poate fi u șor de micșorat până la un nivel rațional. 

Generalizând aspectele etice de exercitare a activității profesionale de către farmaciști au 
fost propuse unele măsuri la etapa de pregătire universitară a viitorilor farmaciști și activității 
profesionale: instituirea și fortificarea simțului dreptății în activitatea farmacistului prin 
instruirea studentului în luarea unei decizii etice, implementarea Codului Deontologic al 
Farmacistului, prezența căruia să fie obligatorie în fiecare farmacie care l-ar ajuta pe farmacist să 
facă față dilemelor cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi, fiind un ghid de conduită 
profesională și contribuind la înglobarea farmaciștilor într -o comunitate morală unică și 
puternică. În scopul constituirii unei baze de cunoștințe etico-morale pentru studenți și farmaciști 
ar fi binevenită introducerea în programul universitar și în programul de instruire continuă 
postuniversitară studierea principiilor acestui cod, iar în scopul asigurării respectării și 
promovării la un nivel maxim posibil a principiilor codului e necesar ca farmaciile comunitare să 
asigure condițiile necesare, în ceea ce privește încăperile și personalul. 

În rezultatul analizei activităţii economico-financiare a farmaciei universitare a fost determinat 
că: 
 Pe parcursul ultimilor 5 ani (2008- 2012) dinamica rulajului Farmaciei Universitare a avut o 
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tendință de creștere în medie pe an egală cu 26,86%, stabilind cel mai înalt temp de excedență 
în anul 2009 (+ 86,33%), iar în anul 2012 formând o scădere față de anul 2011 cu – 8.92%. 

 Analiza cheltuielilor totale pentru perioada analizată denotă faptul că în  anul 2012 a fost 
înregistrat cel mai înalt temp de creștere, tempoul de excedență fiind de + 81,84%. Dinamica 
cheltuielilor totale al Farmaciei Universitare a avut o tendință de creștere în medie pe an egală 
cu 34,1%, iar cea mai mică valoare a ponderii cheltuielilor a fost atestată în anul 2011, aceasta 
fiind – 38,6 % față de anul precedent.  

 Pe parcursul perioadei analizate dinamica venitului Farmaciei Universitare  nu a prezentat mari 
devieri în compara ție cu alți indici economici. Acesta a avut o tendință de creștere în medie pe an 
egală cu 30 %. S-a evidențiat că cel mai înalt temp de excedență a fost atins în anul 2009, acesta 
constituind +94.6 %, iar în anul 2012 s-a asigurat o cre ștere doar cu + 9,04%. 

 În rezultatul analizei productivității muncii a Farmaciei Universitare putem menționa că 
tempul mediu de creștere a productivității muncii (126,8 %) depășește tempul mediu de 
creștere a salariului mediu a unui salariat (122,6 %), ceea ce contribuie la dezvoltarea 
economică ascendentă a Farmaciei Universitare. 

Analiza complexă a proceselor de judecată cu implicarea farmaciștilor sau întreprinderilor 
farmaceutice respective a demonstrat că: 
 cele mai multe contravenții se comit în domeniul modului de prescriere a rețetelor și eliberare 

a medicamentelor din farmaciile comunitare – 58,87% din numărul total de încălcări; le fel un 
număr impunător de contravenții se comit la capitolul păstrării medicamentelor – 30,16%; alte 
contravenții au o pondere mai mică: practicarea activităților neindicate în licență  (4,58%); 
practicarea profesiei de farmacist sau laborant-farmacist de către nespecialiști (4,22%); 
practicarea activității farmaceutice fără ap licarea SIA  «NSM» (1,81%); desfășurarea 
activității farmaceutice în loc neautorizat (0,36%);  

 cea mai ponderată cotă a amenzilor aplicate de către instanțele judecătorești revine încălcărilor 
privind păstrarea medicamentelor (34,34%), urmată de încălcarea regulilor de prescriere a 
rețetelor și eliberare a medicamentelor (32,30%). În total, pe parcursul anilor 2010-2012 instan țele 
de judecată au aplicat amenzi farmaci știlor sau întreprinderilor farmaceutice în valoare de 275,2 
mii lei în medie la un contravenient revenind suma de 586,3 lei. 

 Pe parcursul anilor 2010-2012 s-a evidențiat o dinamică pozitivă de scădere a contravențiilor 
farmaceutice în domeniile: activității farmaciei fără SIA «NSM» ( -6,45%); păstrării 
medicamentelor (-11,7%); practicării profesiei de farmacist de către nespecialist  (-9,75%); 
prescrierii rețetelor și eliberării medicamentelor ( -3,87%). Totodată au tendință de creștere 
contravențiile privind desfășurarea activității farmaceutice în loc neautorizat (+25,0%) 
precum și practicarea unor genuri de activitate neindicate în licență (+11,05%). 

 
În domeniul managementului diverselor grupe de medicamente: 
Analiza consumului de medicamente în staționar a permis evaluarea comparativă privitor la 

achiziţiile de medicamente pentru perioada 2011-2012 în cadrul Institutului de Cardiologie, 
constatându-se o scădere cu 5,38% în 2012 faţă de 2011. A fost efectuate analizele cost-
funcţionale ABC şi VEN pentru anul 2011. În urma studiului s-a constatat o  stabilitate în 
nomenclatura medicamentelor utilizate pentru tratamentul pacienţilor spitalizaţi în cadrul 
Institutului de Cardiologie pentru perioada studiată. 

Pe parcursul anului a fost evaluat gradul de accesibilitate economică şi fizică a 
medicamentelor compensate în Republica Moldova. A fost estimat gradul de satisfacţie a 
populaţiei cu medicamente compensate, a fost studiat consumul şi disponibilitatea unor grupe de 
medicamente din lista de compensare în republica Moldova. În rezultat s-a constatat: creşterea 
esenţială a consumului de medicamente cardiovasculare şi antidiabetice indică o evoluţie 
potenţial pozitivă a creşterii numărului de pacienţi care urmează tratamentul medicamentos şi o 
creştere a complianţei medic pacient.  Creşterea consumului de diuretice şi beta-blocante este 
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neînsemnată. Disponibilitatea medicamentelor compensate în republica Moldova este scăzută şi 
diferă de la un raion la altul. A fost studiată accesibilitatea economică a medicamentelor 
compensate conform metodologiei recomandate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. S-au 
analizat datele cu privire la preţul medicamentelor, sumele achitate de Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină şi coplăţile pacienţilor pentru o perioadă de 5 ani de zile (2008-2012).  

 
În domeniul marketingului și studiului pieții farmaceutice: 
În urma studiului loialității consumatorilor într-o rețea de farmacii comunitare: 

 au fost determinate caracteristicile consumatorului fidel a serviciilor farmaceutice, precum și 
identificat grupul țintă pentru elaborarea programului de loialitate. A fo st determinat că 
loialitatea vizitatorilor nu este influențată de gradul de satisfacție, el fiind mare în toate 
categoriile de respondenți.  Însă motivele de alegere a unei farmacii sunt diferite pentru 
consumatorii fideli, decât a celor care vizitează farmacia aleatoriu, unul din ei fiind existența 
programelor de loialitate. 

 Studiul a permis elaborarea unui program complex de loialitate pentru rețea dată de farmacii, 
având la bază cât criteriul social, atât și cel comercial 

Analiza producerii autohtone de medicamente, a datelor statistice a permis constatarea 
evoluţiei dinamice a producătorilor autohtoni. Totodată analiza comparativă evidenţiază o 
majorare a ponderii medicamentelor autohtone pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova. 
Analiza volumului de producere a medicamentelor de către producătorii autohtoni atestă o 
creştere a producţiei şi tendinţa acestora de a exporta medicamente pe piaţa externă, 
preponderent în ţările CSI. 

Analiza aspectelor asistenței farmaceutice în zonele rurale confirmă, că or ganizarea 
asigurării cu medicamente în zonele rurale nu este satisfăcătoare, ce confirmă necesitatea 
elaborării, reglementării şi implementării în practica activităţii MS RM a unor abordări complexe 
în optimizarea asistenţei farmaceutice în raioanele republicii. A fost stabilit că preparatele 
farmaceutice sunt procurate de către populaţie legal preponderent prin farmacii şi parţial din 
spitale, dar există aspectul negativ de creare a unor surplusuri de medicamente la domiciliu şi 
povara grea pentru bugetul familiei. Acest fapt ne demonstrează necesitatea elaborării, 
reglementării şi efectuării anumitor măsuri, care ar favoriza aducerea acestor indicatori în 
conformitate cu standardele internaţionale.  

 
2014 

În domeniul legislației farmaceutice: 
S-a elaborat metodologia analizei comparative a mărimii sancţiunilor aplicate în diverse ţări în 

conformitate cu prevederile legislaţiei farmaceutice naţionale şi ale ţărilor de comparare. În calitate 
de coeficient de comparaţie a fost argumentat raportul dintre mărimea amenzii aplicate pentru 
comiterea încălcărilor şi salariul mediu lunar al farmaciştilor din ţara respectivă.  
 Mărimea sancţiunilor pentru încălcarea normelor juridice cuprinse în legislaţia farmaceutică 

naţională este, de cele mai dese ori, cea mai mică în comparaţie cu sancţiunile stabilite în 
România, Franţa, Rusia, pentru unele norme – în Ucraina.  

 Exercitarea activităţii farmaceutice fără licenţă se sancţionează de la k = 12,57% din salariul 
mediu al farmacistului (Republica Moldova) până la k = 344,58% (România).  

 Pentru practicarea unor genuri de activitate nespecificate în licenţă se aplică amenzi în 
limitele: minimă - k = 6, 89% din salariul mediu al farmacistului (România) şi maximă - k = 
35,97% (Franţa). În Republica Moldova sancţiunea variază între k =12, 57% şi k = 31,42% 
din salariul mediu al farmaciştilor.  

 Desfăşurarea activităţii farmaceutice în locuri neautorizate se sancţionează cu amenzi ce 
variază între k = 12,57% (Republica Moldova) şi k = 689,17% (România).  

 Încălcarea normelor de păstrare a medicamentelor şi de distribuire a lor se sancţionează cu 
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amenzi minimale (k = 31,42%) în Republica Moldova iar maximale (k = 1518,98%) în Rusia, 
inclusiv privaţiune de libertate (Rusia, Franţa).  

 Comiterea de încălcări în domeniul producerii industriale de medicamente se sancţionează în 
limitele: minimală - k = 31,42% (Republica Moldova) şi maximală - k = 3037,97% (Rusia), 
inclusiv şi privaţiune de libertate pe 5 ani (Rusia).  

 Ţinând cont de rezultatele analizei comparative a mărimii amenzilor aplicate în diverse ţări 
pentru încălcarea legislaţiei farmaceutice şi având în vedere valoarea mică şi foarte mică a 
amenzilor stabilite prin legislaţia farmaceutică a Republicii Moldova, s-au elaborat propuneri 
pentru majorarea sancţiunilor respective.  

 S-a propus completarea Legii 1456/1993 cu un capitol nou - Responsabilităţi, care va înlătura, 
într-o anumită măsură lacuna legislativă comisă în această Lege. Totodată s-au argumentat 
propuneri concrete pentru completarea şi modificare Codului Contravenţional al Republicii 
Moldova. 

 S-a argumentat necesitatea aprobării unei norme juridice privind formularea scopului final al 
sistemului farmaceutic, care să completeze Legea 1456/1993 cu privire la activitatea 
farmaceutică, precum şi necesitatea restabilirii şi extinderii statisticii farmaceutice.  

 
În domeniul exercitării activității farmaceutice 
S-a analizat evoluția procesului de autorizare a activităţii farmaceutice în Republica 

Moldova cu evidenţierea modificărilor ce necesită a fi implementate în scopul eficientizării 
procesului de autorizare a activităţii farmaceutice. Analiza rapoartele Camerei de licențiere 
privind eliberarea licențelor denotă în anul 2010 au fost eliberate 430 licențe, cele mai multe în 
ultimii 5 ani, fapt determinat de modificările în anul 2011 a prevederilor legislative privind 
amplasarea și normativelor demografice. Analizând datele prin evaluarea și acreditarea 
întreprinderilor farmaceutice de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare  în Sănătate s-
a constat că în ultimii 3 ani cele mai multe au fost acreditate în 2012 – 242 ÎF, fiind evidențiate 
cele mai frecvente neconformităţi depistate. A fost analizată activitatea Inspectoratului 
farmaceutic GPP și a dispozitivelor medicale, constatându-se o descrește a controalelor efectuate 
de la  2644 în 2009 la 1283 în 2012. 

Un management eficient al riscurilor în farmacia comunitară poate contribui la majorarea 
calității actului farmaceutic și a fiecărui serviciu farmaceutic prestat pacienților, la sporirea 
eficienței economice prin creșterea productivității muncii și utilizarea economicoasă a resurselor, 
la mobilizarea colectivului farmaciei spre realizarea eficientă a scopului, la fortificarea 
procesului managerial în vederea prevenirii declinului. Dintre tehnicile de management al 
riscurilor, în farmaciile comunitare cel mai des se aplică evitarea riscului (92,0%) și prevenirea / 
modificarea riscului (73,8%).În scopul prevenirii / atenuării/lichidării consecințelor riscurilor, în 
farmaciile comunitare se aplică 3 tipuri de asigurare: 

♦ asigurarea proprietății (93,9%); 
♦ asigurarea de accident de muncă (65,4%); 
♦ asigurarea individuală de răspundere civilă profesională (9,8%). 

Farmaciștii-practicieni consideră că cea mai mare importanță privind managementul 
riscurilor în farmaciile comunitare o au următoarele grupe de riscuri: 

♦ economico-financiare (n=4,897); 
♦ implementarea tehnologiilor informaționale noi ( n=4,855); 
♦ aprovizionarea cu medicamente (n=4,635); 
♦ aprovizionarea cu energie, apă, canalizare etc. (n=4,579); 
♦ reglementări nefavorabile (n=4,556). 

Celelalte grupe de riscuri au fost apreciate cu nota medie mai mică de 4 din 5 puncte. 
În vederea asigurării eficienței procesului de management al riscur ilor în farmaciile 
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comunitare din Republica Moldova au fost elaborate recomandări privind fortificarea 
managementului riscurilor pentru principalele domenii de activitate, ținând cont de aprecierile 
farmaciștilor-practicieni, precum și de importanța domeni ilor respective pentru realizarea 
misiunii și scopului acestor întreprinderi. 

Analiza în domeniul perfecționării mecanismului de implementare a Regulilor de Bună  
Practică de Fabricație a Medicamentelor (GMP) ne-a permis să constatăm: 
 GMP sunt orientate spre asigurarea unui nivel înalt de calitate a medicamentelor şi confirmă 

că ele sunt produse de către un personal calificat, la întreprinderi autorizate şi acreditate, 
conform formulei de fabricaţie, nu posedă incluziuni străine, sunt ambalate, marcate şi îşi 
păstrează calitatea, eficienţa şi inofensivitatea pe parcursul întregului termen de valabilitate. 

 Din cele 9 domenii: managementul calităţii, personalul, localurile şi echipamentele, 
documentaţia, fabricaţia, controlul calităţii, contractul de fabricaţie şi de control, reclamaţiile 
şi retragerea produsului, autoinspecţia, în procesul de implementare a regulilor GMP 
întreprinderile au întâmpinat mai multe dificultăţi la domeniile „Personal” şi „Documentaţie” 
şi respectiv mai puţine dificultăţi la domeniile:  „Fabricaţia”, „Contractul de fabricaţie şi de 
control” şi „Reclamaţiile şi retragerea produsului”. 

 Grad mai înalt de realizare a planului de implementare a regulilor GMP  le revine domeniilor 
„Controlul calităţii”, „Fabricaţia” şi „Managementul calităţii” şi respectiv cel mai mic grad de 
implementare- revine domeniului „Contractul de fabricaţie şi de control”. 

 Deşi majoritatea întreprinderilor întimpină dificultăţi la mai multe domenii a ghidului şi au 
solicitat prelungirea termenului de implementare cu 2 ani,  50% din întreprinderi prognozează 
că întreprinderea se va încadra în termenul limită impus de către autorităţi (decembrie 2014). 
Astfel, 50% din întreprinderi planifică pentru viitor ca întreprinderea să fie certificată GMP de 
către inspectori PIC’S sau alte autorităţi de nivel internaţional sau regional (EMA, FDA, ICH, 
OMS) ceea ce va majora prestigiul producătorilor locali atingând nivelul întreprinderilor 
avansate în special a celor europene. 

 După obţinerea certificatului GMP, în întreprinderile autohtone sau produs următoare 
schimbări: personalul a devenit mai responsabil, au crescut simţitor cheltuielile pentru 
întreţinerea certificării, s-a implementat sistemul de management al riscului în domeniul 
calităţii, se acordă o atenţie deosebită acţiunilor preventive şi corective, a crescut 
responsabilitatea faţă de calitatea produsului finit,  calitatea documentaţiei necesare să fie 
completată s-a mărit semnificativ, totodată s-a majorat sinecostul producţiei, are loc creşterea 
continuă a calităţii şi diversităţii medicamentelor, ce colaborează cu cele mai importante reţele 
de farmacii din ţară, s-a implementat Sistemul de Management al Calităţii care garantează 
calitatea şi siguranţa medicamentelor fabricate.  50% din conducătorii întreprinderilor susţin 
că după implementarea regulilor GMP sunt schimbări moderate spre bine, 25% - că sunt 
schimbări evidente spre bine şi 25% că schimbări nu sunt însă pentru unele întreprinderi a 
trecut prea puţin timp pentru a face concluzii. 

 Dificultăţile cu care se confruntă întreprinderea pentru întreţinerea certificatului GMP sunt: 
♦ sistemul actual de formare a preţurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor suportate; 

lipsa înţară a companiilor acreditate pentru evaluarea gradului de calificare; lipsa în ţară 
a instruirilor 

♦ profesionale în domeniul GMP; cheltuieli majore la capitolul calificări şi întreţineri; 
termenul mare de obţinere a certificatului pentru substanţele medicamentoase (minim 
40 zile lucrătoare); necesitatea prezentării dosarelor autorizare/reautorizare în format 
CTD; cheltuieli majore pentru întreţinerea spaţiilor (microclimat/aer), apă purificată; 
necesitatea instruirii personalului. 

♦ În baza rezultatelor cercetării au fost elaborate  recomandări pentru autorităţile publice 
şi întreprinderile farmaceutice industriale orientate spre fortificarea procesului de 
implementare a RBPFM în Republica Moldova. 
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Analiza utilizării metodei de outsourcing în activitatea farmaceutică a demonstrat că: 
 în producerea medicamentelor contribuie la creșterea eficienț ei companiei și atenţiei asupra 

medicamentelor-cheie prin transferul producției produselor secundare companiilor -
contractori, în plus asta este și un pas în direcția îmbunătățirii calității medicamentelor. 

 utilizarea outsourcing-ului în distribuție și logi stică permite companiilor farmaceutice 
îmbunătățirea gestionării - și anume, optimizarea și dezvoltarea  distribuirii mai raționale și în 
continuare - livrarea medicamentelor la cumpărătorul final.  

 aplicarea outsourcing-ului în promovarea medicamentelor permite stabilizarea mecanismelor 
de poziționare produselor farmaceutice și este un impuls pentru o concurență mai sănătoasă. 

 implementarea outsourcing-ului în producerea formelor extemporale reduce în mod 
semnificativ cheltuielile guvernamentale și încuraj ează crearea și susținerea farmaciilor cu 
funcția de producere de nouă generație, dotate cu echipamente moderne, materiile prime 
necesare și personal calificat farmaceutice. 

 
În domeniul managementului diverselor grupe de medicamente: 
S-a cercetat Asistenț a farmaceutică în cadrul managementului terapiei antituberculoase, în 

Republica Moldova. S-a determinat o situație precară în ceea ce privește rata îmbolnăvirii cu 
tuberculoză rezistentă la tratament, RM ocupând locul III în lume după răspândirea tuberculozei 
cu rezistență multiplă la medicamente printre numărul total de persoane afectate de tuberculoză 
și pe primul loc în Europa după  numărul absolut de cazuri de tuberculoză în raport cu populația. 
Numărul de pacienți cu cazuri noi de tuberculoză înregistr at se află într-o lentă scădere da la 
3804 cazuri în 2009, la 3606 cazuri în 2013 fapt  cauzat de creșterea numărului de bolnavi 
antrenați în terapia DOTS clasic și DOTS Plus. Cauzele care au adus la apariția situației prezente 
sunt: tratamentul discontinuu, lipsa unor ghiduri standardizate, supervizarea ineficientă din 
partea autorităților de îngrijire a sănătății, eșecul terapeutic cu nefinalizarea tratamentului 
complet, lipsa aderenței și complianței la tratament. Înrolarea farmaciștilor în monitorizarea  
tratamentului antituberculos crește semnificativ succesul tratamentului. S-a calculat consumul 
medicamentelor antituberculoase de prima și a doua linie de tratament, utilizând  DDD - s-a 
constatat că consumul de forme monocomponente tinde să scadă pe baza sporirii utilizării 
formelor combinate. S-a determinat părerea populației și farmaciștilor față de asistența 
farmaceutică în cadrul managementului terapiei antituberculoase. Datele obținute relevă o opinie 
pozitivă a populației cu privire la implicarea fa rmacistului în managementul terapiei 
antituberculoase. Analizarea rezultatelor chestionării au indicat că farmaciștii sunt apți să acorde 
servicii de asistență farmaceutică în cadrul managementului grupelor de risc şi pacienţilor cu 
tuberculoză abacilară.  

Au fost cercetate Tehnici de evaluări economice comprehensive a medicamentelor 
rambursabile. În rezultat au fost evidenţiate 3 metodologii cele mai frecvent utilizate şi  
aplicabile în practică: Tehnica evaluării medicale Evaluarea tehnologiilor medicale identifică 
acele produse farmaceutice care oferă cel mai bun raport valoare/preț. Rambursarea este 
condiționată de îndeplinirea unor criterii specifice de eficacitate clinică și economică. Evaluarea 
tehnologiilor medicale este o evaluare a eficienței supli mentare în valoare de costuri a unui 
medicament în comparație cu alternativele de tratament existente. Aceasta oferă un ghid bazat pe 
dovezi pentru stabilirea prețului și a gradului de compensare. Criterii care determină luarea 
decizii de compensare sunt: Beneficiu terapeutic, Eficiență în raport cu costurile,  Alternative 
Impact asupra bugetului. Acorduri preţ volum - Preţul medicamentelor este coordonat între 
autorităţile publice în domeniul asigurării medicale şi producători, în baza unui volum 
predeterminat de vânzări. Dacă volumul actual de vânzări depăşesc volumul prestabilit, preţul 
acestor medicamente este micşorat. Analiza impact asupra bugetului, în cadrul căreia se 
cercetează aportul sau cheltuielile suportate de către stat sau compania de asigurări în cazul 
introducerii produsului dat în lista de compensare.  
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S-a efectuat o analiză a sortimentului de medicamente, prezent pe piaţa farmaceutică a 
Republicii Moldova şi s-au elucidat datele din baza de date CochraneLibrary, s-au revelat 
medicamentele cu eficienţă terapeutică nedovedită, sau nedovedită complet: în cadrul listelor de 
medicamente achiziţionate centralizat pentru pacienţii din sectorul spitalicesc şi medicamentelor 
compensate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pentru pacienţii din ambulatoriu. 

S-a analizat serviciul de asistenţă cu medicamente compensate prin intermediul cadrului  
Tanahashi. Analizând gradul de acoperire a populaţiei cu medicamente compensate prin 
intermediul a cinci dimensiuni: disponibilitate; accesibilitate; acceptabilitate; acoperirea în 
funcţie de contact şi acoperirea efectivă s-au depistat o serie de bariere a pacienţilor spre 
accesarea serviciului de medicamente rambursabile. Bariere în disponibilitatea şi accesibilitatea 
serviciului vorbesc despre o alocare şi distribuție slabă a resurselor şi mijloacelor. Barierele 
depistate în cadrul acceptabilităţii serviciului, evidenţiază aprecierea modestă a serviciului de 
către populaţie. La fel s-a evidenţiat o creştere a acoperirii în funcţie de contact, în deosebi 
pentru medicamentele antidiabetice. Acest fenomen este datorat măririi: bugetelor alocate pentru 
aceste preparate numărului de DCI compensate şi cotei de pacienţi ce beneficiază de aceste 
medicamente. Prin diferență, pentru medicamentele cardiovascular e, această  dimensiune nu 
rezultă o creștere esențială, fapt determinat de reducerea ratei de compensare de către CNAM, 
creșterea prețului acestor medicamente și creșterea semnificativă în prevalență a pacienților cu 
boli cardiovasculare, fapt ce sugerează incapacitatea sistemului de a acoperi nevoile tuturor 
pacienţilor. 

Au fost continuate cercetările în domeniul analizei rezultatelor achizițiilor publice de 
medicamente pentru necesită țile IMSP pentru anii 2012-2014. Au fost evidențiate problemele din 
acest domeniu și ca rezultat au fost propuse recomandări privind eficientizarea procesului de 
achiziții. O problemă majoră în cadrul achiziţiilor publice constă în aceea că IMSP nu utilizează un 
instrument unic de identificare şi evaluarea necesităţilor de medicamente, ceia ce duce la 
subestimarea sau supraestimarea necesităţilor de prognozare. Din motivul lipsei unui sistem 
automatizat de evidenţă a medicamentelor, a indicatorilor de monitorizare a consumului şi a 
refuzurilor, precum şi a datelor statistice controversate cu privire la indicatorii de incidenţă şi 
prevalenţă a maladiilor, procedura de identificare a necesităţilor devine de asemenea anevoioasa şi 
eronată. Astfel recomandăm utilizarea unui sistem de evidenţă a medicamentelor, precum și 
implementarea unui sistem de sancţionare a operatorilor şi a furnizorilor care nu-şi onorează  
obligaţiunilecontractuale. 

S-a petrecut analiza comparativă a listei medicamentelor esenţiale aprobate în Republica 
Moldova cu cea recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cu Formularul 
farmacoterapeutic, lista medicamentelor sociale din R.M., Lista medicamentelor esenţiale din 
Belorusia, fiind stabilirea particularităţilor de întocmire a LME şi accesibilitatea 
medicamentelor. A fost efectuată analiza comparativă a LME din Republica Moldova variante 
2007 și 2011, evidențiind grupele farmacoterapeutice și medicamentele excluse/incluse prin 
ordinul MS nr. 144 din 28.02.2011 „Despre modificarea anexei nr.2 la ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 162 din 23 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Listei 
medicamentelor esenţiale”. În urma analizei LME a Moldovei 2007, 2011 cu FFT și LMS a RM, 
LME a OMS și a Republicii Belaruse constată că LME națională trebuie revizuită și efectuate 
unele modificări privitor la medicamentele din următoarele grupele farmacoterapeutice: 
Citostatice, Cardiovasculare, Hipnotice, Antidepresive, Neuroleptice, Hemostatice, deoarece 
anume pe aceste grupe au fot depistate cele mai mari divergențe în comparație cu LME expuse 
mai sus. În urma analizei comparative s-a constata că este necesar de elaborat LME națională în 
domeniul medicamentelor esențiale pentru copii, sănătatea reproducerii, maladiilor oncologice și 
celor rare. A fost efectuată evaluarea cunoștințelor farmaciștilor în domeniul LME națională și s-
a stabilit că farmaciștii necesită o instruire și informarea privitor la necesitatea și importanța 
LME pentru sistemul de sănătate.  
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S-a efectuat analiza detaliată a reglementărilor privind substanțele stupefiante și psihotrope, 
s-au evidențiat tendința comună și a specificului diferitor țări în acest domeniu și s-a comparat 
normativele provizorii de consum ale substanţelor stupefiante dintre cele teoretice și practice în 
condiții de staționar și ambulatoriu la nivel terțiar. S-a determinat consumul total de stupefiante 
în condiții de ambulatoriu pentru perioada 2011-2013 în Republica Moldova, ponderea maximă 
de consum fiind în mun. Chiș inău (55%), în baza căruia s-au determinat valorile consumului de 
substanțe stupefiante în grame la 1000 locuitori și s-au comparat cu normele stabilite: pentru 
fentanil norma este depășite de 1,2, pentru morfină hidroclorid – 2,2 ori; omnopon – 3,36 ori, iar 
consumul pentru promedol este de 7,82 ori mai mic. S-a determinat consumul total de 
stupefiante în Instituțiile medico -sanitare la nivel terțiar pentru perioada 2011 -2013, cel mai 
mare fiind înregistrat în 2013. Cel mai des utilizat stupefiant utilizat în această perioadă este 
Fentanil, constituind 56,53% din consumul total. Au fost apreciați indicatori de consum a 
medicamentelor stupefiante pentru secțiile de profil pediatric în instituțiile medico -sanitare 
republicane, precum și unele secții cu profil  hirurgical și oncologic maturi pentru care nu există 
normative provizorii aprobate la nivel de minister. 

 
În domeniul marketingului și studiului pieții farmaceutice: 
În rezultatul studiului pieții farmaceutice a Republicii Moldova au fost evidențiate 

medicamentele monopoliste pe piață, precum și impactul acestui fenomen asupra nivelului de 
asistență farmaceutică a populației. S-au propus unele recomandări privind depă șirea consecințelor 
nefavorabile a monopolismului medicamentelor pe piața farmaceutică a R epublicii Moldova. 
Monopolurile pe piaţa farmaceutică au consecinţe pozitive precum şi negative. Efectele negative se 
răsfrâng asupra companiilor producătoare mici, prin imposibilitatea de a se afirma pe piaţa 
farmaceutică prin crearea de medicamente noi din cauza lipsei de resurse financiare. Însă cel mai 
mult resimte consecinţele negative consumatorul de medicamente. Şi anume: este privat de dreptul 
de a alege medicamentul optimal după preţ şi alţi parametri din caza lipsei de generice şi 
consumatorul achită surplusul de monopol din preţul total al medicamentului. Efectele pozitive ale 
monopolului in domeniul farmaceutic sunt exprimate prin calitatea și siguranţa medicamentelor 
monopoliste(pentru medicamentele originale, pentru crearea cărora se efectuează toate testele clinice 
și se urmăresc minuţios toate etapele de elaborare) şi dezvoltarea și cercetarea medicamentelor noi 
care sunt cel mai des susţinute de marile companii farmaceutice. 

S-a analizat conceptele contemporane de marketing farmaceutic şi s-a determinat avantajele 
aplicării principiilor unui marketing farmaceutic orientat către pacient. Ca suport în planificarea 
marketingului farmaceutic, orientat spre pacient ar servi un sistem relaţional care ar aduce beneficii 
ambelor părţi şi ar fi reciproc avantajos. Astfel, s-a definit conceptul de marketing relaţional şi s-a 
descris mixul de marketing aplicat pentru serviciile farmaceutice în acest concept. La fel s-a descris 
modul în care o farmacie comunitară poate utiliza un proces de marketing şi s-a argumentat 
importanţa planificării strategice de marketing farmaceutic ce ar ajuta farmaciştii să implementeze un 
plan de marketing pentru a direcţiona activitatea sa farmaceutică. 

 
În domeniul managementului resurselor umane ale sistemului farmaceutic, exercitării 
profesiei de farmacist și pregătirii cadrelor de farmaciști: 
Au fost evaluate și evidențiate aspectele legislative și sociale de exercitare a profesiei de 

farmacist, evidențiate punctele tari și punctele slabe ale legislației în domeniul exercit ării 
activității farmaceutice: Evaluarea legislației farmaceutice și influența acesteia asupra exercitării 
profesiei de farmacist, evaluarea aspectelor sociale ale exercitării profesiei de farmacist,  analiza 
factorilor ce influențează exercitarea profesie i de farmacist. Rezultatele analizei s-au soldat cu 
elaborarea unor recomandări privind condițiile de exercitare a profesiei de farmacist în 
conformitate cu practica internațională și recomandările organismelor internaționale din 
domeniul sănătății, recomandări privind modificarea și completarea legislației farmaceutice din 
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Republica Moldova în aspectul exercitării profesiei de farmacist. 
Au fost studiate standardele de acreditare a  studiilor farmaceutice în domeniul pregătirii 

practice a farmaciștilor în diferite țări ale lumii, elaborate atât de organizații profesionale în 
domeniu, cât și de instituții de cercetare în domeniul farmaciei.  

Studiul celor 10 stagii practice din anul universitar 2011-2012 și a stagiului practic de stat în 
anul 2012-2013 și 20 13-2014 a demonstrat un nivel ridicat (media de 78,5%) şi omogen de 
satisfacţie a studenţilor privind organizarea şi efectuarea instruirii practice în cadrul Facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. În rezultatul cercetării a fost elaborat un instrument 
util pentru evaluarea satisfacţiei studenţilor, necesar în managementul calităţii. 

Analiza rezultatelor evaluării stagiilor practice la anii 1-4 a relevat un nivel înalt de reuşită 
printre studenţi, dar în acelaşi timp a negat corelarea între gradul de satisfacţie a studenţilor şi 
reuşita obţinută în urma examinării. 

În urma studiului efectuat, se recomandă  de a implementa instrumentul de evaluare a 
calităţii elaborat în procesul efectuării lucrării şi de a-l utiliza pe baza regulată  în procesul 
managementului calităţii universitar. 

În urma chestionării farmaciștilor, au fost determinate cele mai relevante competențe pentru 
activitatea practică a farmaciștilor din Republica Moldova, precum  și opinia respondenților 
privind gradul de pregătire a absolvenților facultății de Farmacie în domeniul acestor 
competențe. Astfel, calificativul mediu obținut pentru calitatea pregătirii studenților este 
„satisfăcător”. În baza datelor obținute, au fost elaborate recomandările privind optimizarea 
procesului de pregătire a cadrelor farmaceutice în Republica Moldova. 

 
2015 

În domeniul legislației farmaceutice: 
În baza rezultatelor obţinute s-a optimizat procedura de selecţie şi includere a 

medicamentelor în lista de compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
fiind aprobat Ordin comun al MS RM şi CNAM nr. 600/320-A din 20.07.2015 „Cu privire la 
mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării 
obligatorii de asistență medicală”. 

 
În domeniul exercitării activității farmaceutice 
A fost evaluată situaţia privind respectarea normelor deontologice în activitatea 

farmaceutică şi fortificarea principiilor farmaciei etice promovate de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii. A fost finalizat studiul „Repere etico-deontologice ale actului farmaceutic 
contemporan”, elaborate şi prezentate spre implementare recomandările respective.  

Studiul costului serviciului de eliberare al medicamentelor compensate, în cadrul a 314 
farmacii comunitare din Republica Moldova, a evidenţiat următoarele: Nivelul de implicare 
cognitivă, pentru medicamente compensate a fost „practic niciodată” sau „permanent”, cu 
frecvenţa relativă de 0.25. Cel mai frecvent, farmaciştii aveau necesitatea de 10 minute pentru 
eliberarea medicamentelor compensate, cu frecvenţa relativă de 0.18. Mediana profitabilităţii 
pentru medicamente compensate a fost -5.21%, pentru medicamente necompensate +2.16%. 
Punctul critic de profitabilitate în farmaciile comunitare la eliberarea reţetelor compensate, este 
de 22% adaos comercial la un medicament. 

 
În domeniul managementului diverselor grupe de medicamente: 
S-a efectuat cercetarea situației privind bolile rare și medicamentele orfane în diferite state 

ale lumii. Cercetarea curentă a fost axată, în special, pe studierea cadrului legal în domeniul 
medicamentelor orfane. Au fost evidențiate politicele din diferite state ale lumii ca: Statele Unite 
ale Americii, Uniunea Europeană, Australia, Japonia și Canada. La fel a fost cercetat și cadrul 
legal din Republica Moldova, pentru a reliefa actualitatea temei de cercetare.  
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Au fost continuate cercetarea unor aspecte farmaceutice şi economice ale procesului de 
medicaţie a pacienților cu tuberculoză. 

S-a analizat situația socio-demografică a persoanelor de vîrstă înaintată la nivel internațional 
și național, evidențiindu-se problemele lor de sănătate. S-au evaluat aspectele farmacoterapeutice 
ale persoanelor de vîrstă înaintată și experiența avansată în asistența farmaceutică a lor: 
programe naționale, proiecte internaționale. 

 
În domeniul marketingului și studiului pieții farmaceutice: 
A fost efectuată o analiză după diverse criterii pentru clasificarea substanțelor psihotrope 

conform efectelor de bază pe care le manifestă și prezenței lor pe piața farmaceutică a Republicii 
Moldova: forme farmaceutice autorizate, producători, distribuitori, volumul de import 
(producere) în anul 2014 precum și studiul unor aspecte de reglementare a produselor 
farmaceutice netradițio nale: clasificări, prevederi legislative și normative privind autorizarea, 
importul, controlul calității, eliberarea din farmacii, etc. și analiza prezenței acestor produse în 
NSM. În baza analizei au fost formulate recomandări privind optimizarea proceselor de evidență 
a circulației produselor farmaceutice cu conținut de substanțe psihotrope și a celor netradiționale. 

 
În domeniul managementului resurselor umane ale sistemului farmaceutic, exercitării 
profesiei de farmacist și pregătirii cadrelor de farmaciști: 
S-a efectuat o analiză detaliată a pregătirii cadrelor de farmacişti în cadrul facultăţii de 

Farmacie de la fondarea ei şi până în 2014, numărul fiind de3827 specialişti, stabilindu-se 
corelarea cu numărul absolvenţilor prin studii postuniversitare prin rezidenţiat, care s-a introdus 
în anul 1996. Pe parcursul anilor 1996-2014 în cadrul facultății și -au făcut studiile studenți din 
15 țări. 

Au fost analizate datele privind perfecţionarea farmaciştilor pe parcursul anilor 2010-2014, 
astfel ponderea farmaciştilor-diriginţi şi ai şefilor de filială constituie 51,82% din numărul total 
de cursanţi pe perioada nominalizată. În anul 2014 se atestă o valoarea absolută cea mai mare, 
care constituie 703 – cu 216 cursanţi mai mulţi decât în anul 2010. 

Analiza datelor privind numărul farmaciştilor atestaţi în cadrul Comisiei de Atestare denotă 
a descreștere a numărului de categorii conferite și confirmate pentru cele superioară și prima, iar 
pentru categoria a doua – o creștere în anul 2012 și 2013 cu 28,57% și 14,81% respectiv față de 
anul precedent și o descreștere cu 35,48% în anul 2014 față de 2013. 

Analiza condițiilor de muncă a farmaciștilor la locul de lucru de deservire a populației a 
permis argumentarea condițiilor ergonomice de organizare a locului de muncă a farmacistului în 
procesul de asistență cu medicamente a bolnavilor în farmacia comunitară. 

Prelucrarea a 100 de chestionare completa de farmacişti privind aspectele sociale şi 
economice ale activităţii lor, a demonstrat că în Republica Moldova sunt multe încălcări ale 
legislației în vigoare privind asigurarea protecției sociale corespunzătoare a specialiștilor în 
domeniul farmaciei: nu sunt întocmite contracte individuale de muncă cu farmaciştii angajaţi, 
durata zilei de muncă este mai mare de 7 ore pe zi şi doar 58% din farmaciştii chestionaţi dispun 
de pauză  cu durata de la 15 min până la 30 min., nu se acordă concediu anual plătit sau se 
acordă pe un termen mai scurt pe motiv de lipsă a cadrelor farmaceutice. 

 
Catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică  
Colectivul catedrei îşi desfăşoară activitatea de cercetare în 2 direcţii cu tematicile: 

”Elaborarea metodelor de analiză şi standardizare pentru preparatele farmaceutice” şi 
„Analiza chimico-toxicologică a preparatelor medicamentoase” 

Conducător 
 Vladimir Valica, şef catedră, dr. hab. în șt. farm., profesor universitar;  

şi executori:  
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 Uncu Livia, dr. șt. farm., conferențiar universitar 
 Treapițîna Tatiana, dr. șt. farm., conferențiar universitar 
 Cotelea Tamar, dr. șt. farm., conferențiar universitar 
 Ştefăneţ Tataina, asistent universitar 
 Donici Elena, asistent universitar 
 Podgornîi Ana, asistent universitar 
 Staver Olga, asistent universitar 

2013 
S-a elaborat particularității utilizării preparatelor antibacteriene și regenerante combinate în 

terapia plăgilor infectate din punct de vedere ai apartenenței care grupa farmacoterapeutică ale 
principiilor active, a firmei producătoare și a țării de origine. În rezultat s -a ajuns la concluzia că 
este necesară dezvoltarea producției autohtone de unguente antibacteriene combinate. 

În urma studiul monitorizării interacțiunilor medicament -aliment în farmaciile comunitare, 
s-a concluzionat că farmaciștii denotă un nivel foarte scăzut de monitorizare   medicament -
aliment la nivel de farmacii comunitare. 

În urma  studiul interacțiuni medicament -aliment în grupul anticoagulante cumarinice, s-a 
determinat că administrarea concomitentă a Warfarinei cu usturoi, ghimber duce la potențarea 
efectului anticoagulant cu risc sporit de hemoragii. 

A fost elaborată metoda de dozare a cloramfenicolului și a acidului boric în suspensia  
antiacneia cu sulf. 

S-a evaluat premizele de elaborare și cercetare de noi substanțe medicamentoase cu acțiune 
antimicobacteriană. 

Au fost evidențiate direcțiile  principale de optimizare de metodelor de analiză și 
standardizare a isoconazolului.    

2014 
S-a elaborat metoda de dozare a licopenului în suplimente alimentare prin metoda 

spectrofotometrică UV-VIS. Metoda elaborată va permite perfectarea Documentaţiei Tehnice de 
normare pentru suplimentele alimentare şi produsele farmaceutice cu conţinut de licopen.  

S-a elaborat metoda de dozare a izoflavonelor în suplimente alimentare prin metoda 
spectrofotometrică UV-VIS. Metoda elaborată deasemenea va permite perfectarea 
Documentaţiei Tehnice de normare pentru suplimentele alimentare şi produsele farmaceutice cu 
conţinut de licopen.  

În urma studiului proprietăţilor fizice şi fizico-chimice a fost determinată compatibilitatea 
hialuronidazei în asociere cu alte substanţe regenerante. Rezultatele acestui studiu vor permite 
elaborarea de noi asocieri de substanţe medicamentoase active şi obţinerea de noi formulări al 
medicamentelor combinate. 

S-a studiat prezenţa preparatelor combinate cicatrizante şi antiaderente pe piaţa 
farmaceutică a Republicii Moldova cu scop de a evidenţia posibilitatea elaborării de noi 
combinaţii de substanţe active cu o farmacoterapie îmbunătăţită. 

Au fost studiate proprietăţile fizico-chimice şi farmaceutice a  derivaţilor imidazolilor 
metilcetonelor de Isoconazol obţinute printr-o metodă nouă cu utilizarea lichidelor ionice 
imidazolice. Compuşii sintetizaţi au fost analizaţi prin intermediul spectroscopiei în IR, UV-VIS, 
termogravimetriei  şi prin metoda HPLC. S-a elaborat  şi s-a validat metodă spectrofotometrică 
UV pentru analiza cantitativă a soluţiei etanolice de Isoconazol nitrat care va fi luată la baza 
elaborării protocolului studiilor de stabilitate al acestei substanţe active. 

Au fost efectuate studii de stabilitate al unor produse farmaceutice extemporale, cu scop de 
a verifica posibilitatea de mărire al termenul de valabilitate al unor produse medicamentoase 
preparate în condiţii de farmacii. 

S-a cercetat procesul de biotransformare a peseticidelor în alimentele vegetale și 
animaliere, cu evidențierea celor mai frecvente pesticide utilizate în agricultura contemporană. 
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S-a studiat compatibilitatea fizico-chimică a econazolului nitrat cu betametazonă di 
propionat prin metoda HPLC 

2015 
 

S-a studiat compatibilitatea izohidrafuralului şi metiluracilului cu scopul asocierii lor în 
aceeaşi formă farmaceutică. Studiul proprietăţilor fizice şi chimice a izohidrafuralului cu 
metiluracil şi dozarea substanţelor medicamentoase individual şi în amestec prin metode fizico-
chimice - spectrofotometrie UV-VIS şi HPLC, demonstrează compatibilitatea lor şi posibilitatea 
asocierii în aceeaşi formă farmaceutică.  

S-a studiat compatibilitatea izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei cu scopul 
asocierii lor în aceeaşi formă farmaceutică. S-a recurs la studiul proprietăţilor fizico-chimice şi la 
dozarea substanţelor medicamentoase individuale separat şi în amestec prin metode fizico-
chimice: Spectrofotometrie IR şi HPLC. În scopul formulării unguentului s-au studiat 
concentraţiile 0,1% pentru izohidrafural, 5% pentru metiluracil şi 1% pentru benzocaina, care 
asigură exercitarea efectului farmacologic maxim. Studiul compatibilitatii izohidrafuralului, 
metiluracilului şi benzocainei prin metoda HPLC, Studiul compatibilitatii izohidrafuralului, 
metiluracilului şi benzocainei prin metoda Spectrofotometrica in IR. 

S-a elaborat metoda de dozare a metranidazolului în în comprimate prin metoda de 
cromatografiede de înaltă performanţă Metoda elaborată va permite perfectarea Documentaţiei 
Tehnice de normare pentru produsele farmaceutice cu conţinut de metranidazol.  

S-au elaborat metode de analiza şi standardizarea picăturilor auriculare antimicotice. 
Pentru dozarea substanţelor farmaceutice active au fost utilizate metoda spectrofotometrică UV-
VIS şi HPLC. Metodele elaborate vor permite perfectarea Documentaţiei Tehnice de normare 
pentru produsele farmaceutice combinate.  

S-a studiat stabilitatea şi a fost  determinat termenul de valabilitate a formelor farmaceutice 
solide pediatrice cu captopril. 

S-au elaborat metode  de analiză şi a fost determinat termenul de valabilitate pentru  unile 
forme extemporale utilizate în tratamentul demodecozei. 

Au fost efectuate studii de stabilitate al unor produse farmaceutice extemporale, cu scop de 
a verifica posibilitatea de mărire al termenul de valabilitate al unor produse medicamentoase 
preparate în condiţii de farmacii.  

A fost cercetat procesului de biotransformare şi toxicitatea  pesticidelor în unile alimente 
de origine vegetală şi animală. 

 
catedra Farmacognozie şi Botanică farmaceutică  
Colectivul Catedrei de farmacognozie și botanică farmaceuticăefectuează investigaţii 

pe tema de iniţiativă: „Studiul farmacognostic al diferitor specii de Hypericum, 
Centaurea, Aronia, Potentilla, Calendula, Sollidago, Agrimonium, Cichorium, Cynara”.  

Conducători şi executori:  
 Nistreanu Anatolie, şef catedră, doctor în științe farmaceutice, profesor universitar;  
 Calalb Tatiana, şef studii, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar universitar;  
 Cojocaru-Toma Maria, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar,  
 Chiru Tatiana, doctor în științe farmaceutice, asistent universitar,  
 Melnic Victor, doctor în științe biologice.lector universitar,  
 Benea Anna, asistent universitar,   

 
Albăstriţă - Centaurea cyanus L. 

Au fost stabilite caracterele morfologice: tuplini fistuloase striate; frunze liniare cu 
nervura mediană proeminentă, acoperite din abundență de peri tectori pluricelulari, pâsloși; 
flori marginale pâlniate și centrale tubuloase  grupate în inflorescență și separate; bractei cu 
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apendici externi şi medii triunghiulari, fimbriaţi pe margine, cât și caractere și anatomice: 
epiderma frunzei cu peri tectori pluricelulari și epiderma bracteei – peri tectori bicelulari; la 
fel se observă laticiferele în tulpini, frunze și bractei,  ale produsului vegetal Cyani herba. 

Au fost obţinute extracte polifenolice şi poliholozidice din părţi aeriene şi flori de 
albăstriţă. Cantitatea maximală de flavonoide -0,46%, din Cyani herba se extrage prin 
metoda de repercolare cu fracționarea produsului vegetal în părți egale 1:1 cu alcool etilic de 
60%. Totalul compușilor fenolici constituie 6,96%  în extractul fluid din părți aeriene, 5,78% 
– în extractul fluid din flori și 1,86 – 1,94% în extractele uscate. Maximul de compuşi 
fenolici se extrag cu alcool etilic de 60% sub acţiunea ultrasunetului timp de 3 ore, timpul 
extracției de20 minute, prin repetarea procedurii de patru ori. Totalul poliholozidelor în 
extracte constituie 2,66% în Cyani herba și 1,59% în Cyani flores. Conținutul maximal de 
polifenoli, flavonoide și antociani se găsește în flori de culoare purpurie. Analiza CLIP 
calitativă și cantitativă a antocianidinilor denotă prezența a 3 antocianidine: cianidina, 
pelargonidina și malvidina. Activita tea antioxidantă a extractelor, determinată prin metoda 
DPPH, a fost corelată cu conținutul polifenolic, flavonoidic și constituie maximum 71,88 
µg/ml (IC50) pentru extractul din Cyanii herba și 11,88 µg/ml (IC50) pentru extractul 
antocianic din flori purpurii; cât și stabilită o capacitate evidențiată de chelare a fierului 
(95,66%) pentru extractele poliholozidice, comparabilă cu cea a standardului (EDTA) – 
95,37%. A fost evidențiată acțiunea antiinflamatoare pro nunțată a extractului polifenolic din 
Cyani herba – 38,36%, care nu diferă semnificativ de cea a standardului (diclofenac de 
sodiu) – 42,47% 

A fost determinată toxicitatea redusă a extractului polifenolic și poliholozidic, 
confirmată prin  administrare enterală LD 0% – 4000 mg/kg şi parenterală – 250 mg/kg.  

A fost susținută teza de doctor în științe farmaceutice: Chiru Tatiana, confirmată prin 
Diplomă de doctor în ştiinţe  DR 2019 din 15.12.2014, în baza Hotărârii Comisiei de atestare 
a CNAA nr. AT-6/2.2 din 20.11.2014. 

• CHIRU,T.; ANTOGNONI, F.; POLI, F,; NISTREANU, A. Extracţia fenolilor şi 
flavonoidelor din specia Centaurea cyanus L. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe Medicale, 4 (36) 2012,  p. 223-228. ISSN 1857-0011. 

• CHIRU, T.; BACALOV, I.; NISTREANU, A. Activitatea antiinflamatorie a extractelor din 
specia Centaurea cyanus L. Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiîanu”. Ed. a XIV-a, 
Vol. 1, Chişinău, 2013, p.416-418.ISSN 1857-1719. 

• CHIRU, T.; CALALB, T.;NISTREANU, A. Morphological and anatomical studies of Cyani 
herba. În: Modern Phytomorphology, Vol.4, Lvov, 2013. P. 65-69.ISSN- 2226-3063. 

• CHIRU, T; ANTOGNONI, F.; POLI,F.;NISTREANU, A.; BENEA, A.The antioxidant and 
anti-inflammatory activity of Centaurea cyanus L. Extracts. Phytochemicals in medicine and 
pharmacognosy Piatra-Neamț, Romania, 27-30 april, 2014. 2014, 33. ISBN-13 978-0-
9565472-4-8.3. 

 
Sunătoare - Hypericum perforatum L. 

S-a efectuat colectarea produsului vegetal (părţi aeriene, flori, frunze, tulpini), din 
deferite zone geografice  al Moldovei şi în diferite faze de vegetaţie. Speciile H. perforatum L. şi 
H. elegans Steph. − în pădurea satului Tîrnova  raionul Donduşeni; H. hirsutum L. şi H. 
tetrapterum Fries. − în rezervaţia,,Codru” raionul Străşeni, după faze de vegetaţie H. perforatum 
L. a fost colectat pe colină lîngă satul Nimoreni raionul Ialoveni.  

S-a depistat prezența diferitor grupe de substanțe biologic active p rin reacții calitative, 
pentru flavonoide, substanțe tanante, saponozide, diantronii).  Studiu comparativ a totalului de 
flavonoizede și antracendirevaților s -a efectuat prin tehnica spectrofotometrică a extractelor 
hidro-alcoolice din părțile aeriene de H . perforatum L., H. elegans Steph., H. hirsutum, H. 
tetrapterum s-a demonstrat că:  prin hidrodistilare s-a obţinut uleiul volatil din 4 specii de 
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Hypericum. S-a efectuat analiza calitativă şi cantitativă a uleiulor volatil  prin tehnica GC-SM. 
S-au demonstrat   acţiunea antibacteriană şi antifungică  al uleiului volatil din specia H. 
perforatum L .  

Au fost obţinute extracte uscate din material vegetal de Hypericum perforatum L. (părţi 
aeriene, flori, frunze, tulpini), prin două metode.  Prin CSS în probele analizate s-a dovedit 
prezenţa de flavonoide (rutozida, hiperozida, cvercetolul, cvercetrina, izocvercetrina), acizi 
fenolcarbonici (acid cafeic, acid clorogenic).  S-a demonstrat că maximal totalul de flavonoide a 
fost extras cu etanol de 80% (18.53), de polifenoli –cu etanol de 60% (106.9 mg/ml).  Prin 
metoda de macerare cu etanol 70% totalul de polifenoli şi flavonoide mai mult s-a extras din 
flori (150.25 mg/ml şi 14.88%); mai puţin din tulpini (33.5 şi 14.88%).  S-a dovedit că conţinutul 
a totalului  de polifenoli şi flavonoide în extracte, obţinute prin ambele metode diferă 
nesemnificativ Maximum de substanțe tanante (43,96%) și de antracenderivați (0,84%) se 
conține în extractul uscat din flori. În extractul uscat de Hyperici herba, substanțe tanante  s-au 
extras cu alcool etilic 40% și antracenderivații (0,413%) cu alcool etilic 50%.  Analiza calitativă 
cu ajutorui metodei HPLC a demonstrat în extracte uscate și hidro -alcoolice din părțile aeriene, 
flori prezența: rutozidei, quercitinei, quecetrinei,  hiperozidei, I3,II8-biapigenina, și lipsa 
amentoflavonei.  

S-a efectuat studiul  toxicologic și actiunea antiinflamătoare a extractelor uscate din 
părțile aeriene, flori. S-a confirmat, că extract uscat din produs vegetal Hyperici herba, recoltat 
din flora spontană, posedă acţiune bacteriostatică şi bactericidă faţă de S. aureus, S. faecalis, E. 
coli, P. aeruginisa, P. vulgaris, atunci când cel recoltat din  Colecţia CȘCPM USMF,, N. 
Testemiţanu” manifestă acţiunea bacteriostatică doar faţă de S. aureus.   Probele analizate nu 
posedă proprietăţi antifungice către Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, 
Penicillium.   

A fost obținut Certificat de inovator Nr. 5219 din 19.02.2013, pentru  inovația cu titlul: 
„Uleiul eteric din pojarniță cu efect antistafilococic”, autori: Benea Anna, Dizdari Ana, Sava 
Veronica. 
• BENEA, A.; NISTREANU, A.; TIHON, IU. Studiul chimic al unor specii din genul 

Hypericum L. din flora Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, 2011, XII(1), 418-421. ISSN: 1857-1719. ISBN 978-9975-918-81-7.  

• BENEA, A; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A. Conţinutul şi 
componenţa uleiului esenţial la specii de HYPERICUM L. din flora spontană a Republicii  
Moldova. :Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.  2013, 87-91. ISSN 
1857-0011. 

• BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; KULCITKI,V.; DRAGALIN, I.; 5.NISTREANU, A. 
Essential oil chemical composition biodiversity in the Hypericum L. species from the 
spontaneous flora of the Republic of Moldova. In:  Oltenia Journal for Studies in Natural 
Sciences. Museum of Oltenia. Craiova, Romania.Vol. 29, Nr. 2, 2013, p. 47-52.  ISSN 1454-
6914. 

• BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A.; CHIRU, T.. Study of 
volatile oil from the aerial parts of Hypericum perforatum L. By GC-MS. Phytochemicals in 
medicine and pharmacognosy Piatra-Neamț, Romania, 27-30 april, 2014. 2014, 37. ISBN-13 
978-0-9565472-4-8. 

 
Aronie - Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. 

S-a efectuat studiul complex (investigații anatomice, ultrastructurale, biochimice) 
comparative ale fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., recoltate din plantațiile 
colecției de plante medicinale a Centrului Știițific de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF 
Nicolae Testemițanu și a Grădini (Institut) Botanice a Acadenmiei de Știițe a Moldovei și  
biomasele frutiere (carpomasele) pigmentate, obținute prin aplicarea tehicilor biotehnologice in 
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vitro. 
Strudiul histologic al fructelor, denotă zonalitatea histologică, caracteristică tipului 

pommum, dar cu unele specificări (prezența hipodermei, endocarpul aptoape sclerificat, celulele 
mezocarpului cu gruze de oxalate de calciu). A fost stabilită etapa ontomorfologică optimă de 
dezvoltare a fructelor (50-60 zile după legare), care au servit în calitate de sursă de explants 
pentru inocularea in vitro. A fost determinat histogenul optim viabil și cu potențial maxim de 
proliferare pe medii nutritive – exocarpul și hipoderma. 

 Prin multiple experimente biotehnologice s-au optimizat formulele chimice ale 
suplimentelor nutriționale și balanța hormonală a mediului nutritiv de bază Murashighe Scoog 
(1962) pentru acumularea carpomaselor in vitro și pentru stimularea biosintezei flavonoidelor, 
inclusiv al antocianilor, acizilor fenil-propanici, taninurilor, acidului ascorbic.  

S-a demonstrat, că manipulănd cu balanța hormonală, calitatea luminii (fotoperiodim 
normal, ultravioletă, infraroșie) și succesivitatea subcultivărilor s -au obținut patru tipuri de 
carpomase pigmentate (violacee, roz-violacee, galben-crem și verde). Screening-ul biochimic 
denotă că carpomasa violacee și roz -violacee s-au evidențiat cu conținut sporit de flavonoide (în 
deosebi antociani), taninuri catehice și acid ascorbic. A fost elaborată s chema biotehnologică de 
producere a biomaselor calusale frutiere cu conținut sporit de principii active fenolice. 

 A fost susținută teza de doctor habilitat în științe biologice: Calalb Tatiana, cu tema: 
Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi 
in vitro.Confirmată prin Diploma de doctor habilitat în științe DH 0199 din 25.03.2011, în baza  
Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/9 din 24.02.2011. 
• CALALB, T.I.; NISTREANU, A.N.; OROIAN S.G.; SAMARGHITAN M.M. Callus 

induction and biomass accumulation in vitro in explants from chokeberry (Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot) fruit. Polish, Acta Agrobotanica, 2014, 67(3), 53-64. ISSN 
0065-0951. doi: 10.5586/aa.2014.039, (IF: 1.808). 

• Calalb, T.; BEJAN, N. Chokeberry carpomass in vitro – the new source of raw materials for 
phenolic biologically active substances. Abstracts Scientific Conference “Biologically active 
substances: Fundamental and Applied Problems”. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine, 2011, 
257-258. ISBN 978-966-96879-6-8. 

• КАЛАЛБ Т. Динамика гисто-анатомических изменений в онтоморфогенезе плода 
черноплодной рябины Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. Morden Phytomorphology, Vol. 
(Special issue).2, 2012, Lvov, p.75-78. ISSN 2226-3063.  

• CALALB, T. The content of some naturale compounds in new chokeberry form and 
pigmented Carpomass in vitro. Volum de rezumate a Congres Național de Farmacie din 
România cu participare internaț ională. Viziune și inovație în practica farmaceutică, Orizont 
2020, ediția a XV-a, Iași, 2014, 107. SBN 978-606-544-252-8 

 
Plante medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora R. Moldova 

 Au  sunt evaluate plantele medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora Republicii 
Moldova: Cynara scolymus, Silybum marianum, Astragalus arenarius, Cichorium intybus, 
Calendula officinalis, Mentha piperita, Rosa canina, Taraxacum officinalis, Chelidonium majus, 
Potentilla erecta, Helichrysum arenarium, Helichrysum italicum, Melilotus officinalis, 
Hypericum perforatum, Symphytum officinale, Agrimonia eupatoria și Tanacetum vulgare, în 
baza publicațiilor științifice și farmacopeelor de referință.  Au fost identificate flavonoidele, 
principiile active responsabile de acțiunea hepatoprotectoare, prin  reacții specifice și 
cromatografie pe strat subțire, utilizînd 3 sisteme. Dozarea spectrofotometrică a flavonoidelor, în 
plantele medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din cultura CCPM USMF “Nicolae 
Testemițanu”, denotă, că conținutul lor, în recalcul după rutozidă,  deviază de la 0,620% pentru 
Silybi fructus până la 1,204% pentru Cynarae folium.  

Au fost evaluate fitopreparatele, cu acțiune hepatoprotectoarte, după Nomenclatorul de 
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Stat al Medicamentelor RepubliciiMoldova, conform clasificării ATC, ce denotă că, produsele 
vegetale constituie 21%, speciile medicinale-35%, fitopreparatele mono componente- 21% și 
fitopreparatele multe componente-23%, raportat la numărul total de fitopreparate 
hepatoprotectoare.  

S-au  introdus  specii noi în colecția Centru lui Științific de Cultivare a Plantelor 
Medicinale USMF “N. Testemiţanu”, pe parcursul a. 2012-2014, inclusiv plante medicinale cu 
acțiune hepatoprotectoare: Astragalus (Astragalus glycyphyllos), Cicoare (Cichorium intybus) și 
Turiţa (Agrimonia eupatoria).  

A fost susținută  teza de Master în Managementul Sănătății Publice: Cojocaru -Toma Maria, 
cu tema: “Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare cu introducerea lor în 
cultură la CCPM USMF “Nicolae Testemițanu”, confirmată prin Diploma Seria SP, Nr. 000204 
din  25.09.2014, iar  examinarea plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare și 
antioxidantă, cu un spectru larg de administrare, rămân direcții prioritare de cercetare.  
• COJOCARU-TOMA, M. Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din 

flora Republicii Moldova. Buletinul de Științe a Moldovai. Secția Științe medicale .Chișinău, 
2014.Nr.1 (42) 2014, 237-241. ISSN 1857-0011. 

• COJOCARU-TOMA, M.; IVANCIUC, D. Fitopreparate cu acţiune hepatoprotectoare în 
Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiîanu”. Ed. a XIV-a, Vol. 
1, Chişinău 2013,  p.405-408.ISSN 1857-1719. 

• COJOCARU-TOMA, M. Identification and assay of the flavonoids in medicinal plants with 
hepatoprotective action. Modern Phytomorphology nr.8, 2015, 61-64. ISSN 2227-9555. 

• COJOCARU-TOMA, M. Top of medicinal hepatoprotector plants in Republic of Moldova. 
Archives of the Balkan Medical Union. The official Jurnal of the Balkan Medical Union. 
Volume 48. September 2013, Chisinau, p.104. ISSN 0041-6940. 

 
catedra Farmacologie şi Farmacie clinică 
Tema principală de cercetare a catedrei în perioada anilor 2011-2014 a fost ”Elaborarea 

medicamentelor noi din materie primă autohtonă şi optimizarea acţiunii medicamentelor 
cu ajutorul oxigenării hiperbare” 
Conducătorul temei: dr. hab. med., profesor universitar V. Gonciar 
Executorii temei:  dr. med. Scutari C. 
        dr. med. Cazacu V. 
        dr. med. Cheptea Ed. 
        asistent Anghel L. 
        asistent Cerlat S. 
   asistent Butorov S. 
   asistent Peredelcu R. 
   asistent Bodrug E. 
   doctorand Tofan E. 
   doctorand Matcovschi C. 

 
2011 

În experimente pe şobolani albi a fost evaluată acţiunea enotaninului hidrosolubil în 
tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Au fost studiate aspectele metabolice ale interacţiunii 
asocierii izoturonului şi diazepamului cu oxigenul hiperbaric (OHB) la nivelul metabolismului 
lipidic. În condiţii clinice a fost studiată eficienţa şi dozele optime de utilizare a fenspiridului la 
105 pacienţi cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPCO) de diferite stadii. A fost 
monitorizată eficienţa inhibitorului enzimei de conversie lisinopril asupra indicilor 
hemodinamici şi dereglărilor de ritm cardiac la 48 bolnavi cu bronhopneumopatie cronică 
obstructivă (BPCO). 
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2012 

În experimente pe şobolani a fost determinată eficienţa cărbunelui active Medicas E în 
intoxicaţia acută cu amitriptilină, propranolol, isoniazidă şi digoxină. Au fost studiate efectele 
interacţiunii asocierii izoturon şi propranolol cu oxigenul hiperbaric (OHB) la nivelul 
metabolismului lipidic. În condiţii clinice a fost studiată eficienţa citoprotectorului – 
trimetazidina în doză de 35 mg la 55 pacienţi cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPCO) 
de diferite stadii.  

Gonciar V., dr. hab. med., profesor universitar, Scutari C., dr. med., conferenţiar universitar 
şi Bodrug E., dr. med., asistent universitar  au fost executori la proiectul internaţional 
“Développement et mise en œuvre d’un programme éducationnel de pharmacovigilance dans la 
pratique clinique dans les pays francophones de l’Europe de l’Est”. Termenul proiectului: 2012-
2013. Finanţarea  din partea Centrului de Farmacovigilenţă din Bordeaux şi Rouen, Franţa. 
Datorită proiectului au fost realizate colaborări şi prime contacte cu Centre de Farmacovigilenţă 
din Franţa şi România. Scutari C., dr. med., conferenţiar universitar şi Peredelcu R., doctorand, 
asistent universitar  au fost executori externi la proiectul de cercetări aplicative “Cercetarea şi 
elaborarea schemei tehnologice de producere a acidului hialuronic din surse naturale locale”. 
11.817.08.54A. În cadrul proiectului au fost cercetate condiţiile de obţinere şi purificare a 
acidului hialuronic în procesul de extragere din creastă de cocoşi. S-au obţinut preparate de acid 
hialuronic din creastă de cocoşi pentru testarea biologică. 

 
2013 

În experimente pe şobolani a fost efectuată caracterizarea comparativă a modificărilor unor 
indici ai metabolosmului lipidic în dependenţă de regimul oxigenării hiperbarice. Au fost 
studiate efectele interacţiunii asocierii izoturonului, diazepamului şi propranololului cu oxigenul 
hiperbaric (OHB) la nivelul metabolismului lipidic. În experimente pe şobolani masculi s-a 
constatat că doza toxică de prag (LD50) a siluţiei coloidale a nanoparticulelor de argint în cazul 
administrării intraperitoneale constituie 100 mg/kg.   

 
2014 

În experimente pe  şoareci albi a fost determinată toxicitatea acută (doză unică) şi toxicitatea 
subacută a hiperforinei. În condiţii clinice a fost monitorizată eficienţa Enoxilului (preparat 
biologic activ) asupra microflorei din frotiurile plăgilor combustionale. 

Gonciar V., dr. hab. med., profesor universitar, Scutari C., dr. med., conferenţiar universitar 
şi Bodrug E., dr. med., asistent universitar  - sunt executori la proiectele internaţionale “Studii 
preclinice privind investigarea profilului farmacotoxicologic şi investigarea acţiunii 
antimicrobiene a unor forme farmaceutice care conţin hiperforină” şi “Evaluarea profilului 
antidepresiv al unor principii active extrase din Hypericum perforatum”. Termenul proiectului: 
2014-2015.   

 
2015 

Tema științifică a catedrei a fost ”Elaborarea medicamentelor noi din materie primă 
autohtonă”. Conform planului de lucru ştiinţific s-au efectuat cercetări în următoarele direcţii: 

În experimente pe  șobolani a fost determinată toxicitatea acută (doză unică) şi toxicitatea 
subacută a hiperforinei de dietilamoniu. În baza studiului efectuat s-a constatat, că hiterforina de 
dietilamoniu prezintă o toxicitate acută redusă la șoareci, evidenţiată prin încadrarea ei în clasa 
GHS 5 de toxicitate. În cadrul studierii toxicităţii subacute se determină hepatotoxicitate în lipsa 
influenţei valorilor bilirubinei totale şi ale creatininei serice. Datele obţinute vor permite 
stabilirea dozelor eficace pentru investigarea proflului farmacologic al hiperforinei de 
dietilamoniu. 
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În urma cercetărilor farmacotoxicologice acute și cronice s -a constatat, că soluția bisulfat de 
coptizină  se referă la grupa de substanță relativ inofensive, fără apariția modificărilor toxice în 
organismul animalelor. Au fost efectuate cercetări experimentale pe șobolani albi cu modelarea 
hepatitei toxice acute și ulcerului gastric. Datele obținute au atestat efecte gastroprotectoare și 
hepatoprotectoare ale coptizinei bisulfat.  

În 2015 au fost susținute 2 teze de doctor în științe medicale:  
1. Cerlat Sergiu – ”Particularitățile farmacologice ale Enoxilului”, 314.01 – specialitatea 

Farmacologie și farmacologie clinică, conducător științific – Gonciar Veaceslav, consultant 
științific – Gudumac Valentin. 

2. Tofan Elena - “Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea 
losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor”, 314.01 – specialitatea Farmacologie și 
farmacologie clinică,  conducător științific – Gonciar Veaceslav, consultant științific – 
Butorov Ivan. 
 
• cadrul structural de promovare a transferului tehnologic şi inovării. 

 
Denumirea proiectului: Investigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor 

extracte vegetale ” (Contractul Nr. 8/23.12.2013) 
Conducătorii  proiectului:  Cojocaru-Toma Maria, director de proiect din partea  R. 

Moldova, conf. univ. dr. farm, disciplina farmacognozie, Catedra de farmacognozie și botanică 
farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu”, Ancuceanu Robert,  director de proiect, din partea 
României, lector univ.. dr. farm. disciplina botanică farmaceutică și biologie celulară, UMF 
„Carol Davila”, București, 

Componența: Calalb Tatiana, conf. univ. dr. hab. biol., disciplina botanică farmaceutică, 
Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „ Nicolae Testemiţeanu”, Hovaneș 
Marilena Viorica, șef lucrări, lector univ, dr. farm., disciplina botanică farmaceutică și bilogie 
celulară, UMF „Carol Davila”, Zbârcea Cristina Elena, șef lucrări, specialitatea farmacie clinică, 
dr. în medicină,  UMF „ Carol Davila”, Coitu Ionuț Cosmin, șef lucrări, farmacist rezident 
specializarea farmacie clinică, și asistent universitar în cadrul disciplinei de farmacologie și 
farmacie clinică, UMF „Carol Davila”. 

Durata:  aa.2014-2015. 
Obiectivele generale: Evaluarea poențialului beneficiului terapeutic al unor extracte 

vegetale din plante medicinale care au potențialul inhibării transmisiei glutamatergice, cum ar fi: 
Glycyrhiza glabra L., Withania somnifera și Panax notoginseng. 

Rezultatele obținute:  
2014 

În cadrul analizei sistematice dedicat subiectului s-au identificat specii medicinale și 
principii active izolate din plante, care nu au fost studiate din perspectiva  potențialului anti -
alodinic. Până în prezent, potențialul terapeutic al produselor de origibe vegetal ă utilizate în 
tratamentul durerii neurpate a fost foarte puțin investigat. S -au preparat extracte hidrolacoolice  
pentru produsel vegetale obținute de la speciile cu indicații anti -alodinice:  Glycirhiza glabra L., 
Withania somnifera și Panax notoginseng. 

S-a evaluat fitotoxicitatea unor extracte prin biotestul Triticum. Au fost confirmate efectele 
mitoinhibitorii al extractelor hidroalcoolice obținute cu etanol de 70% din produsele vegetale: 
Withaniae somniferae radix, Liquiritiae radix, Panax notoginseng radix, cu efecte mai 
remarcabile pentru Panax motoginseng radix. 

2015 
S-a studiat modalitatea de testare a contribuției sistemului glutamatergic la durerea 

neuropată, și posibilitatea de control al durerii prin modularea sistemului glutamergic. Au fost 
confirmate efectele mitoinhibitorii al extractelor hidroalcoolice obținut e cu etanol de 70% din 
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produsele vegetale: Withaniae somnifera,radix, Liquiritiae radix, Panax notoginseng radix, cu 
efecte mai remarcabile pentru Panax motoginseng radix, iar fitotoxicitatea extractelor vegetale  a 
fost evaluată prin biotestul Triticum. 
Denumirea proectului: „Investigarea potențialului antidiabetic al unor extracte vegetale”  

Conducătorii  proiectului:  Calalb Tatiana, director de proiect din partea R. Moldova, conf. 
univ. dr. hab.biol. disciplina botanică farmaceutică, Catedra de farmacognozie și botanică 
farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu; Dinu Mihaela, director de proiect, din partea 
României, conf. uni., dr. biol, disciplina botanică farmaceutică și biologie celulară, UMF„ Carol 
Davila”.  

Componența:  Anghel Adriana Iuliana, asistent universitar, disciplina botanică 
farmaceutică și biologie celulară, UMF „Carol Davila”; Olaru Octavian Tudor, asistent 
universitar, disciplina botanică farmaceutică și biologi celulară, UMF „Carol Davila”; Șeremet 
Oana Cristina, asistent universitar, disciplina farmacologie și farmacie clinică, UMF „Carol 
Davila”; Cojocaru-Toma Maria, conf., univ., dr. farm, disciplina farmacognozie, Catedra de 
farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu”.  

Durata:  aa.2014-2015. 
Obiectivele generale: Evaluarea potențialului antidiabetic al speciilor medicinale, pentru care 

există indicii în medicina tradi țională, cu fracționarea extractelor hidro-alcoolice și identificarea celor 
mai active fracțiuni spre caracterizarea componentelor active din speciile: Amaranthus retroflexus, 
Carduus nutans, Raphanus sativus, Lavandula officinalis, Abutilon sp. 

Rezultatele obținute:  
2014 

Proectul a urmărit evaluarea potențialului antidiabetic al unui număr de specii vegetale 
pentru care există indici în medicina tradițională, privind eficacitatea lor, dar nici una din ele nu 
a fost evaluată în mod științific, privind activitatea antidiabetică, publicațiile fiind limitate la 
identificarea unui extract activ. Colaboratorii proectului au realizat  fracționarea extrac tului 
hidro-alcoolic și identificarea celei mai active fracțiuni, spre identificarea componentelor active, 
responsabile de acțiunea antidiabetică. 

 S-au realizat cercetări  botanice  șisS -au preparat extracte hidroalcoolice din produsele 
vegetale: Amaranthus retroflexus, Carduus nutans, Raphanus sativus, Lavandula officinalis, 
Abutilon sp.  S-au selectat cele mai active extracte, obținând câte trei fracțiuni din extracte, cu 
confirmarea activității antidiabetice.  

2015 
 S-au efectuat cercetări botanice și e valuat citotosicității a unor extracte pentru specia 

Cirsium arvense L. Rezultatele studiiul denotă un efect citotoxic doar la concentrații mari, 
explicat prin prezența polifenolilor în produsul cercetat. 

Rezultatele, privind toxicitatea extractelor, stabilesc intervalul de siguranță pentru utlizarea 
speciilor și principiilor active în scop terapeutc.  
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4. PERSONALUL UMAN 
 
A. Personalul uman 

 

Nr. 
d.o 

Numele, 
Prenu-
mele 

Funcția 
deținută 

Studiile obținute, 
instituția, facultatea, 

data finisării, 
specialitate 

Forma  
de 

anga-
jare 

Sarc
ina 
șt. 

Stagii de 
perfecționare, 

locul 

Gradul 
științific,  

Titlul 
științifico-
didactic 

Abilitat 
cu drept 
de cond. 

cons. 

Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

Componența nominală a personalului de conducere 

1.  
Brumărel 
Mihail 
1.0 sar. did. 

șef 
catedră 

ISMCh., Farmacie, 
30.06.1978, Farmacist 

De 
bază 0,33 

01-30.03.2013 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iasi 

DȘ farm., 
07.03.1990 

CR-0077 
Conf. univ. 

1993 

919-
23/01 

23.01.09 

14.11. 
1951 

23.12. 
2013 

2.  
Diug 
Eugen 
1.0 sar. did 

șef 
catedră 

ISMCh., Farmacie, 
03.02.1970, Farmacist 

De 
bază 0,33 

01-31.03.2009 
UMF Târgu 

Mureș, România 

DHȘ farm., 
12.10.1995  

PU-000133 
Prof. univ. 

1997 

1368, 
22.12. 
2011 

01.11. 
1947 

17.06. 
2015 

3.  
Gonciar 
Veaceslav 
1.0 sar. did 

șef 
catedră 

ISMCh., curativ, 
30.06.1979, 

Farmacologie clinică 

De 
bază 0,33 

 DHȘ med.  
22.01.2009 

PU-0105 
Prof. univ. 

2010 

1393 
22.12. 
2011 

26.07. 
1955 

14.04. 
2011 

4.  
Nistreanu 
Anatolie 
1.0 sar. did 

șef 
catedră 

ISMCh., Farmacie 
30.06.1969, Farmacist 

De 
bază 0,33 

 DȘ farm., 
24.03.1982  

PU-0037 
Prof. univ. 

2006 

1400 
22.12. 
2011 

08.09. 
1946 

28.06. 
2012 

5.  Parii Sergiu 
 

șef labo-
rator 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu", 

Medicină generală, 
25.06.1997 

De 
bază 

1,00 

01-05.04.2013 
Univ. Med 
„I.Pavlov”, 

S.Petersburg,  

DȘ med.  
26.06.2004  

1852 
03.10. 
2013 

22.10. 
1974  

6.  Uncu Livia șef 
laborator 

ISMCh., Farmacie, 
26.06.1989, Farmacist 

Cumul 
intern 

0,50 

04.2011, UMF,  
Târgu-Mureş; 
03.2013,UMF, 
Târgu-Mureş; 
28.06.-06.07. 

2014, Bratislava-
Smolenice, 
Slovakia 

DȘ farm.,  
27.02.2003 

CU-0009 
Conf. univ. 

2004 

1971, 
10.04. 
2014 

14.09. 
1966  

7.  Valica 
Vladimir 

Director 
CȘDM, 
șef 
catedră 

ISMCh., Farmacie, 
26.06.1978 Farmacist 

De 
bază 1,5  DHȘ farm. 

26.06.2004  

PU-0004 
Prof.univ 

2004 

1399 
22.12. 
2011 

11.06. 
1956  

8.  Ungureanu 
Ion 

Director 
CȘCPM USM, Biologie De 

bază 1,0  DȘ biol.  
04.09.1985     

 Total sarcina științifică 5,32       

Lista personalului din sfera științei și inovării 

1.  Todiraş 
Mihail 

Cercet. 
științific 
principal 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Medicină generală 

26.06.1992 

De 
bază 1,0 

01.01.2014-
25.12.2015. 

Centrul M.DB 
(Berlin, 

Germania) 

DHȘ 
medicină 

26.09.2006 

CC-0062 
Conf.  

cercetător 
2006 

944 
23.04. 
2009 

23.10. 
1966  

2.  Spinei  
Larisa 

Cercet. 
științific 
superior 

ISMCh, Medicină 
generală,24.06.1976 
Medic spesialist în 

Management sanitar 

Cumul 
intern 0,5  

DHȘ 
medicină 

16.10.1997 

PU-0041 
Prof. univ. 

2007 

1396 
22.12. 
2011 

10.12. 
1952  

3.  Safta 
Vladimir 

Cercet. 
științific 
principal 

ISMCh, farmacie 
30.06.1971, Farmacist 

Cumul 
intern 0.5  

DHȘ 
farmacie 

24.06.1999 

PU-0388, 
Prof. univ. 

2004 

1718 
09.10. 
2012 

03.08. 
1948  

4.  Macaev 
Fliur 

Cercet. 
științific 
principal 

Institutul pedagogic de 
stat din Başchiria 
Biologia şi chimia 

26.06.1982 

Cumul 
extern 0,5  

DHȘ 
chimie 

27.02.2003 

PC-0043 
Prof. 

cercetător 
2012 

 17.06. 
1959  

5.  Diug 
Eugen 

Cercet. 
științific 
principal 

ISMCh., Farmacie, 
03.02.1970, Farmacist 

Cumul 
intern 0,5 

01-31.03.2009 
UMF Târgu 

Mureș, România 

DHȘ 
farmacie 

12.10.1995 

PU-000133 
Prof. univ. 

1997 

1368, 
22.12. 
2011 

01.11. 
1947  

6.  Calalb 
Tatiana 

Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea 
Pedagogică din 

Tiraspol, Biologie şi 
chimie, 30.06.1980 

Cumul 
intern 0,5 

01-30.04.2014 
UMF Târgu-

Mureș”, România 

DHȘ biol. 
24.02.2011 

CU-0010 
Conf. univ. 

2004 

1151 
08.07. 
2011 

01.06. 
1958  

7.  Berliba 
Elina 

Cercet. 
științific 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu", 

Cumul 
intern 0,25  DȘ med. 

22.12.2005 

CU-1034 
Conf. univ. 

2014 
- 12.06. 

1972  
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d.o 

Numele, 
Prenu-
mele 

Funcția 
deținută 

Studiile obținute, 
instituția, facultatea, 
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Forma  
de 
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șt. 

Stagii de 
perfecționare, 

locul 

Gradul 
științific,  

Titlul 
științifico-
didactic 

Abilitat 
cu drept 
de cond. 

cons. 

Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

Medicină generală, 
26.06.1996 

Gastroenterologie 

8.  Casian Ana 
Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu",  
Farmacie 

27.06.1991, farmacist 

De 
bază 1,5 

28.09-11.10. 
2015; 19.10-
06.11.2015 
USMF „N. 

Testemiţanu” 

DȘ farm. 
27.02.2008 

CC-0430 
Conf. univ. 

2015 
- 08.05. 

1964 
01.01. 
2016 

9.  Casian Igor 
Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie,  

26.06.1988, farmacist 

De 
bază 1,5  DȘ farm.  

18.10.2001 

CȘS-0593 
Cecet. șt.  
superior 

2004 

- 01.05. 
1966  

10.  Chiru 
Tatiana 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2005 
farmacist 

Cumul 
intern 0,5  DȘ farm.  

08.10.2014 - - 19.06. 
1983  

11.  Ciobanu 
Cristina 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2008 
farmacist 

Cumul 
intern 0,5 

01.02.2013-
01.07.2013, 
UMF „Iuliu 

Hațieganu” Cluj-
Napoca, RO 

DȘ farm. 
07.10. 
2015 

- - 15.02. 
1985  

12.  Ciobanu 
Nicolae 

Cercet.r 
științific 
coordona
tor 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1980 

farmacist 

Cumul 
intern 0,5 

01-30.04.2014 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iași 

DȘ farm. 
27.04.1995 

CR-000512 
Conf. univ. 

1998 
 08.08. 

1958  

13.  
Cojocaru-
Toma 
Maria 

Cercet. 
științific 

Universitatea de Stat de 
Medicină ”Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1991 

farmacist 

Cumul 
intern 0,5  DȘ farm. 

06.12.2000 - - 15.10. 
1963  

14.  Diug 
Octavian 

Cercet. 
științific 
superior 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 07.07.2001 
farmacist 

De 
bază 1,0 - DȘ farm. 

26.10.2006 

CC-0416 
Conf. cercet. 

2015 
- 07.04. 

1979 
03.05.. 
2013 

15.  Guranda 
Diana 

Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1993 
Laborator farmaceutic 

Cumul 
intern 0,5 

01-31.05.2014 
UMF „Iuliu 

Hațieganu” Cluj-
Napoca 

DȘ farm. 
25.06.1998 

CU-0732 
Conf. univ. 

2011 
- 25.10. 

1971  

16.  Nistreanu 
Anatolie 

Cercet. 
științific 
coord. 

ISMCh, farmacie 
30.06.1969, Farmacist 

Cumul 
intern 0,5  DȘ med. 

24.03.1982 

PU-0037 
Prof. univ. 

2006 

1400 
22.12. 
2011 

08.09. 
1946  

17.  Parii Sergiu 
Cercet. 
științific 
superior 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Medicină generală 
25.06.1997 

Cumul 
intern 0,5 

01-05.04.2013 
Univ Med 
„I.Pavlov”, 

S.Petersburg 

DȘ med. 
26.02.2004  

1852 
03.10. 
2013 

22.10. 
1974  

18.  Rusnac 
Liliana 

Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 24.06.1993 

Farmacist 

Cumul 
intern 0,5 

12.11-30.11.2012 
USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 

DȘ farm. 
22.09.2005 

CCr- 
Conf. 

cercetător 
2006 

- 04.09. 
1970  

19.  Scutari 
Corina 

Cercet. 
științific 
superior 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu", medicină 
generală 

30.06.1996,  
farmacolog 

Cumul 
intern 0,25 

01-31.03.2015 
UMF “Iuliu 
Haţieganu”, 
Cluj-Napoca 

DȘ med. 
10.05.2000 

CU-1203 
Conf. univ. 

2003 
- 17.02. 

1973  

20.  Andrieş 
Lidia 

Cercet. 
științific 

Universitatea  de Stat 
din Moldova, Învăţător 

de limbă şi literatură 
rusă 

28.06.1957 

Cumul 
intern 0,5     08.09. 

1933  

21.  Benea 
Anna 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu", 

farmacie, 30.06.2002 
farmacist 

Cumul 
intern 0,5     07.03. 

1977  

22.  Canscaia 
Galina 

Cercet. 
științific 

Universitatea agrară de 
stat din Moldova,  

Cumul 
intern 0,5     22.01. 

1961  
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Nr. 
d.o 

Numele, 
Prenu-
mele 

Funcția 
deținută 

Studiile obținute, 
instituția, facultatea, 

data finisării, 
specialitate 

Forma  
de 
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jare 
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șt. 

Stagii de 
perfecționare, 
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Gradul 
științific,  

Titlul 
științifico-
didactic 

Abilitat 
cu drept 
de cond. 

cons. 

Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

stagiar Veterinarie, 27.06.1983 

23.  Cojocari 
Alexandru 

Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Medicină generală 
17.06.2010 

Cumul 
extern 0,25     03.03. 

1985  

24.  Donici 
Elena 

Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 17.06.2010 
farmacist 

Cumul 
intern 0,25 

27.06 -07.07.13 
University of, 

Debrecen, 
Hungary;  08-
31.07. 2013 

University of 
Graz, Institute of 
Pharmaceutical 

Sciences,Austria; 
11.03-10.04.14 
University of 

Zagreb, Faculty 
of Science, 

Croatia;  
28.06-06.07.2014 

Bratislava-
Smolenice, 
Slovakia 

   25.11. 
1986  

25.  Golovin 
Pavel 

Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF  "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 18.06.2005 
farmacist 

Cumul 
extern 0,25     31.03. 

1983  

26.  Grati 
Vladislav 

Cercet. 
științific 

Universitatea "Ştefan 
cel Mare" din Suceava 

Silvicultură 
26.05.2004 

Cumul 
extern 0,5     24.02. 

1976  

27.  Mazur 
Ecaterina 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 17.06.2010 

De 
bază 1,0 

12-18.07.2015 
UMF 

Târgu-Mureş 
   03.04. 

1986 
04.01. 
2016 

28.  Movilă 
Liviu 

Cercet. 
științific 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacist, 26.06.1995 

Cumul 
extern 0,5     28.10. 

1973  

29.  Nicolai 
Eugeniu 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 24.06.2008 

De 
bază 1,0     12.04. 

1984 
02.01. 
2015 

30.  Parii Elena 
Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 17.02.2006 
Farmacist 

Cumul  
extern 0,25 

Bucuresti, 
„Verum” 

03-07.2012 
   09.04. 

1978  

31.  Podgornîi 
Ana 

Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 14.06.2012 

Cumul 
intern 0,25     01.09. 

1988  

32.  Pompuş 
Irina 

Cercet. 
științific 
stagiar 

Universitatea  de Stat 
din Moldova, 

Ecologie 
05.07.2008 

De 
bază 1,0     19.12. 

1986  

33.  
Smetan-
scaia 
Anastasia 

Cercet. 
științific 
stagiar 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 19.06.2015 

De 
bază 0,5     22.02. 

1992  

34.  Soloviova 
Larisa 

Cercet. 
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 24.06.1997 

Cumul 
extern 0,25     23.01. 

1974  

35.  Talpalaru 
Angelina 

Cercet. 
științific 
stagiar 

Universitatea  de Stat 
din Moldova,  

Biologie, 07.07.2006 

De 
bază 

1,0 
ÎC     22.10. 

1984 
12.06. 
2012 

36.  Ungureanu 
Alina 

Cercet.  
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Medicină generală 
25.06.1997 

De 
bază 1,0     17.05. 

1974 
12.06. 
2012 

37.  Vîslouh 
Oxana 

Cercet.  
științific 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 26.06.1999 
Farmacist 

De 
bază 1,25     19.09. 

1974  
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Nr. 
d.o 

Numele, 
Prenu-
mele 

Funcția 
deținută 

Studiile obținute, 
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data finisării, 
specialitate 

Forma  
de 
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șt. 
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științific,  

Titlul 
științifico-
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cu drept 
de cond. 

cons. 

Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

 Total sarcina științifică 22,7
5       

Lista personalului științifico-didactic 

1.  
Dubcenco 
Valeriu 
0,5 sar. did. 

Prof. 
univ. 

ISMCh, medicină 
generală, 30.06.1979, 

farmacolog 

Cumul 
extern 0,17  

DHȘ 
medicină 

17.01.1992 

PU-079 
Prof. univ. 

1995 
- 14.10. 

1955  

2.  
Safta 
Vladimir 
1,0 sar. did. 

Prof. 
univ. 

ISMCh, farmacie 
30.06.1971, Farmacist 

De 
bază 0,33  

DHȘ 
farmacie 

24.06.1999 

PU-0388 
Prof. univ. 

2004 

1718 
09.10. 
2012 

03.08. 
1948  

3.  
Calalb 
Tatiana 
1,0 sar. did. 

Conf. 
univ. 

Universitatea 
Pedagogică din 

Tiraspol, biologie şi 
chimie, 30.06.1980 

De 
bază 0,33 

01-30.04.2014 
UMF Târgu-

Mureș”, România 

DHȘ 
biologie 

24.02.2011 

CU-0010 
Conf. univ.  

2004 

1151 
08.07. 
2011 

01.06. 
1958 

07.04. 
2013 

4.  
Adauji 
Stela 
1,0 sar. did. 

Conf. 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae  

Testemiţanu", 
farmacie,30.06.1996, 

farmacist 

De 
bază 0,33 

01-30.03.2014 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iasi 

DȘ 
farmacie 

20.03.2002 

CU-0150 
Conf. univ.  

2006 

2078 
24.02. 
2015 

08.07. 
1973 

01.04. 
2015 

5.  
Cazacu 
Vasilii 
0,5 sar. did. 

Conf. 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

medicină generală 
30.06.1997, 

farmacologie 

De 
bază 0,17 

Facultatea de 
Medicină „V. 

Papilian”, 
Universitatea 

„Lucian Blaga”, 
Sibiu 

DȘ 
medicină 

21.02.2002 

CU-0136 
Conf. univ. 

2006 
- 04.10. 

1972 
01.04. 
2014 

6.  

Cheptea 
Eduard 
0,25 sar. 
did. 

Conf. 
univ. 

ISMCh, medicină 
curatică, 30.06.1968 
Farmacologie clinică 

De 
bază 0,08  

DȘ 
medicină 

01.11.1972 

CR-032135 
Conf. univ. 

1979 
- 29.09. 

1938  

7.  Ciobanu 
Nicolae 

Conf. 
univ. 

ISMCh, farmacie 
30.06.1980, farmacist 

De 
bază  

01-30.04.2014 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iasi 

DȘ 
farmacie 

27.04.1995 

CR-000512 
Conf. univ. 

1998 
- 08.08. 

1958 
27.03. 
2012 

8.  
Cotelea 
Tamara 
1,0 sar. did. 

Conf. 
univ. 

ISMCh.,farmacie 
30.06.1981, farmacist 

De 
bază 0,33 

01-30.04.2013 
UMF „Iuliu 

Haţieganu”, Cluj-
Napoca   

DȘ 
farmacie 

19.12.2002 

CU-0178 
Conf. univ. 

2006 

2024 
09.10. 
2014 

26.06. 
1959 

17.06. 
2015 

9.  

Dogotari 
Liliana 
0,25 sar. 
did. 

Conf. 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1996 

farmacist 

De 
bază 0,08 

01-30.03.2012 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iasi 

DȘ 
farmacie 

26.02.2004 

CR-1037 
Conf. univ.  

2014 
- 08.05. 

1974 
06.03. 
2013 

10.  
Guranda 
Diana 
1,0 sar. did. 

Conf. 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1993 

Farmacist 

De 
bază 0,33 

01-31.05.2014 
UMF „Iuliu 

Hațieganu” Cluj-
Napoca 

DȘ 
farmacie 

25.06.1998 

CU-0732 
Conf. univ. 

2011 
- 25.10. 

1971 
01.01. 
2015 

11.  

Lupu 
Mihail 
0,25 sar. 
did. 

Conf. 
univ. 

ISMCh., farmacie 
17.06.1983, farmacist 

Cumul 
extern 0,08  

DȘ 
farmacie 

19.06.2003 

CU-0151 
Conf. univ. 

2006 
- 26.03. 

1961  

12.  
Polişciuc 
Tamara 
1,0 sar. did. 

Conf. 
univ. 

ISMCh, farmacie 
30.06.1972, farmacist 

De 
bază 0,33  

DȘ 
farmacie 

28.07.1982 

CR-0075 
Conf. univ. 

1993 
- 08.02. 

1946  

13.  
Scutari 
Corina 
1,0 sar. did. 

Conf.  
univ.  

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu",  
medicină generală 

30.06.1996 farmacolog 

De 
bază 0,33 

01-31.03.2015 
UMF “Iuliu 
Haţieganu”, 
Cluj-Napoca 

 

DȘ 
medicină 

10.05.2000 

CU-1203 
Conf. univ. 

2003 
- 17.02. 

1973  

14.  

Simonova 
Lidia 
0,25 sar. 
did. 

Conf.  
univ.  

Universitatea  de Stat 
din Moldova 

Chimie, 30.06.1960 

De 
bază 0,08  

DȘ 
chimie 

29.03.1974 

CR-0193 
Conf. univ. 

1994 
- 13.03. 

1938  

15.  
Treapiţina 
Tatiana 
1,0 sar. did. 

Conf.  
univ.  

Institutul de farmacie 
din Piatigorsk 

Farmacie, 30.06.1971 
farmacist 

De 
bază 0,33  

DȘ 
farmacie 

24.02.1994 

CR-000416 
Conf. univ. 

1996 
- 23.01. 

1949  

16.  Uncu Livia 
1,0 sar. did. 

Conf.  
univ.  

ISMCh, Farmacie 
26.06.1989,  

De 
bază 0,33 

04.2011, UMF,  
Târgu-Mureş; 
03.2013,UMF, 

DȘ 
farmacie 

27.02.2003 

CU-0009 
Conf. univ.  

2004 

1971 
10.04. 
2014 

14.09. 
1966 

24.12. 
2013 
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d.o 
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Prenu-
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deținută 

Studiile obținute, 
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Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

Târgu-Mureş; 
28.06.-06.07. 

2014, Bratislava-
Smolenice, 
Slovakia 

17.  
Znagovan 
Alexandru 
1,0 sar. did. 

Conf.  
univ.  

ISMCh, farmacie 
30.06.1989, farmacist 

De 
bază 0,33 

2006 
UMF ”G.T. 
Popa”, Iasi 

DȘ 
farmacie 

28.05.1997 

CU-0119 
Conf. univ. 

2006 
- 16.09. 

1963 
06.03. 
2013 

18.  

Cojocaru-
Toma 
Maria 
1,0 sar. did. 

Conf.  
univ.  

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1991 

farmacist 

De 
bază 0,33 

01-30.05.2015 
UMF ”Iulia 

Hațiegu”, Cluj-
Napoca, România 

DȘ 
farmacie 

06.12.2000 
- - 15.10.1

963 
3.6.20

13 

19.  

Butorov 
Serghei 
0,25 sar. 
did. 

Conf.  
univ.  

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

medicină generală 
30.06.2002 

De 
bază 0,08  

DȘ 
medicină 

11.02.2010 
- - 05.08. 

1978 
01.04. 
2014 

20.  
Melnic 
Victor 
0,5 sar. did. 

Lector  
univ. 

Universitatea  de Stat 
din Moldova, Biologie 

24.06.1998 

Cumul 
extern 0,17  

DȘ 
biologie 

21.01.2013 
- - 08.06. 

1974  

21.  
Ciobanu 
Cristina 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu", 

farmacie, 30.06.2008,  
farmacist 

De 
bază  

01.02.2013-
01.07.2013, 
UMF „Iuliu 

Hațieganu” Cluj-
Napoca 

DȘ 
farmacie 

07.10.2015 
- - 15.02. 

1985  

22.  
Chiru 
Tatiana 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2005, 
farmacist 

De 
bază  

27.09.11-
19.07.12  

Universitatea din 
Bolonia, Italia 

DȘ 
farmacie 

08.10.2014 
- - 19.06. 

1983  

23.  
Cerlat 
Sergiu 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

medicină generală 
30.06.2005 

De 
bază   

DȘ 
medicină 

11.05.2015 
- - 04.09. 

1982  

24.  
Bodrug 
Elena 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

medicină generală 
30.06.2005, 

Farmacologie clinică 

De 
bază  

01-30.06.2014 
UMF “Iuliu 
Haţieganu”, 
Cluj-Napoca 

DȘ 
medicină 

09.10.2012 
- - 30.01. 

1982  

25.  
Anghel 
Ludmila 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Pediatrie, 30.06.1991 
farmacologie clinică 

De 
bază  

02-31.05.2013 
UMF “Carol 

Davila”, 
București 

   05.05. 
1965  

26.  
Anton 
Mihail 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 13.06.2012, 
farmacist 

De 
bază  -    14.05. 

1988  

27.  
Benea 
Anna 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2002, 
farmacist 

De 
bază      07.03. 

1977  

28.  

Buliga 
Valentina 
0,25 sar. 
did. 

Lector  
univ. 

ISMCh, farmacie 
17.06.1983, farmacist 

Cumul 
extern      02.09. 

1961  

29.  
Chiţan 
Elena 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2009, 
farmacist 

De 
bază      20.03.1

986  

30.  
Donici 
Elena 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 17.06.2010, 
farmacist 

De 
bază  

27.06 -07.07.13 
University of, 

Debrecen, 
Hungary;  08-
31.07. 2013 

University of 
Graz, Institute of 
Pharmaceutical 

Sciences,Austria; 
11.03-10.04.14 
University of 

   25.11. 
1986  
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Nr. 
d.o 

Numele, 
Prenu-
mele 

Funcția 
deținută 

Studiile obținute, 
instituția, facultatea, 

data finisării, 
specialitate 

Forma  
de 

anga-
jare 

Sarc
ina 
șt. 

Stagii de 
perfecționare, 

locul 

Gradul 
științific,  

Titlul 
științifico-
didactic 

Abilitat 
cu drept 
de cond. 

cons. 

Data 
naște-

rii 

Ultima 
atestare 

Zagreb, Faculty 
of Science, 

Croatia;  
28.06-06.07.2014 

Bratislava-
Smolenice, 
Slovakia 

31.  
Macari 
Alina 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF  "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 19.06.2015, 
farmacist 

Cumul 
extern      29.11. 

1991  

32.  
Matcovschi 
Constantin 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

medicină generală 
30.06.2008 

De 
bază  

01.04-30.04.2016 
Facultatea 

Medicină „V. 
Papilian”,Univer-

sitatea „Lucian 
Blaga”, Sibiu 

   26.05. 
1984  

33.  
Mazur 
Ecaterina 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 17.06.2010 

Cumul 
intern  

12-18.07.2015 
UMF 

Târgu-Mureş 
   03.04.1

986  

34.  
Paseka 
Olesea 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

Universitatea de 
Medicina și Farmacie 

"Gr.T. Popa", Iasi, 
Romania, Farmacie 

27.10.2003, farmacist 

De 
bază      20.07. 

1981  

35.  
Peredelcu 
Rodica 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
medicină profilactică 

30.06.1991, 
Farmacologie clinică 

Cumul 
intern      21.03. 

1967  

36.  
Peschin 
Anatolie 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

ISMCh, farmacie 
30.06.1983, farmacist 

De 
bază  

Psihopedagogie 
20.10-14.11.09 

USMF 
   30.09. 

1961  

37.  
Podgornîi 
Ana 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 14.06.2012 

De 
bază      01.09. 

1988  

38.  

Priscu 
Vitalie 
0,25 sar. 
did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 18.06.2002, 
farmacist 

Cumul 
extern      29.01.1

980  

39.  
Şcetinina 
Svetlana 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

ISMCh, farmacie 
24.06.1981, farmacist 

Cumul 
extern      27.07.1

958  

40.  
Şchiopu 
Tatiana 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 14.06.2012 

De 
bază  

08.09-26.09.14 
Facultatea 
Farmacie 
USMF 

   12.04.1
988  

41.  
Solonari 
Rodica 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1996 

Cumul 
intern  -    28.07. 

1973  

42.  Staver Olga 
0,5 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF  "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 30.06.2006 

De 
bază      31.01. 

1983  

43.  
Ştefaneţ 
Tatiana 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

Universitatea de Stat de 
Medicină "Nicolae 

Testemiţanu" 
Farmacie, 30.06.1991, 

farmacist 

De 
bază  

01-30.04.2012 
UMF 

Timişoare 
   20.10. 

1968 
4.28. 
2005 

44.  
Zgîrcu 
Elena 
1,0 sar. did. 

Asistent 
univ. 

USMF "Nicolae 
Testemiţanu" 

Farmacie, 12.06.2013 

De 
bază      12.11. 

1988  

 Total sarcina științifică 4,54       

 
 

B. Perfecționarea personalului uman 
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a) Doctoranzi ai instituţiei în perioada evaluată 

Nr
d/o 

N
um

el
e,

 
pr

en
um

el
e  

Sp
ec

ia
lit

at
ea

 
şt

iin
ţif

ic
ă  

D
at

a 
ad

m
ite

rii
 

D
at

a 
ab

so
lv

iri
i 

(d
up

ă 
ca

z)
 

Fo
rm

a 
de

 st
ud

ii 

C
on

du
că

to
ru

l 
şt

iin
ţif

ic
 

(n
um

el
e,

 
pr

en
um

el
e)

 

D
at

a 
su

s

țin
er

ii 
de

 

te
ză

 (î
n 

pe
rio

ad
a 

ev
al

ua
tă

)  

1.  
Bezverhni 
Zinaida 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Decem-
brie 2005 

Decem-
brie 2010 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Brumărel Mihail, 
dr.șt. farm. conf. 
univ. 

Susţinută 02.03.2011 
Aprobată CNAA 

12.05.2011 

2.  
Paseka 
(Cozmic) 
Olesea 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Decem-
brie 2006 

Martie 
2015 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Safta Vladimir, dr. 
hb.șt.farm., prof. 
univ. 

(s-a aflat în concediu 
academic, exmatriculată 

cu posibilitatea de 
restabilire) 

3.  Tihon Iurie 

31
6.

01
 

Fa
rm

ac
ie

 

Decem-
brie 2006 

Martie 
2012 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Valica Vladimir, 
dr. hb.șt.farm., 
prof. univ. 

Susţinută 16.03.2012 
Aprobată CNAA  

AT-3/8 din 23.05.2012 

4.  
Bodrug 
Elena 31

4.
01

  
Fa

rm
ac

ol
og

ie
, 

fa
rm

ac
ol

og
ie

 
cl

in
ic

ă.
 

Decem-
brie 2007 

Decem-
brie 2010 La zi 

Gonciar 
Veaceslav, dr. hab. 
șt. med., profesor 
univ. 

Susţinută 11.07.2012 
Aprobată CNAA AT-5/4 

din 09.10.2012 

5.  
Allaa M. 
Fathi 
Baroud 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Decem-
brie 2008 

Decem-
brie 2011 

La zi 
(con-
tract) 

Diug Eugen, dr. 
hb.șt.farm., prof. 
univ.  

Susţinută 11.12.2013  
Aprobată CNAA AT 
1/5.2. din 13.02.2014. 

6.  
Cerlat 
Sergiu 31

4.
01

  
Fa

rm
ac

ol
og

ie
, 

fa
rm

ac
ol

og
ie

 
cl

in
ic

ă.
 

Decem-
brie 2008 

Decem-
brie 2012 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Gonciar 
Veaceslav, dr. hab. 
șt. med., profesor 
univ. 

Susţinută 30.01.2015 
Aprobată CNAA  

AT-2/3.2 din 09.04.2015 

7.  
Chiru 
Tatiana 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Octom-
brie 2008 

August 
 2013 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Nistreanu 
Anatolie, dr. șt. 
farm, prof. univ 

Susţinută 08.10.2014 
Aprobată CNAA AT -
6/2.2 din 20.11.2014 

8.  
Tofan 
Elena 31

4.
01

  
Fa

rm
ac

ol
og

ie
, 

fa
rm

ac
ol

og
ie

 
cl

in
ic

ă.
 

Decem-
brie 2009 

Decem-
brie 2013 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Gonciar 
Veaceslav, dr. hab. 
șt. med., prof. 
univ. 

Susţinută 03.06.2015 
Aprobată CNAA AT-
5/2.2 din 07.10.2015 

9.  
Ciobanu 
Cristina 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Noiem-
brie 2010 

Noiem-
brie 2015 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Diug Eugen, dr. 
hb.șt.farm., prof. 
univ.  

Susţinută 10.07.2015 
Aprobată CNAA AT -
5/2.2 din 07.10.2015 

10.  
Chițan 
Elena 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Noiem-
brie 2010 

Noiem-
brie 2015 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Brumărel Mihail, 
dr.șt. farm., conf. 
univ. 

- 

11.  
Matcov-
schi 
Constan-tin 31

4.
01

  
Fa

rm
ac

ol
og

ie
, 

fa
rm

ac
ol

og
ie

 
cl

in
ic

ă.
 

  La  zi 

Gonciar 
Veaceslav, dr. hab. 
șt. med., profesor 
univ. 
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12.  
Peredelcu 
Rodica 31

4.
01

  
Fa

rm
ac

ol
og

ie
, 

fa
rm

ac
ol

og
ie

 
cl

in
ic

ă.
 

  
Cu 

frecvenţa 
redusă 

Gonciar 
Veaceslav, dr. hab. 
șt. med., profesor 
univ 

 

13.  Benea Ana 

31
6.

01
 

Fa
rm

ac
ie

 

Noiembr
ie 2011 

Noiembr
ie 2014 

Cu 
frecvenţ
a redusă 

Nistreanu 
Anatolie, dr. șt. 
farm, prof. univ 

 

14.  
Donici 
Elena 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Noiem-
brie  
2013 

Noiembri
e 2017 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Uncu Livia,  
dr. şt. farm., 
conferenţiar univ. 

- 

15.  
Anton 
Mihail 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Noiem-
brie  
2014 

Noiem-
brie  
2019 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Diug Eugen, dr. 
hab. farm., 
profesor univ. 

 

16.  
Podgornîi 
Ana 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

2015 2018 
Cu 

frecvenţa 
redusă 

Valica Vladimir, 
dr. hab. şt. farm.,  
profesor univ. 

- 

17.  
Nicolai 
Eugen 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Dece-
mbrie   
2015 

Dece-
mbrie   
2020 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Uncu Livia,  
dr. şt. farm., 
conferenţiar univ. 

 

18.  
Buliga 
Valentina 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Dece-
mbrie   
2015 

Dece-
mbrie   
2020 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Safta Vladimir, dr. 
hb.șt. farm., 
profesor 
universitar 

 

19.  
Bolocan 
Vladimir 31

6.
01

 
Fa

rm
ac

ie
 

Dece-
mbrie   
2015 

Dece-
mbrie   
2020 

Cu 
frecvenţa 

redusă 

Cotelea Tamara,  
dr. şt. farm., 
conferenţiar univ. 

 

b) Doctoranzi ai instituţiei care studiază/au studiat în exterior,în perioada evaluată 

Nr
d/
o 

N
um

el
e,

 
pr

en
um

el
e  

A
nu
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1.          

c) Postdoctoranzi ai instituţiei în perioada evaluată 
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Nr
. 
d/
o 

N
um

el
e,

 
pr

en
um

el
e 

 A
nu

l n
aş

te
rii

 

Sp
ec

ia
lit

at
ea

 
şt

iin
ţif

ic
ă 

D
at

a 
ad

m
ite

rii
 

D
at

a 
ab

so
lv

iri
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(d
up

ă 
ca

z)
 

C
on

su
lta

nt
 

şt
iin

ţif
ic

 (n
um

el
e,

 
pr

en
um

el
e)

 

D
at

a 
su

sţ
in

er
ii 

te
ze

i (
în

 p
er

io
ad

a 
ev

al
ua

tă
) 

(în
 p

er
io

ad
a 

ev
al

ua
tă

) 

1.        
2.        
3.        

d) Persoane care au efectuat stagii de perfecţionare/documentare/cercetare de peste o 
lună în străinătate în perioada evaluată p. 7.4.5 

Nr
. 
d/
o 

Numele, 
prenume
le 

Funcţia 
deţinută 

Speciali
tatea 
ştiinţifi
că 

Ţara, instituţia 
vizitată 

Scopul 
vizitei 

Termenele 
vizitei 

 1. Chiru 
Tatiana 

Asistent 
universitar Farmacie Italia, Universitatea din 

Bolonia  
Cercetări la 
teza de 
doctorat 

27.09.2011- 
19.07.2012 

 2. Ciobanu 
Cristina 

Asistent 
universitar Farmacie 

România, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu”, Cluj-Napoca 

Cercetare 
doctorală 

01.02.2013- 
01.08.2013 

3. 
Donici 
Elena 

Asistent 
universitar Farmacie 

Ungaria, Universitatea din 
Debrecen, Austria, la 
Universitatea din Graz, 
Institutul Ştiinţelor 
Farmaceutice 

Cercetare 
doctorală: 
Bioanaliză 

27.06.2013-
26.07.2013 

4. Donici 
Elena 

Asistent 
universitar Farmacie 

Croația, Universitatea din 
Zagreb, Facultatea Știință, 
Catedra Chimie 

Cercetări la 
teza de 
doctorat 

11.03.2014- 
10.04.2014 

f) Persoane care au obţinut grade ştiinţifice în perioada evaluării 
♦ doctor habilitat 

1. CALALB TATIANA – doctor habilitat în biologie, confirmat prin Diplomă de doctor 
habilitat în ştiinţe DH 0199 din 25.06.2011, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a 
CNAA nr. AT-1/9 din 24.02.2011. 

♦ doctor 
2. BEZVERHNI ZINAIDA – doctor în ştiinţe farmaceutice, confirmat prin Diplomă de 

doctor în ştiinţe DR 1375 din 03.06.2011, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a 
CNAA nr. AT-4/5 din 12.05.2011. 

3. TIHON IURIE – doctor în ştiinţe farmaceutice, confirmat prin Diplomă de doctor în 
ştiinţe DR 1594 din 07.09.2012, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. 
AT-3/8 din 23.05.2012. 

4. BODRUG ELENA – doctor în științe medicale, confirmat prin Diplomă de doctor în 
științe DR 1632 din 11.07.2012, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. 
AT-5/4 din 09.10.2012. 

5. CHIRU TATIANA – doctor în ştiinţe farmaceutice, confirmat prin Diplomă de doctor 
în ştiinţe  DR 2019 din 15.12.2014, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA 
nr. AT-6/2.2 din 20.11.2014. 



 
 

91 

6. ALLAA M. FATHI BAROUD – doctor în ştiinţe farmaceutice, confirmat prin 
Diplomă de doctor în ştiinţe din 07.09.2014, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a 
CNAA nr. AT-1/5.2 din 13.02.2014. 

7. CERLAT SERGIU – doctor în științe medicale, confirmat prin Diplomă de doctor în 
științe DR 2102 din 11.05.2015, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. 
AT-2/3.2 din 09.04.2015. 

8. TOFAN ELENA – doctor în științe me dicale, confirmat prin Diplomă de doctor în 
științe DR 2165 din 03.06.2015, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. 
AT-5/2.2 din 07.10.2015. 

9. CIOBANU CRISTINA – doctor în ştiinţe farmaceutice, confirmat prin Diplomă de 
doctor în ştiinţe DR 2166 din 10.01.2015, în baza Hotărârii Comisiei de atestare a 
CNAA nr. AT-5/2.2 din 07.10.2015. 

g) Persoanele care au obţinut titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în perioada 
evaluării 

♦ profesor universitar 
♦ profesor cercetător 
♦ conferenţiar universitar 

10. BEZVERHNI ZINAIDA – conferenţiar universitar, confirmat prin Atestat de 
conferenţiar universitar CU 1036 din 09.11.2014, în baza Hotărârii Comisiei de 
atestare a CNAA nr. AT-5/3.3 din 09.10.2014. 

11. DOGOTARI LILIANA – conferenţiar universitar, confirmat prin Atestat de 
conferenţiar universitar CU 1037 din 09.11.2014, în baza Hotărârii Comisiei de 
atestare a CNAA nr. AT-5/3.3 din 09.10.2014. 

♦ conferenţiar cercetător 
12. DIUG OCTAVIAN – conferențiar cercetător, confirmat prin Atestat de conferenţiar 

cercetător seria CC nr. 0416din 02.04.2015 (nr. 0187), în baza Hotărârii Comisiei de 
atestare a CNAA  nr. AT-1/3.3. din 24.02.2015. 

13. CASIAN ANA – conferenţiar cercetător, confirmat prin Atestat de conferenţiar 
cercetător Seria CC Nr. 0430 din 24.08.2015 nr. 0201, în baza Hotărârii Comisiei de 
atestare a CNAA nr. AT-4/3.4 din 07.07.2015. 

5. MIJLOACELE FINANCIARE DISPONIBILE 
C. Sursele de finanţare şi lucrările realizate 
Se vor reflecta: 

a) proiectele instituţionale; 
b) proiectele/granturi de cercetare naţionale (fundamentale şi aplicative);  
c) proiectele din cadrul programelor de stat; 
d) proiectele de inovare şi transfer tehnlogic; 
e) proiectele independente (pentru tinerii cercetători); 
f) proiectele pentru procurarea utilajului; 
g) proiectele internaţionale de cercetare bilaterale; 
h) contractele cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini (cu precizarea contractelor de 

licenţă/cesiune în baza brevetelor, know-how); 
i) proiectele/granturi de cercetare internaţionale; 
j) lucrările efectuate în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi 

străinătate; 
k) alte surse de finanţare. 
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Cercetările ştiinţifice la profilul ”Farmacie” sunt finanţate doar pentru Centrul Știinţific în 

Domeniul Medicamentului şi pentru Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale. Cercetările, ce 
se realizează în cadrul catedrelor nu se finanţează. În tabel sunt prezentate date privind finanţarea 
CȘDM şi CCPM în dinamică pe anii 2011-2015. 

 
6. POTENŢIALUL LOGISTIC ŞI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

Activitatea angajaţilor Centrului Ştiinţific al Medicamentului se desfăşoară în încăperi 
proprii, cât şi spaţii arendate. Cercetările pe profil, activitatea cotidiană a colaboratorilor, 
orientată spre realizarea funcţiilor se efectuează în laboratoare, încăperi cu o suprafaţă totală de 
230 m2 (aa.2011-2015). Informaţia ce vizează aspectul dat pentru perioada aa. 2011-2015 este 
prezentată în tabele ce urmează. 

Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
anuală 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, 
total (m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 230 230 230 230 230 230 

4.1.1. Proprii 200 200 200 200 200 200 
4.1.2. Primite în folosinţă       
4.1.3. Luate în arendă 30 30 30 30 30 30 
4.1.4. Per cercetător ştiinţific 9,2 5,6 5,3 5,75 5,6 6,29 

4.2. 
Echipament ştiinţific 
4.2.1. Total (mii lei) - 3 21 2593 2914 5731 
4.2.1.  Per cercetător ştiinţific - 0,75 5,2 57,6 64,7 127,3 

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după 
vîrstă, reieşind din cost ) (%) - 100 100 100 100 100 

4.3.1. Sub 5 ani - 100 100 100 100 100 
4.3.2. 6 – 10 ani - - - - -  
4.3.3. Peste 10 ani - - - - -  

 
Datele tabelei denotă tendinţa administraţiei CŞM de a folosi maximal propriul patrimoniu 

şi închirierea spaţiilor numai în cazuri necesare. Acest moment nu a influenţat negativ activitatea 
de cercetare a colaboratorilor CŞM. 

Pentru realizarea activităţilor ştiinţifico-aplicative, cercetătorii dispun de următoarele 
aparate: 

Cromatograf HPLC „JASCO”, cu gradient, detector UV, autosampler şi termostat de 
coloană, prevăzut pentru analiza cromatografică a preparatelor farmaceutice, extractelor de 
plante vegetale şi biomaterialelor, cu vechimea. 

Cromatograf HPLC –cu o vechime de 3 ani, cromatograf “Lamda “ – de 5 ani, cromatograf 
de gaz Cron 5 –de 6 ani, cromatograf lichid . 

Refractometru – aparat optic de măsurare exactă, prevăzut pentru măsurarea coeficientulul 
de refracţie a lichidelor, concentraţiei zahărululi şi glucozei din soluţiile preparatelor 
medicamentoase. 

Spectrofotometru UV/VIS „Lamda 40” Perkin Elmer – beneficiază de un control complet 
computerizat prin intermediul pachetelor de programe sau Windous. 

Spectrofotometru СФ – 46 . 
Spectrofotometru „Lamda 20”.  
Multimetru electronic pH-, mV-, temperatură şi conductibilitate într-un singur instrument. 
Microscop „БИОЛАМ И” prevăzut cu dispozitiv optic pentru cercetarea structurii şi 

morfologiei produselor vegetale cu fixarea imaginii în formă electronică, două unităţi. 
Balanţă analitică de laborator „SCIENTECH”, prevăzută cu microprocesor şi posibilitate de 

tarare automată. 
Pipete digitale mecanice – microdozatoare prevăzute pentru mânuire uşoară şi determinarea 

volumului reglabil digital, asigurând precizia şi comoditatea necesară, în număr de 7. 
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Lampa UV, prevăzută pentru utilizare cu 2 lungimi de undă: 254 nm şi 365 nm. 
Fotocolorimetru. 
Termostat cu baie de termostatare, prevăzut pentru reglarea uşoară a temperaturii conform 

sarcinilor din laboratoarele chimice, biochimice şi medicale. 
Centrifugă de laborator cu turaţie fixă de 8000 rpm, prevăzută pentru microfiltrări şi 

pregătirea probelor cromatografice. 
Calculatoare, imprimante, scanere. Practic, toţi cercetătorii ştiinţifici sunt asiguraţi cu 

tehnică de calcul. 
Birourile şi facilităţile existente sunt aduse în tabele ce urmează. 

Spaţii de lucru disponibile şi facilităţile aferente existente 
Birouri (de indicat 

numerele)* Facilităţi existente 

Laboratorul de analiza fitochimică 

Biroul în incinta 
Catedrei 49,8 m2 

1. frigider Snaige-1 
2. evaporator rotar-1 
3. baie de apă cu termoreglare  -6 
4. microscop optic micros 
5. compiuter Dell 
6. compiuter Celeron (nefuncțional) 
7. dulap p/u cercetare de lab   
8. amesticator de laborator 
9. cântar VLR-200 -1 
10. centrifuga OPN 
11. colorimetru CFC-1  
12. indrman-alfa 
13. laminator HTt320-1  
14. plita electrica- 1 
15. printer Epson laser EPL 5700-1  
16. refractometru -3 
17. reșou electric -3 

Laboratorul Analiza, standardizarea şi controlul medicamentelor 
Birou 1 – 20 m2 1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet 

2. Imprimantă OKYB 4250 
3. Scaner HP 3800 
4. Aparat pentru determinarea dezagregării comprimatelor şi capsulelor „Erweka” 
5. Balanţă analitică electronică „Disoveryn” DV 215 CD 
6. Spectrofotometru „Perkin Elmer λ-20”(2007) 
7. Cromatograf „Agilent, PU 1850” (2012), Shimadzu CTO 20 (2008) 

Birou 2 – 30 m2 1. Baie de apă ultrasonoră Sapfir YZB 2,8 TTA 
2. Termostat „memonert” INE 400 (2009) 
3. Spectromeru de absorbţiei atomică (SAA) CE 3300 (2010) 
4. Potenţiometru Conssort C 861 P 
5. Dispozitiv pentru titrarea potenţiometrică „Titrino plus 848” (2009) 
6. Dissolution test aparat „Electrol ab TDT-08L”(2012) 
7. Copiator multifuncţional Canon MF 3228 
8. Calculator DELL OPTYPlex 330 

Birou 3 – 12 m2 1. Cromatograf de gaze GC (Shimadzu GC 2014A (2006) 
2. Dispozitiv pentru determinarea punctului de topire Kreuess model KSP II 
3. Imprimantă color HP Laser Jet 1600 
4. MFU Xerox WC 3119 
5. Spectrofotometru  „Agilent” (2007) 
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Birouri (de indicat 
numerele)* Facilităţi existente 

Birou 13 (incinta 
Agenţiei 
Medicamentului-
arendă) – 15m2 

1. Cromatograf de lichide de înaltă performanţă „Shimadzu CTO 20”  (2008) 
2. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet 
3. Imprimantă OKYB 4250 
 

Birou 15 (incinta 
Agenţiei 
Medicamentului-
arendă) – 15m2 

1. Dissolution test aparat „Electrolab” TDT-08L (2012) 
2. Polarimetru POLAX-2L (2014) 
3. Refractometru ATOGO (2014) 
4. Steriomicroscop SYB 350 (2015) 

Laboratorul Tehnologie farmaceutică şi transfer tehnologic 
Birou 5 (incinta 
Farmaciei 
Universitare) 20 m2 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet 
2. Imprimantă OKYB 4250 
3. Scaner HP 3800 
4. Aparat pentru determinarea testului de dizolvare DT6 „Erweka” 
5. Aparat pentru determinarea testului de dezagreghare pentru supozitoare 

„Erweka” 
6. Aparat pentru determinarea timpului de topire a supozitoarelor „Erweka”  
7. Maşină de comprimat „Erweka”  
8.  Aparat de încapsulare „Feton fastlock kit 100-200” 
9.  Blistator „Proline TI 10” 

Laboratorul Evaluare preclinică şi clinică a medicamentelor 

Birou 114– 18,5 m2 
(incinta Catedrei 
Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică)  

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Calculator ACER Varton, conectat la internet (a.2012)  
3. Baie de apă ultrasonoră Sapfir YZB 2,8 TTA (a.2009)  
4. Aparat pentru determinarea dezagregării comprimatelor şi capsulelor 

„Erweka” (a.2011)  
5. Balanţă analitică electronică „Disoveryn” DV 215 CD (a.2013)  
6. Spectrofotometru „Agilent” (a.2006) 

 Birou 113– 28,1 
m2 (incinta 
Catedrei Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică) 

1. Dissolution test aparat „Electrolab” TDT-08L (a.2011)  
2. Dispozitiv pentru determinarea punctului de topire Kreuess model KSP 

II (a.2009)  
3. Dispozitiv pentru titrarea potenţiometrică „Titrino plus 848” (2009)  
4. Instalaţie ICE 3300 pentru determinarea absorbţiei atomice (a.2006)  
5. Potenţiometru Conssort C 861 P (a.2009)  
6. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006) 

 Birou 109 – 9,2 m2  

(incinta Catedrei 
Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică) 

1. Copiator multifuncţional Canon MF 3228 (a.2006)  
2. Calculator DELL OPTYPlex 330 (a.2006)  
3. Polarimetru „ATAGO DR-M2” (a.2013)  
4. Termostat INE 400 (a.2009) 

 Birou 101– 20 m2  
(incinta blocului 
din str. Testimiţanu 
22/4) 

1. Centrifuga de laborator clinic OPN 3.02, “Дастан” (a.2012)  
2. Dulap de uscare DOV 23A, China (a.2013)  
3. Balanţă analitică electronică RADWAG, model AS 60/220/C/2 

(Polonia) (a.2012)  
4. Balanţă electronică AXIS(a.2013)  
5. Baie de apă ultrasonoră “Elma”, Tip S 30 H (Germania) (a.2012)  
6. Baie de apă cu termostatare WB-6 (a.2012)  
7. Termostat model 0132 (Memmert INF 400) (a.2008)  
8. Separator de lichide (a.2012)  
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Birouri (de indicat 
numerele)* Facilităţi existente 

9. Frigider (a.2012) 
Birou 108 – 8,7 m2  
(incinta Catedrei 
Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică) 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Imprimantă OKYB 4250 (a.2006)  
3. Scaner HP 3800 (a.2006)  
4. Microscop binocular XSZ – 2050 (a.2008)  
5. Bidistilator (a.2012)  
6. Sistem pentru cromatografia în strat subţire (a.2011) 

Birou 405 – 16 m2  
(incinta blocului 
din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Xerox, printer, scaner Work Centre3119 (a.2006)  
3. Calculator DELL OPTYPlex 210L (a.2006) 

Birou 417 – 25 m2  
(incinta blocului 
din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

1. Calculator ACER Varton, conectat la internet (a.2012)  
2. Imprimantă Xerox Laser 3117(a.2006)  
3. Scaner HP 3800 (a.2006)  
4. Telefax Panasonic KX-FT 932 (a.2006)  
5. Telefon Panasonic KX-TS (a.2006) 

Birou 410 – 10 m2  
(incinta blocului 
din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

Accesorii pentru spălătorie 

Birou 411 – 18 m2  
(incinta blocului 
din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

1. Distilator cu rezervoar DE-25(a.2006)  
2. Instrumentar experimental chirurgical -1 set (a.2013)  
3. Balanta electronica AD-510(a.2012)  
4. Microscop optic Biolam -2buc (a.2006)  
5. Custi pentru rozatoare -2 buc(a.2013)  
6. Rafturi metalice -1 set (a.2013)  
7. Trusa medicala -1(a.2013)  
8. Balon antiincendiar - 1(a.2012)  
9. Lampa bactericida - 1(a.2013) 

Birou 5 - 20 m2 
(incinta Farmaciei 
Universitare)  

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Imprimantă OKYB 4250(a.2006)  
3. Scaner HP 3800 (a.2006)  
4. Aparat pentru determinarea testului de dizolvare DT6 „Erweka”  
5. Aparat pentru determinarea testului de dezagreghare pentru supozitoare 

„Erweka” (a.2006)  
6. Aparat pentru determinarea timpului de topire a supozitoarelor 

„Erweka” (a.2006)  
7. Maşină de comprimat „Erweka” (a.2006 

Demisol - 62,2 m2  
(incinta Farmaciei 
Universitare) 

Depozit de reactivi, veselă şi substanţe auxiliare 

Birou 112 –18,2 m2  
(incinta Catedrei 
Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică) 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Imprimantă Xerox Laser 3117 (a.2006) 

Birou 406 – 16 m2  
(incinta blocului 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet(a.2006)  
2. Imprimantă Xerox Laser 3117(a.2006)  
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Birouri (de indicat 
numerele)* Facilităţi existente 

din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

3. Calculator DELL OPTYPlex 210L(a.2006)  
4. Imprimantă Xerox Laser 3117(a.2006)  
5. Imprimantă color HP Laser Jet 1600(a.2006) 

Birou 101 – 10,7 
m2  
(incinta Catedrei 
Chimie 
Farmaceutică şi 
toxicologică) 

1. Calculator DELL OPTYPlex 210L, conectat la internet (a.2006)  
2. Imprimantă OKYB 4250 (a.2006)  
3. Scaner HP 3800 (a.2006)  
4. Cromatograf de gaze GC (Shimadzu GC 2014A (a.2006) 

Birou 102 – 20 m2  
(incinta blocului 
str. Testimiţanu 
22/4) 

1. Sistem de cromatografie de lichide HPLC, Agilent seria 1260”(a.2012) 
2. Spectrofotometru Lambda 25, Perkin Elmer (a.2008)  

3. Balanţă electronică OHAUS (a.2008)  
4. Baie de apă ultrasonoră „Sapfir” (a.2008) 

Birou 409 – 13 m2  
(incinta blocului 
din str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 165) 

1. Frigider cu congelator „Nord”  
2. Telefon Panasonic KX-TS  
3. Dulap de sterilizare a instrumentelor 2B-151(a.2009) 

Resurse tehnice şi infrastructuri disponibile 

N Denumire resurse tehnice şi 
infrastructuri disponibile 

Can-
ti-

tatea 
Descriere succintă 

Regim 
juridic 

(proprii, con-
tract*, acord de 
colabo-rare*) 

 I. Calculatoare, bucăţi 13   
1.  Calculator ACER Varton  2 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
2.  Calculator DELL OPTYPlex 210L 10 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
3.  Calculator DELL OPTYPlex 330 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

 II. Acces la reţele digitale (reţea locală, 
Internet) 13  2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare. 

Conectate la internet și rețeaua locala proprii 

 III. Alte echipamente utilizate pentru 
realizarea proiectului (se specifică)    

1.  Balon antiincendiar 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

2.  Aparat pentru determinarea tim-pului de 
topire a supozitoarelor „Erweka” 1 2006. Starea de  funcţionare satisfăcătoare proprii 

3.  Termostat INE 400 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
4.  Rafturi metalice 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
5.  Lampa bactericida 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
6.  Instrumentar experimental chirurgical 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
7.  Balanta electronica AD-510 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
8.  Balanţă electronică OHAUS 1 2008. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
9.  Cuşti pentru rozătoare 2 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
10.  Frigider cu congelator Nord 2 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

11.  Balanţă analitică electronică „Disoveryn” 
DV 215 CD 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

12.  Telefon Panasonic KX-TS 3 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

13.  Dulap de sterilizare a instrumentelor 2B-
151 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

14.  Microscop optic Biolam 2 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

15.  Baie de apă ultrasonoră Sapfir YZB 2,8 
TTA 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

16.  Balanţă electronică AXIS 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
17.  Dispozitiv pentru determinarea punctului 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
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de topire Kreuess model KSP II 

18.  Balanţă analitică electronică RADWAG, 
model AS 60/220/C/2 (Polonia) 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

19.  Separator de lichide 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

20.  Centrifuga de laborator clinic OPN 3.02, 
“Дастан” 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

21.  Baie de apă ultrasonoră „Sapfir” 1 2008. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
22.  Baie de apă cu termostatare WB-6 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

23.  Baie de apă ultrasonoră “Elma”, Tip S 30 
H (Germania) 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

24.  Dispozitiv pentru titrarea potenţiometrică 
„Titrino plus 848” 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

25.  Potenţiometru Conssort C 861 P 1 2009. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

26.  Aparat pentru determinarea dezagregării 
comprimatelor şi capsulelor „Erweka” 1 2011. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

27.  Bidistilator 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
28.  Imprimantă Xerox Laser 3117 4 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
29.  Xerox, printer, scaner Work Centre 3119 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
30.  Scaner HP 3800 4 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
31.  Imprimantă color HP Laser Jet 1600 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
32.  Imprimantă OKYB 4250 3 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
33.  Copiator multifuncţional Canon MF 3228 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
34.  Distilator cu rezervoar DE-25 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

35.  Sistem pentru cromatografia în strat 
subţire 1 2011. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

36.  Microscop binocular XSZ – 2050 1 2008. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

37.  Dissolution test aparat „Electrolab” TDT-
08L 1 2011. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

38.  Termostat model 0132 (Memmert INF 
400) 1 2008. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

39.  Spectrofotometru „Agilent” 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

40.  Cromatograf de gaze GC (Shimadzu GC 
2014A) 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

41.  Instalaţie ICE 3300 pentru determinarea 
absorbţiei atomice 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

42.  Trusă medicală 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
43.  Dulap de uscare DOV 23A, China 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

44.  Sistem de cromatografie de lichide HPLC, 
Agilent seria 1260” 1 2012. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

45.  Aparat pentru determinarea testului de 
dizolvare DT6 „Erweka” 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

46.  Polarimetru „ATAGO DR-M2” 1 2013. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 
47.  Maşină de comprimat „Erweka” 1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

48.  
Aparat pentru determinarea testului de 
dezagreghare pentru supozitoare 
„Erweka” 

1 2006. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

49.  Spectrofotometru Lambda 25, Perkin 
Elmer 1 2008. Starea de funcţionare satisfăcătoare proprii 

 
Se precizează: 

 costul total al echipamentului utilizat în cercetare – 5731 mii Lei; 
 costul echipamentului per cercetător – 127,3 mii lei. 
 uzura echipamentului – 90% peste 10 ani;  
 până la 5 ani – 207 mii lei; 
 asigurarea spaţiului informaţional (bibliotecă, calculatoare, reţea internă, INTERNET 

etc.) – Centrul Medicamentului dispune de reţea internet. 
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7. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, 

IMPACTUL 
1. Optimizarea metodelor de analiză pentru substanțele Izohidrafural cu Benzocaină 

și Fluocinolonă acetonid în amestecuri mecanice 
Ca reacţie generală a grupării nitrofuranice se consideră a fi reacţia cu bazele. Caracterul 

culorii depinde de structura substituientului în poziţia 2. Culoarea se datoreşte deschiderii 
ciclului furanic cu formarea anionului puternic colorat.  

În rezultatul hidrolizei bazice obţinem o aldehidă, cu ajutorul căreea putem efectua reacţiile 
oxido-reducătoare caracteristice.  

Altă reacţie generală caracteristică pentru derivaţii nitrofuranului este fonnarea amoniacului 
la tratarea acestora în mediul bazic cu praf de zinc. 

Pentru identificarea nitrofuranilor se foloseşte reacţia de interacţiune a acestora cu 
fenilhidrazina sau 2, 4-dinitrofenil hidrazina, în rezultatul cărora se obţin hidrazine cu o anumită 
temperatură de topire. În calitate de reacţii specifice a preparatelor şirului nitrofuranic pot fi 
folosite reacţiile cu sărurile metalelor grele: sulfat de cupru, nitrat de argint, nitrat de cobalt, 
nitrat de mercur, bicromat de potasiu, în urma cărora se obţin compuşi puţin solubili sau săruri 
colorate.  

Metiluracilul este un derivat al pirimidinei. Ciclul pirimidinic este o parte componentă a 
multor molecule de substanţe medicamentoase de sinteză şi naturale. La baza grupei pirimidin-
2,4-dionei stă uracilul (2,4-dioxipirimidina) şi substanţa apropiată după structură – timina (metil-
uracil).  

Pentru identificarea metiluracilului se foloseşte reacţia de decolorare a apei de brom.  
Metiluracilul se identifică după dizolvarea în soluţie 10% de carbonat de sodiu cu soluţia de 

p-nitrobenzen: apare o culoraţie roşie-portocalie şi peste 1-2 minute cade precipitat roşu-
portocaliu de uracil. 

De asemenea spectrul UV al soluţiei 0,0005 de substanţă în regiunea 220-300 nm are 
maximum de absorbţie la 260± 2 nm şi absorbanţa specifică 800. 

Pentru determinarea cantitativă metiluracilul se dizolvă în dimetilformamidă şi se titrează cu 
soluţie hidroxid de sodiu în amestec de alcool metilic şi benzen pînă la culoare albăstrie 
(indicator-albastru de timol în dimetilformamidă).  

 Metiluracilul poate fi determinat cantitativ şi prin metoda spectrofotometrică. Se citeşte 
densitatea optică a soluţiei apoase la lungimea de undă 260 nm. Paralel se determină densitatea 
optică a soluţiei de metiluracil standard. 

Benzocaina (Anestezina) este un derivat al acidului p-aminobenzoic. Datorită prezenței 
grupei amine aromatice primare în molecula benzocainei, substanța se poate identifica pri n 
reacțiile de formare a azocolorantului, bazelor Schiff, formarea izonitrilului. 

Reacţia specifică a anestezinei este reacţia iodoformică. Se încălzeşte preparatul cu soluţie 
de bază de sodiu, se adaugă soluţie iod pînă la dispariţia culorii galbene; apare miros de 
iodoform.           

Determinarea cantitativă se petrece după metoda titrării nitritometrice.  
Fluocinolonul acetonid este un derivat al ciclopentanperhidrofenantrenei. Pentru fluocinolon 

sunt caracteristice un şir de reacţii generale, condiţionate de grupele funcţionale comune: 
La interacţiunea cu oxidanţii, grupa α – cetolică se oxidează până la grupa carboxilă: 
În calitate de oxidanţi pot fi folosiţi:  
a. reactivul Fehling – ca rezultat se reduce Cu (II) până la Cu (I), cu formarea oxidului de 

cupru de culoare roşie; 
b. soluţia amoniacală de nitrat de argint – ca urmare are loc reducerea până la Ag metalic; 
c. săruri de tetrazoliu – se formează farmazoni coloraţi. 
Reacţii cu participarea grupei ceto din poziţia 3 a ciclului steroic: formarea oximilor, 
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hidrazonilor, semicarbazonilor, tiosemicarbazonilor ş.a.). 
DAN reglementează reacţia cu fenil hidrazina – se formează compus de culoare galbenă. 
Reacţiile pentru ciclul steroid cu acid sulfuric concentrat 
Pentru identificarea preparatelor şi deosebirea lor se foloseşte reacţia cu acidul sulfuric 

concentrat, în urma căruia se formează produse colorate fluorescente. 
Toate metodele chimice de dozare enumerate mai sus sunt inexacte şi dificile, iată de ce 

importante se consideră a fi metodele fizico-chimice. 

Identificarea izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei prin metoda HPLC 
S-a obținut cromatogramele pentru fiecare substanță medicamentoasă standardă, precum și 

cromatograma amestecului de Metiluracil, Izohidrafural și Benzocaină. De asemenea s-a efectuat 
şi dozarea fiecărei substabţe medicamentoase separat şi în amestec în aceleaşi condiţii de 
cromatografiere.  

2. Studiul cumulării alcaloizilor în frunzele de maclee în diferite faze de vegetaţie. 
Alegerea termenului de colectare şi a condiţiilor de uscare optime pentru materia 
primă vegetală. 

S-a evaluat dinamica cumulării sanguinarinei şi cheleritrinei în specia Macleaya microcarpa 
L.  pe întreagă perioada de vegetaţie. În acest scop au fost prelevate şi analizate mostrele de 
frunze de maclee din 5 sectoare ale Centrului Ştiinţific de Cultivarea Plantelor Medicinale 
(CŞCPM). Pe parcursul anului curent conţinutul alcaloizilor principali nu s-a modificat 
semnificativ, şi numai la începutul sezonului de vegetaţie a fost puţin mai jos. În astfel de situaţie 
criterii principali pentru alegerea termenului optim de colectarea materiei prime pot fi biomasa 
cumulată a frunzelor şi impactul colectării lor la dezvoltarea plantelor în anul următor, totodată şi 
proprietăţi tehnologice ai produsului vegetal, dacă ele depind de termenul de colectare. 

Pentru evaluarea impactului condiţiilor de uscare a frunzelor de maclee la calitatea 
produsului vegetal a fost colectată o mostră omogenă dintr-o parcelă, apoi divizată în 8 părţi şi 
uscată în diferite condiţii controlate. În produsul uscat s-a determinat conţinutul alcaloizilor 
principali şi a 2 grupuri de compuşi polfenolici, precum şi randamentul alcaloizlor la extracţie. 
Cel mai optim regim este uscare la condiţii naturale, în locuri uscate şi bune aerisite, la absenţa 
razelor solare. Atât intensificarea procesului de uscare, cât şi factori climatici nefavorabili duc la 
scăderea calităţii produsului vegetal, în special a randamentului extracţiei alcaloizilor. În acelaşi 
timp, alcaloizii sunt mai rezistenţi la factori nefavorabili comparativ cu substanţe polifenolice. 

Un interes aparte prezintă creştere semnificativă a conţinutului demetilcheleritrinei la 
uscarea îndelungată, ce dovedeşte despre producerea acestui alcaloid în frunzele, ci nu în 
rădăcini. 

3. Studiul tehnologic pentru obţinere a extractului fluid din frunze de maclee, 
standardizat după conţinutul alcaloizilor.  
Elaborarea metodei de dozarea alcaloizilor benzilizochinolinici în extractului fluid de 
maclee 

La optimizarea metodei de dozarea alcaloizilor în frunze de maclee am observat legarea lor 
strânsă cu matricea, care poate fi înlăturată prin adăugarea acizilor puternici (sulfuric sau 
clorhidric) în extragent. Mai târziu am depistat, că şi în extractele hidro-alcoolice o parte majoră 
a alcaloizilor se află în forma de complecşi. Natura chimică a liganzilor la moment nu este 
stabilită, dar ele nu pot fi substanţe tanante, deoarece ultimii lipsesc în părţile aeriene ale 
macleei. Acest fapt a condiţionat necesitatea dozării atât fracţiei libere, cât şi conţinutului total al 
alcaloizilor în extractele de maclee. 

Complecşii alcaloizilor se reţin mult mai puternic pe sorbenţi cromatografici cu faza inversă 
şi se găsesc pe cromatogramele extractelor. Prin urmare, rezultatele analizei cromatografice a 
extractelor de maclee corespund conţinutului fracţiei libere a alcaloizi. Eliberarea alcaloizilor, 
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legaţi în complecşi, poate fi atinsă prin hidroliza acidă, regimuri căreia a fost obiectul pentru 
optimizare. Am depistat, că creşterea concentraţiei acizilor şi temperaturii majorează viteza 
reacţiei de hidroliză, dar şi procesului de polimerizarea compuşilor complecşi, ce duce la 
scăderea regăsirii finale a alcaloizilor. În acest caz rezultatele mai bune am obţinut cu acid acetic, 
decât cu acizi puternici. Prin urmare, propunem următoare tehnica de lucru pentru prepararea 
probelor analitice ale produselor extractive din frunze de maclee: 

Alcaloizi liberi: 0,2 ml extract analizat se introduce în balon cotat de 10 ml, se completează 
volumul cu etanol 20% şi se omogenizează. Alicota soluţiei se centrifughează 3-5 min la 7000-
10000 g şi se analizează în condiţii cromatografice, elaborate pentru analiza frunzelor de maclee. 

Alcaloizi totali: 0,2 ml extract analizat se introduce în balon cotat de 10 ml, se adaugă 0,2 ml 
acid acetic glacial şi se încălzeşte timp de 2 ore la temperatura 70°C. După răcire se completează 
volumul cu etanol 20% şi se omogenizează. Alicota soluţiei se centrifughează 3-5 min la 7000-
10000 g şi se analizează în aceeaşi condiţii. 

Elaborarea procedeului de obţinere a extractului fluid de maclee 
La prima etapă, utilizând metoda de macerare, am optimizat compoziţia extragentului, şi 

anume concentraţia etanolului şi adaosurilor (acid sulfuric, acid acetic sau amoniac). Cele mai 
înalte valori randamentului s-a obţinut la concentraţii etanolului 70 şi 80% (tabelul 4). Ca 
optimă, am stabilit concentraţia 70%, fiind mai potrivită pentru ţesutul cutanat, iar extractele 
obţinute conţin mai puţin substanţele balast lipofile. Referitor adaosurilor studiate: Amoniac 
practic n-a modificat randamentul sanguinarinei, dar a micşorat randamentul cheleritrinei, 
probabil din cauza oxidării lui cu oxigen atmosferic în mediu alcalin (tabelul 5). Acizii (atât 
sulfuric cât şi acetic) majorează semnificativ randamentului alcaloizilor (tabelele 6 şi 7). Acid 
sulfuric are efect în concentraţii mai mici, dar micşorează pH-ul extractului până la valori 
nepotriviţi pentru aplicaţii cutanate. Totodată, în timpul extracţiei se formează precipitat de 
sulfaţi anorganici, care poate astupa sita la ieşire din extractor. Formarea precipitatului continue 
şi la păstrarea extractului. Din aceste consideraţii am ales acid acetic în  calitate de adaos. 

La al 2-lea etapa a fost preparată o serie experimentală de extract fluid de maclee în raportul 
1:5, utilizând metoda de percolare la temperatura camerei şi extragentul – etanol 70% cu adaos 
de acidul acetic în calculul 10% din masa produsului vegetal. Randamentul alcaloizilor la 
extracţie a constituit 79% pentru sanguinarină şi 86% pentru cheleritrină. Extractul obţinut a fost 
pus la păstrare experimentală în condiţii normale. 

4. Studiul compoziţiei cantitative a substanţelor active în specia Monarda fistuloza L. 
în condiţii pedo-climatice a Republicii Moldova.  

A fost evaluată dinamica cumulării principiilor active al uleiului volatil în specia Monarda 
fistuloza L. pe întreagă perioada de vegetaţie (tabelul 8). Din tabelul se vede, că conţinutul 
maxim al substanţelor determinaţi a fost în faza de butonizare. În acelaşi timp, conţinutul 
timochinonei este supus variaţiilor mai mari şi poate atinge valori maxime şi la sfârşitul 
perioadei de vegetaţie. Având în vedere datele recente despre conţinutul înalt al compuşilor 
activi în muguri, putem recomanda recoltarea părţilor aeriene de monardă în faza de butonizare, 
înainte de înflorire în masă. 

În faza de butonizare din sectorul de bază au fost prelevate frunze din 50 exemplare 
individuale de monardă. La analiza acestuia s-a depistat, că 32 plante (64%) produc predominant 
timol (> 90% din suma fenolilor), iar alţii 18 plante (36%) – carvacrol (> 95% din sumă). Acest 
fapt (în ansamblu cu datele, obţinute în anii precedenţi) permite de a presupus existenţă a 2 
chemotipuri metabolici. În acelaşi timp, analiza compuşilor polifenolici în aceste plante n-a 
dezvăluit orice particularităţi caracteristici, nici corelaţii cu conţinutul fenolilor volatili. 

A fost evaluat impactul condiţiilor de uscare a frunzelor de monardă la conţinutul 
principiilor active, precum şi a unor grupe de compuşi polifenolici (tabelul 9). Pentru 
minimizarea pierderilor fenolilor volatili şi a flavonozidelor mai potrivită este uscare accelerată 
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la temperaturi circa 40°C, în timp ce valori maxime ale acizilor hidroxicinamici ating la uscarea 
în condiţii normale, iar cumularea timochinonei creşte considerabil la uscare îndelungată în 
condiţii nefavorabile. 

5. Introducerea în cultură a plantelor medicinale 
Au fost elaborate procedeele de introducere în cultură în condiţiile pedoclimatice a RM la 

nivel fiziologic şi morfo-anatomic a 25 de specii de plante medicinale din flora autohtonă şi din 
alte regiuni geografice: Silybum marianum (L.) Gaertn, Centaurea cyanus L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench., Helichrysum italicum L., Thymus vulgaris L. şi Thymus serpyllum L., 
Hypericum perforatum L.,Cynara scolymus L., Tanacetum vulgare L., Melissa officinale 
L.,Achillea millifolium L.,Monarda fistulosa L., Artemisia absinthium L., Artemisia dracunculus 
L. Mentha arvensis L., Mentha suoaveolens Enrh.,Nepeta cataria L.,Origanum hirtum L., Nepeta 
transcaucasica Grossch, Agrimonia eupatoria L., Rubus fruticosus L. 

Introducerea în cultură a acestor plante medicinale este făcută cu perspectivă a cultivării 
acestora şi obţinerii de materie primă,utilizată în producerea de noi medicamente autohtone.  

Domeniu de implementare –Agricultura Plantelor medicinale. 
Beneficiari economici: ferme agricole, agricultori particulari.  
Au fost elaborate recomandări pentru cultivare şi termenii de recoltare a biomasei plantelor 

cercetate. 
Au fost efectuate măsurări şi observaţii fenologice a speciilor studiate. Pe măsura creşterii şi 

dezvoltării au fost colectate probe de organe şi părţi ale plantelor şi efectuate cercetări anatomice 
şi analize fitochimice . 

Au fost obţinute rezulatate ce atestă corelaţii de conţinut calitativ şi cantitativ ale principiilor 
active cu condiţiile de cultivare şi întreţinere ale plantelor cercetate.(calitatea solului, gradul de 
iluminare, regimul hidric şi altele ) 

Au fost identificate anumite exemplare din speciile studiate cu conţinut deosebit (calitativ şi 
cantitativ) de principii active, cea ce  atestă existenţa diferitor genotipuri (biotipuri sau ecotipuri) 
în cadrul populaţiilor  din parcelele experimentale.  

A fost efectuată extracţia  principiilor active din unele specii de plante pentru studiul 
fitochimic mai profund al acestora şi testarea lor în laboratoare specializate a proprietăţilor 
antioxidante, antiinflamatoare şi hepatoprotectoare. 

• CIOBANU, N.; UNGUREANU, I.; POMPUŞ, I.. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice 
efectuate la centrul de cultivare a plantelor medicinale a USMF „N.Testemiţanu” în 
ultimii 10 ani. Materialele conferinței științifice consacrate jubileului de 50 de ani de 
la fondarea Facultății de Farmacie și 80 de ani de la nașterea patriarhului farmaciei 
moldave Vasile Procopişin. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014, nr. 3-
4, 19, ISSN 1812-5077. 

6. Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâni aseptomin RNP 
În urma realizării proiectului de Transfer tehnologic a fost elaborarat produsul „Aseptomin 

RNP” – soluţie antiseptică  pentru mâni pe bază de alcool etilic şi izopropilic, precum şi 
excipienţi ce asigură efect protector şi emolient la nivel de tegumente. Tehnologia de producere a 
produsului a fost implementată în cadrul întreprinderii „RNP Pharmaceuticals” SRL, care a fost 
şi cofinanţator în cadrul acestui proiect. Transferul tehnologic s-a realizat prin transmiterea 
tuturor documentelor de normare a calităţii şi de studii preclinice şi clinice către întreprinderea  
„RNP Pharmaceuticals” SRL, care urmează să înregistreze produsul pentru a putea fi fabricat în 
serii.  
- UNCU, L.; PĂDURARU, N.; VÎSLOUH, O.; UNCU, A.; CIOBANU, N.; VALICA, V.; 

SUVORCHINA, O. «Разработка антисептического раствора для рук Aseptomin F». 
Международная научная конференция студентов и молодых ученых, апрель 19-20, 
2012, Одесса,Украина, 109-111. ISSN 8462-0053.  
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- UNCU, L.;  PRISACARI, V.; VALICA, V.; CIOBANU, N.;  BOBROV, E.; UNCU, A. 
Elaborarea soluţiei antiseptice pentru mâni, 500 ml. Catalogul Oficial al EIS 
„INFOINVENT-2013”. 2013, compartimentul II, part II, 169. ISSN 1844 – 7880. 

- PADURARU, N.; BOBROV, E.; BARANEŢCHI, I. Elaboration of antiseptical solution on 
the base of alcohols. Abstract book, 4th International Medical Congress for Students and 
Young Doctors MedEspera. 2012, 246-247. ISBN 978-9975-56-160-0. 

 

7. Studii de compatibilitate, analiză și standardizare pentru produse combinate pentru 
tratamentul otitelor: 

În urma colaborării Centrului Stiintific al Medicamentului (CȘM)  și Laborartorului 
Patologie ORL al USMF ”N. Testemițanu” a fost obtinut un nou produs medicamentos sub 
formă de picaturi auriculare care conține ca principii active ciprofloxacina clorhidrat  și ulei 
volatil de busuioc (denumirea de lucru a preparatului - CB-12). În cadrul studiului desfăşurat a 
fost elaborată  forma farmaceutică și determinată toxicitatea acută a CB -12. Rezultatul 
investigaţiilor efectuate conform recomandărilor TG 423 Acute Toxic Class Method (OECD) 
poate fi clasificat ca toxicitate redusă, clasa de toxicitate 5 şi determinată doza letală medie. 
Datele obţinute în urma cercetării indică toxicitate redusă și pot servi ca premiză pentru 
efectuarea toxicităţii cronice și planificării studiilor clinice a produsului elaborat. 

In urma studiilor efectuate a fost obtinut o noua compozitie medicamentoasă combinată 
(certificat de inovator Nr.5308, din 15.02.2014 - ”Picaturi auriculare pentru tratamentul 
afecţiunilor inflamatorii ale urechii”). Ne-am propus ca obiectiv extinderea portofoliului de 
preparate medicamentoase pentru tratamentul otitelor externe, otitelor medii acute şi otitelor 
medii cronice atât la cele fără perforaţia membranei timpanice cât şi la cele perforative. 

Preparatul medicamentos combinat elaborat cu denumirea de lucru „CB-12” conţine pentru 
50 ml substanţe active: ciprofloxacina clorhidrat  - 0,15 g, ulei volatil de busuioc - 0,20 g. 
Ciprofloxacina reprezintă un antibacterian fluorchinolon cu spectru larg de acţiune activ faţă de 
un număr impunător de germeni patogeni. Mecanismul de acţiune constă în blocarea ADN-
girazei microorganismelor sensibile şi a replicării ADN-ului. Fluorul este responsabil de lărgirea 
spectrului antibacterian pentru gram-negativi şi extinderea spectrului la gram-pozitivi. Ciclul 
piperazinic face preparatul activ contra Pseudomonadelor. Busuiocul (Ocimum basilicum) este o 
planta cu vaste efecte terapeutice. Posedă actiune antimicrobiana, antiinflamatorie, regenerativă, 
calmantă, uşoară anestezică etc. Este pe larg utilizat inclusiv şi în tratamentul afecţiunilor 
tractului respirator superior şi inferior.  
- UNCU, L.; IURESCO, T.; PARII, S.; CIOBANU, N. Utilizarea medicamentelor combinate 

în tratamentul maladiilor otorinolaringologice. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chisinău, 
2011, nr. 1-4, 17-21. ISSN 1812-5077 

- IURESCO, T.; SUVORCHINA, O.; TIHON, I. Argumentation of the component of 
combined antibacterial ear drops. Abstract book, 4th International Medical Congress for 
Students and Young Doctors MedEspera. 2012, 245-246. ISBN 978-9975-56-160-0. 

- УНКУ, Л.; ЮРЕСКУ, Т.; ПАРИЙ С.; ВЫСЛОУХ, О.; СУВОРКИНА, О.; УНКУ А. 
Перспективы разработки новых комбинированных ушных капель. В: Материалы 
Конференции молодых ученых "Молодёжь — медицине будущего", посвященной 165-
летию со дня рождения В.В. Подвысоцкого. Одесса, 2012, 75. ISBN 978-9975-56-160-0. 

- MANIUC, M.; VALICA, V.; PARII, S.; UNCU, L.; ABABII, P.; NICOLAI, E.; 
STEFARTA; R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Brevet de invenţie MD 
4291B1. 2014-10-21.*  

- MANIUC, M.; VALICA, V.; PARII, S.; UNCU, L.; ABABII, P.; RUSNAC, L.; NICOLAI 
E.  The developement of new combination drug as ear drops pharmaceutical form.  Volum 
rezumate Conferinţa Zilele Spitalului Clinic de Recuperare „Update in reabilitare”– Ediţia 
XIII. Iaşi, România, 2015, 24. 
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8. Cercetări farmaceutice și toxicologice pentru un nou compus cu acțiune 
antituberculoasă 

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, actualmente, în lume există aproximativ 
10 milioane de persoane atinse de tuberculoză, 75% dintre acestea în țările lumii a treia. Rata de 
îmbolnăvire de TBC în RM a avut o tendință de micșorare din anul 2007 până în 2010 cu cca 
13%, apoi, în 2011 și 2012 se observă o creștere cu cca 2%, iar pentru 2013 o scădere cu 4.4%. 

Activitatea antibacterială și antituberculoasă a compușilor, în componența cărora intră inelul 
azolic, a fost raportată în numeroase studii. Din această cauză, în cadrul echipei de sinteză de la 
Institutul de Chimie al Academiei de Științe din Republica Moldova s -au sintetizatun șir de 5 -
aril-2-tio-1,3,4-oxadiazoli, iar studiul relației dintre structura substituienților în acești compuși au 
relevat acțiune antimicobacteriană. În calitate de prototip al acestui compus a servit alcaloidul 
Tryptanthrin, extras din planta Strobianthes cusia (Acanthaceae), originară din China, pentru 
care este dmonstrată acțiunea antimicobacteriană. Totodată, această substanță se caracterizează și 
printr-o toxicitate acceptabilă.  

Au fost studiate  proprietăților fizico-chimice, elaborate metodele de analiză pentru derivatul 
tiodiazolic 2-(propiltio)-5H-[1,3,4]-tiadiazol[2,3-b] quinazolin-5-onă; au fost efectuate studii de 
toxicitate acută și subcronică, precum și testată activitatea antimicrobiană.  
- UNCU, A.; VALICA, V.; BOBROV, E.; VISLOUH, O.; MOISEEV, A. Evolutia 

cercetarilor privind descoperirea de noi agenti antituberculosi. Anale ştiinţifice ale USMF 
“Nicolae Testemiţanu”. Ed. XIV, 2013, vol. 1, 372-379. ISSN 1857-1719. 

- UNCU, A.; VALICA, V.; DONICI, E.; MOISEEV, A.; SUVORCHINA, O. 
Antimycobacterial agents on the pharmaceutical market of Moldova. Archives of the Balcan 
Medical Union. The official journal of the Balcan Medical Union, Celsius Publishing 
House. 2013, vol.48, 105. ISSN 0041–6940 

- NICOLESCU, F.; UNCU, A.; CHIRIŢĂ, C.; ANCUCEANU, R.; IONIŢĂ, C.; UNCU, L.; 
NEGREŞ, S.; MACAEV, F.; VALICA, V. Screening toxicologic asupra unui nou compus 
antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului. Revista farmaceutică a 
Moldovei. 2014, nr. 3-4, 55. ISSN 1812-5077. 

- UNCU, A.; SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O., PODGORNÎI, A. Conducător ştiinţific: 
VALICA, V. Analiza RMN a unui derivat tiodiazolic cu acţiune antimicobacteriană. 
Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor. Culegere de rezumate 
ştiinţifice. 2014, 43. ISSN 1857-1719. 

- UNCU, A.; VALICA, V.; MACAEV, F.; SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O. Studiul 
comportamentului spectral al unui derivat tiodiazolic cu actiune antimicobacteriana. Revista 
farmaceutica a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 42. ISSN 1812-5077. 

- UNCU, A.; SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O.; BOBROV, E.; MOISEEV, A.; Academic 
adviser: VALICA, V. Study of physicochemical properties of a thiodiazol derivates with 
antimycobacterial activities. Abstract book 5th International Medical Congress for Students 
and Young Doctors MedEspera. 2014, 241-242. ISBN 978-9975-56-160-0. 

- SAVIN, N.; UNCU, A. Conducător ştiinţific: UNCU, L. Studiul proprietăţilor lipofile pentru 
un nou derivate tiodiazolic cu acţiune antimicobacteriană. Culegere de rezumate ştiinţifice 
ale studentilor rezidentilor şi tinerilor cercetători. 2015, 302. 

- UNCU, A.; SUVORCHINA, O.; VISLOUH, O.; VALICA,V.; UNCU, L. HPLC 
determination of a new antimycobacterial compound from the group of synthetic analogues 
of tryptanthrine. Acta Medica Marisiensis Vol. 6, Suppl. 5, 2015, official publication of the 
University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, the 15th International Symposium 
and Summer School on Bioanalysis, 13-18 July 2015, book of abstracts, 38. ISSN-L 2068-
3324, ISSN 2068-3324. 
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9. S-au elaborat şi modificat un şir de acte legislativ-normative în domeniul 
medicamentului şi activităţii farmaceutice cu participarea colaboratorilor catedrei 
Farmacie socială „Vasile Procopişin”: 

- Legea nr. 57 din 01.04.2011 „Privind modificarea şi complementarea Legii nr. 1456-XII  
din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (s-au modificat şi completat Legea nr. 
1456-XII din 25.05.1993). Publicat MO nr. 70-73 din 29.04.2011. 

- Legea nr. 60 din 01.04.2011 „Privind modificarea şi complementarea unor acte legislative”    
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 91-94 din 03.06.2011. 

- Legea nr. 168 din 22.07.2011 „Pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999  cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor” (s-au modificat şi 
completat Legea nr. 382-XII din 06.05.1999). Publicat MO nr. 91-94 din 03.06.2011.  

- Hotărârea Guvernului nr. 32 din 13.01.2012 „Privind modificarea şi completarea 
Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la 
medicamente”. Publicat MO nr. 16-18 din 20.01.2012. 

- Legea nr. 33 din 06.03.2012 „Privind modificarea şi complementarea unor acte legislative” 
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 99-102 din 25.05.2012. 

- Ordinul MS RM nr. 521 din 01.06.2012 „Privind controlul de stat al calităţii 
medicamentelor”. Publicat MO nr. 126-129 din 22.06.2012. 

- Hotărârea Guvernului nr. 504 din 12.07.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar 
privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice”. Publicat MO nr. 149-
154 din 20.07.2012. 

- Ordinul MS RM nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor 
medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare”. Publicat MO nr. 
254-262 din 14.12.2012. 

- Ordinul MS RM nr. 960 din 01.10.2012 „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a 
medicamentelor”. Publicat MO nr. 216-220 din 19.10.2012. 

- Legea nr. 142 din 14.06.2013 „Privind modificarea şi complementarea unor acte legislative” 
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 161-166 din 26.07.2013. 

- Legea nr. 261 din 01.11.2013 „Cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova. 
Publicat MO nr. 290 din 10.12.2013. 

- Legea nr. 53 din 03.04.2015 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 
decembrie 1997 cu privire  la medicamente”. Publicat MO nr. 102-104 din 28.04.2015. 

- Legea nr. 150 din 30.07.2015 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 
mai 1993 cu privire  la activitatea farmaceutică”. Publicat MO nr. 241-246 din 28.08.2015. 

- Ordin MS RM /CNAM nr. 600/320-A din 20.07.2015 „Cu privire la mecanismul de includere 
a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală”. Publicat MO nr. 247-252 din 04.09.2015. 
 

8. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII* 
- formele de antrenare în activităţi conexe cercetării; 

Forma de antrenare în activităţile conexe cercetării este colegială; 

- ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire; 
Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire în perioada 2011-2015 constituie 

100%;  
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- raportul nr. teze de licenţă/nr. cercetători şi nr. teze de masterat/nr. 
cercetători; (p. 6.1.3.3) 

Nr. 
d/r 

Numele, prenume 
conducăorului Grad și titlul știin. Numărul de licență/master susținute 

2011 2012 2013 2014 2015 Total Media  
Teze de licență 

1.  Brumărel Mihail Dr.șt.farm., conf.univ. 1 1 4 3 3 12 2,40 
2.  Safta Vladimir Dr.hb.șf.farm., prof.univ. 3 2 3 3 1 12 2,40 
3.  Ciobanu Nadeja Dr.șt.farm., conf.univ. 1   2 - - 3 0,60 
4.  Adauji Stela Dr.șt.farm., conf.univ. 1 1 2 3 2 9 1,80 
5.  Dogotari Liliana Dr.șt.farm., conf.univ.   1 1   2 4 0,80 
6.  Bezverhni Zinaida Dr.șt.farm., conf.univ. 3 3 1,5 2 2 11,5 2,30 
7.  Şcetinina Svetlana  Asistent universitar 1     1 2 4 0,80 
8.  Peschin Anatol Asistent universitar   1 1 3 2 7 1,40 
9.  Chiţan Elena Asistent universitar     1 3 3 7 1,40 
10.  Valica  Vladimir Dr.hb. şt. farm., prof. un. 1 − − 2 1,5 4,5 0,90 
11.  Treapiţîna Tatiana Dr.şt.farm., conf.univ. − − − 4 2,5 6,5 1,30 
12.  Simonova  Lidia Dr.şt.chim., conf.univ. − − − 3 1 4 0,80 
13.  Uncu  Livia Dr.şt.farm., conf.univ. − 1,5 2 4,5 8,5 16,5 3,30 
14.  Cotelea  Tamara  Dr.şt.farm., conf.univ. 2 2 − 2 5 11 2,20 
15.  Ştefaneţ  Tatiana Asistent universitar − − − 1 2 3 0,60 
16.  Tihon Iurie Asistent universitar 3 2 − − − 5 1,00 
17.  Staver  Olga Asistent universitar − − − 1 − 1 0,20 
18.  Donici  Elena Asistent universitar − − 1 1 1,5 3,5 0,70 
19.  Podgorîi Ana Asistent universitar − − − 0,5 1 1,5 0,30 
20.  Diug Eugen  Dr.hb.şt.farm., prof.univ. - - 5 3 2,5 10,5 2,10 
21.  Ciobanu Nicolae  Dr.şt.farm., conf.univ. - - 5 3 2 10 2,00 
22.  Guranda Diana Dr.şt.farm., conf.univ. 1 1,5 6 5 4,5 18 3,60 
23.  Polişciuc Tamara Dr.şt.farm., conf.univ. - - 4 1 - 5 1,00 
24.  Znagovan Alexandru Dr.şt.farm., conf.univ. - - 6 5 3 14 2,80 
25.  Ciobanu Cristina Dr.şt.farm., asistent univ. 1 - 1,5 1 - 3,5 0,70 
26.  Marinescu Olga  Asistent universitar - - 2 - - 2 0,40 
27.  Gonciar Veaceslav Dr.hb.şt.med., prof.univ. 2 4 3 8 6 23 4,60 
28.  Scutari Corina Dr.şt.med., conf. univ. 2 5 3 6 5 21 4,20 
29.  Cheptea Eduard Dr.şt.med., conf. univ. 1 5 1 1 2 10 2,00 
30.  Cazacu Vasile Dr.şt.med., conf. univ. 2 3 1 6 4 16 3,20 
31.  Bodrug Elena Dr.şt.med., conf. univ. - - - 5 3 8 1,60 
32.  Butorov Serghei Dr.şt.med., conf. univ. - - - - 1 1 0,20 
33.  Dubcenco Valeriu Dr.hb.şt.med., prof.univ. - - - 6 3 9 1,80 
34.  Nistreanu Anatolie Dr.şt.med., prof.univ. - - - - 4 4 0,80 
35.  Calalb Tatiana Dr.hab.. şt.biol, conf.univ 1 2 1 5 2 11 2,20 
36.  Cojocaru-Toma M. Dr.şt.farm., conf. univ 1 1 1 5 3 11 2,20 
37.  Chiru Tatiana  Dr.şt.farm.,  asist. .univ 1 - - 3 1 5 1,00 
38.  Benea Anna Asistent universitar 1 2 1 3 2 9 1,80 
  Total  29 38 59 103 88 317 63,4 

Teze de master 
39.  Brumărel Mihail Dr.șf.fatm., conf.univ. 1 1 - 1 1 4 0,8 
40.  Valica  Vladimir Dr.hb.şt.farm., prof. univ. 1 1 - 1 - 3  0,6 
41.  Diug Eugen  Dr.hb.şt.farm., prof. univ. - - - 1 - 1  0,2 
42.  Gonciar Veaceslav Dr.hb.şt.med., prof. univ. - - - 1 1 2  0,4 

Total  2 2 - 4 2 10 2 
Total  31 40 59 107 90 327 65,40 
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- antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă 
calificare cu elucidarea: 
• ponderii cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/ consultant 

ştiinţific al tezelor de doctorat și raportului nr. doctoranzi/nr. 
cercetători; 

 

Nr. 
d/r 

Numele, 
prenume 
conducă-
torului 

Abilitarea cu 
dreptul de 

conducător, 
specialitatea 

Numele 
doctorandului 

Forma de 
instruire 

Anul 
înmatriculă-
rii /finisării 

Data susținerii tezei 

1.  
Brumărel 
Mihail 
Dumitru 

919-23/01 
23.01.09, 
316.01 

Farmacie 

1. Bezverhni 
Zinaida 

Frecvenţa 
redusă 

12.2005-
12.2010 

Susţinută 02.03.2011 
Aprobată CNAA 

12.05.2011 
2. Chițan 
Elena 

Frecvenţa 
redusă 

11.2011-
11.2015 - 

2.  
Safta 
Vladimir 
Nazarie 

1718, 09.10.12 
316.01 

Farmacie 

3. Paseka 
(Cozmic) 
Olesea 

Frecvenţa 
redusă 

12.2006-
04.2015 
concediu 
academic 

- 

4. Buliga 
Valentina 

Frecvenţa 
redusă 

12.2015-
12.2020  

3.  

Diug 
Eugen 
Mihail 

1368, 22.12.11, 
316.01 

Farmacie 

5. Anton 
Mihail 

Frecvenţa 
redusă 

12.2014-
12.2019  

6. Ciobanu 
Critina 

Frecvenţa 
redusă 

12.2010-
12.2014 

Susţinută 10.07.2015 
Aprobată CNAA 

07.10.2015 
7. Solonari 
Rodica 

Frecvenţa 
redusă 

12.2007-
12.2010  

8. Allaa M. 
Fathi Baroud 

La zi 
(contract) 

12.2008-
12.2011 

Susţinută 11.12.2013 
Aprobată CNAA 

13.02.2014 
4.  

Nistreanu 
Anatolie 
Constantin 

1400, 22.12.11, 
316.01 

Farmacie 

9. Chiru 
Tatiana 

Frecvenţa 
redusă 

12.2008- 
12.2012 

Susţinută 08.10.2014 
Aprobată CNAA 

20.11.2014 
10. Benea Ana 
concediu acad. 
pentru îng. 
Copilului 

Frecvenţa 
redusă 

12.2007- 
12.2013 

31.03.08-
31.03.11  

 

5.  
Valica 
Vladimir 
Vasile 

1399, 22.12.11, 
316.01 

Farmacie 

11. Tihon Iurie Frecvenţa 
redusă 

12.2006-
03.2012 

Susţinută 16.03.2012 
Aprobată CNAA 

23.05.2014 
12. Podgornîi 
Ana 

Frecvenţa 
redusă 

11.2015-
11.2020  

6.  

Gonciar 
Veaceslav 
Ivan 

1393, 22.12.11, 
314.01 

Farmacologie, 
farmacologie 

clinică 

13. Bodrug 
Elena La zi 12.2007-

12.2010 

Susţinută 11.07.2012 
Aprobată CNAA 

09.10.2012 

14. Cerlat 
Sergiu 

Frecvenţa 
redusă 

12.2008-
12.2012 

Susţinută 30.01.2015 
Aprobată CNAA 

12.05.2014 

15. Tofan 
Elena 

Frecvenţa 
redusă 

12.2009-
12.2013 

Susţinută 03.06.2015 
Aprobată CNAA 

07.10.2015 

7.  Uncu Livia 
1971, 10.04.14 

316.01 
Farmacie 

16. Donici 
Elena 

Frecvenţa 
redusă 

11.2013-
11.2018  

17. Nicolai 
Eugen 

Frecvenţa 
redusă 

12.2015-
12.2020  
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Nr. 
d/r 

Numele, 
prenume 
conducă-
torului 

Abilitarea cu 
dreptul de 

conducător, 
specialitatea 

Numele 
doctorandului 

Forma de 
instruire 

Anul 
înmatriculă-
rii /finisării 

Data susținerii tezei 

8.  
Cotelea 
Tamara 

2024, 09.10.14 
316.01 

Farmacie 

18. Bolocan 
Vladimir 

Frecvenţa 
redusă 

12.2015-
12.2020  

9.  
Adauji 
Stela 

2078, 24.02.15 
316.01 

Farmacie 
-    

10.  
Calalb 
Tatiana 

1151, 08.07.11 
164.01 Botanica -    

11.  

Parii 
Sergiu 
consultant 
ştiinţific 

1852, 03.10.13 
314.01 

Farmacologie, 
farmacologie 

clinică 

19. Benea Ana 
concediu acad. 

pentru îng. 
copilului 

Frecvenţa 
redusă 

12.2007- 
12.2013 

31.03.08-
31.03.11  

 

 
• numărului doctoranzilor care au beneficiat de burse nominale; 
• ponderii doctoranzilor pregătiţi pentru alţi subiecţi ai economiei 

naţionale; 
 

Nr. 
d/r 

Numele, 
prenume 
conducă-
torului 

Abilitarea cu 
dreptul de 

conducător, 
specialitatea 

Numele 
doctorandului 

Forma de 
instruire 

Anul înmatriculării 
/finisării 

Data susținerii 
tezei 

1.        

 
• ponderii susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a 

tezelor de doctorat; 
 

Nr. 
d/r Numele doctorandului Forma de 

instruire 

Anul înma-
triculării 
/finisării 

Susținerea tezei în termen  Susținerea pe durata a 
trei ani 

1.  
Bezverhni 
Zinaida 

Frecvenţa 
redusă 

12.2005-
12.2010 

I etapa 26.04.2010 
Susţinută 02.03.2011 

Aprobată CNAA 
12.05.2011 

 

2.  Chițan Elena Frecvenţa 
redusă 

11.2011-
11.2015  Planificată pentru 

susținere 2016 

3.  
Ciobanu Critina Frecvenţa 

redusă 
12.2010-
12.2014 

I etapa 2014 
Susţinută 10.07.2015 

Aprobată CNAA 
07.10.2015 

 

4.  
Allaa M. Fathi 
Baroud 

La zi 
(contract) 

12.2008-
12.2011  

Susţinută 11.12.2013 
Aprobată CNAA 

12.05.2013 

5.  Bodrug Elena La zi 12.2007-
12.2010  

Susţinută 11.07.2012 
Aprobată CNAA 

09.10.2012 

6.  Cerlat Sergiu Frecvenţa 
redusă 

12.2008-
12.2012  

Susţinută 30.01.2015 
Aprobată CNAA 

09.04.2015 

7.  Tofan Elena Frecvenţa 
redusă 

12.2009-
12.2013  Susţinută 03.06.2015 

Aprobată CNAA 
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Nr. 
d/r Numele doctorandului Forma de 

instruire 

Anul înma-
triculării 
/finisării 

Susținerea tezei în termen  Susținerea pe durata a 
trei ani 

07.10.2015 
8.  

Chiru Tatiana Frecvenţa 
redusă 

12.2008/1
2.2012  

Susţinută 08.10.2014 
Aprobată CNAA 

20.11.2014 
9.  

Tihon Iurie Frecvenţa 
redusă 

12.2006-
03.2012 

Susţinută 16.03.2012 
Aprobată CNAA 

23.05.2012 
 

- activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice;  
- activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, 

precum şi promovării imaginii ştiinţei. 
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin participarea cercetătorilor cu comunicări științifice 

în cadrul forurilor științifice naționale și internaționale de profil (Congresul intonațional din 
Genetica, Simpozionul de Biodiversitate). 

Rezultatele obținute sunt incluse în cursul de lecții la disciplinele predate în cadrul facultăţii 
de Farmacie: Botanica farmaceutică, Farmacognozie și Plante toxice; Analiza medicamentului, 
Farmacie socială, Tehnologia medicamentelor şi altele, precum şi în cadrul cursurilor de 
perfecţionare pentru specialişti farmacişti practicieni. 

Colaboratorii facultăţii participă la diverse emisiuni televizate tematice, promovând 
rezultatele obținute atât în cadrul cercetările științifice, cât şi activitatea didactică. 

Sub conducerea profesorilor studenții și tinerele cadre didactice, participă cu referate și 
postere la foruri științifice pentru masteranzi și studenți, inclusiv: Conferința Științifică 
consacrată Jubileului de 50 ani de la fondarea Facultății de Farmacie și 80 ani de la nașterea 
patriarhului Farmaciei Moldave Vasile Procopișin, Chișinău, Facultatea Farmacie USMF 
“Nicolae Testemițanu”; Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la nașterea 
profesorului universitar Boris Parii  Medicamentul de la idée la farmacie; Congresul Național de 
Farmacie din România cu participare internațională, ediția a XV -a „Viziune și inovație în 
practica farmaceutică, Orizont 2020”, Iași, Societatea de Științe farmaceutice din România; 
Conferința Internațională “Preocupari recente in cercetarea, conservarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural”, ediția a IX -a, Muzeul Județean Mureș; Congresul Internaţional al 
Studenţilor şi Tinerilor Medici Cercetători MedEspera; România, Piatra Neamț, Phytochemical 
Society af Europe Meeting;  
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9. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE* 
10.  COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL  

- formele de cooperare; 
În scopul realizării unei colaborări sunt adoptate următoarele formele de colaborare: 
- schimburi de experiență în domeniul cercetării medicamentelor; 
- elaborarea unor documente analitice de normare a calităţii medicamentelor; 
- elaborarea de noi forme şi tehnologii de fabricare a medicamentelor; 
- organizarea unor manifestări ştiinţifice comune: mese rotunde, worshopuri, conferinţe; 
- organizarea de seminare şi prelegeri tematice din diferite domenii ale industriei 

farmaceutice; 
- primirea reciprocă a cercetărilor pentru documentare şi efectuarea unor experienţe; 
- elaborarea unor lanuri, respectiv proiecte de cercetare comună; 
- implementarea unor proiecte comune de transfer tehnologic. 

- acordurile de colaborare; 
- Acordul de colaborare din 05.05.2011 între Centrul Științific în Domeniul 

Medicamentului și Fabrica Farmaceutică ”Farmaprim”, SRL – dezvoltă domeniul de 
cercetare comună a medicamentului prin utiliozarea eficientă a resurselor intelectuale şi 
a infrastructurii de care dispun în baza (pe termen determinat). 

- Contract de colaborare în centrul Științific în Domeniul Medicamentului și Institutul de 
Chimie al AȘM din martie 2011. Obiectivul – Elaborarea metodelor de extracție 
fracționară a substanțelor biologic active din plante. Durata contractului 2011-2012. 

- lucrările realizate la comanda beneficiarilor din ţară; 
- proiectele de cercetare/lucrările realizate în colaborare cu parteneri din ţară; 

1. Implementarea în practica medicală a produselor Floralghin, unguent şi Floralghin, pastă 
dentară adezivă. 
• Cifrul proiectului 15.817.04.44A. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  
• Conducătorul proiectului: Postolachi A.;  
• perioada 2010-2011 
• volumul finanţării 50000 mii lei 

2. Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă 
• Cifrul proiectului 12.824.19.156T. 
• Conducătorul proiectului: dr. hab. farm., prof. univ. Valica V. 
• perioada aa.2012-2013. 
• volumul finanțării 1000 mii lei. 

3. Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâni Aseptomin RNP 
• Cifrul proiectului 12.824.09.152T. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Cofinanțare.  
• Termenul de realizare al proiectului – a. 2012 
• Conducător: dr. şt. farm., conf. univ. Uncu L. 
• Alocaţia din bugetul de Stat – 250,0 mii lei; cofinanțare – 250,0  mii lei. 

4. Implementarea în practica industrială a picăturilor auriculare cu acţiune antiseptică, 
antiinflamatoare şi regeneratoare  
• Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. 
• Termenul de realizare al proiectului – 01.01.2013-31.12.2014 
• Conducător: dr. hab. med., prof. univ. Manic M.  
• Alocaţia: din bugetul de Stat 2013-2014 – 500,0 mii lei; cofinanțare – 500,0  mii lei. 
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- 3-4 rezultate mai importante obţinute în colaborare; 
Instituţiile de colaborare: 
• Institutul de Chimie AŞM, 
• Agenţia medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 
• Întreprinderea de producere „RNP Pharmaceutical” SRL; 
• Întreprinderea de producere „Depofarm”, SRL; 
• Centrul de Cultivare a plantelor medicinale cooperează din iniţiativă personală a 

colaboratorilor cu Grădina botanică a AŞM, Institul de Genetică şi Fiziologie a plantelor, 
Dendrariul municipal, întreprinderea municipală ”Asociaţia de gospodărire a spaţiilor 
verzi”, Departamentul MoldSilva în vederea schimbului de material semincier şi plante 
adulte. 

În colaborarea cu aceste instituţii au fost obţinute următoarele rezultate: 
- Specificaţie de calitate (proiect) pentru Aseptomin-RNP, soluţie antiseptică pentru mâni, 

2013 
- Specificaţie de calitate „Extrac uscat standardizat de păducel” SC MD-USMF 08/02-

09.13 din 17.09.2013 valabilă 17.09.2018. 
- Monografia farmacopeică „Frunză şi floare de păducel” MF MD-USMF 08/01-09.13 din 

17.09.2013, valabilă 17.09.2018. Aprobată USMF „Nicolae Testemiţanu” 
- Monografia farmacopeică „Sirop de Păducel” MF MD-08/0941-09.2013 din 16.09.2013, 

valabilă 16.09.2018, aprobată „Depofarm”, SRL 
- Monografia farmacopeică „Extract fluid concentrat de păducel” MF MD-08/0940-

09.2013 din 16.09.2013, valabilă 16.09.2018, aprobată „Depofarm”, SRL 
- Elaborarea şi aprobarea monografiilor farmacopeice 

- date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate. 
 

11.  COOPERARE INTERNAŢIONALĂ  
- acordurile de colaborare;  

- Acord de colaborare Nr. 2580 din 23.03.2009 (termen nelimitat) cu UMF Târgu Mureș, 
România, facultatea de farmacie. 
Conform acestui acord, colaboratorii facultăţii au efectuat stagii didactice și de cercetare:  
1. Diug Eugen, profesor universitar – perioada 01.03.2009 – 01.04. 2009.  
2. Guranda Diana, conferențiar universitar – perioada 01.05.2014- 31.05.2014 

- Acord de colaborare, cu UMF Târgu Mureș, România, Facultatea de Farmacie. 
Conform acestui acord, colaboratorii catedrei au efectuat stagii didactice și de cercetare:  
Calalb Tatiana, conferențiar universitar – perioada – aprilie 2009  
În baza acestui acord de colaborare  au fost organizate Conferinţe tematice:  
1.Strategii europene privind conservarea plantelor medicinale.  
2. Riscurile utilizării drogurilor uşore, (Dna profesor Oroianu Silvia) 

- Calalb Tatiana, conferențiar  universitar – aprilie 2014, program de mobilitate și cercetare 
prin CEEPUS 

-  Acord de colaborare Nr. 2580 din 23.03.2009 (termen nelimitat) 
 Conform acestui acord, colaboratorii catedrei Scutari Corina, Anghel Ludmila, 

Matcovschi Constantin în perioada 2011-2015 au efectuat stagii didactice și de cer cetare 
la UMF „Iuliu Hatieganu”, departamentul de Farmacologie, Fiziologie şi Fiziopatologie; 
UMF„ Carol Davila”, facultatea de Farmacie, catedra Farmacologie şi farmacie clinică, 
Bucureşti; Universitatea Lucian Blaga, Facultatea Medicina, Sibiu.         

 În colaborare cu UMF „Iuliu Hatieganu”, departamentul de Farmacologie, Fiziologie şi 
Fiziopatologie, Centrul de Cercetare şi informatizare asupra Medicamentului, Cluj-
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Napoca, România și cu Centrele Regionale de Farmacovigilenţă din Bordeaux și Rouen, 
Franţa am realizat proiectul internaţional “Développement et mise en œuvre d’un 
programme éducationnel de pharmacovigilance dans la pratique clinique dans les pays 
francophones de l’Europe de l’Est”. Termenul proiectului: 2012-2013. 

 În colaborare cu catedra Farmacologie şi farmacie clinică, UMF„ Carol Davila”, 
facultatea de Farmacie, Bucureşti am realizat 2 proiecte bilaterale în perioada anilor 
2014-2015. 

 În cooperare cu Catedra Farmacologie a UMF „Gr. T. Popa”din Iași, România, șeful 
catedrei  M. Nechifor a fost elaborat și editat manualul Farmacologie pentru studenții 
facultății Stomatologie. 
UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, stagiere, în calitate de bursier al Statului Român, 
la Catedra de Farmacognozie și la Catedra de Botanică farmaceutică,  Cojocaru -Toma 
Maria, conferențiar universitar, dr. șt. farm.,  perioada 01.05.2015 -31.05.2015, în baza 
Ordinului Ministerului Educației și Delegației USMF “Nicolae Testemițanu”. 

- activităţile întreprinse la comanda beneficiarilor străini; 
Studii efectuate la comanda OMS: 

1. Pharmaceutical country profile. Published by the Ministry of Health in collaboration with the 
World Health Organization. 2011, 67 p. Experți: Safta Vladimir, Bezverhni Zinaida, Lupu 
Mihail. 

1. Pharmaceutical Care Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective 
Health System. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM. 
Council of Europe, 2012 Printed on acid-free paper at the Council of Europe, 2012, 58 p. 

2. Availability and affordability of medicines and assessment of quality systems for prescription 
of medicines in the Republic of Moldova. Final report. Worl Health Organization. 2012, 52 p. 
Experți: Safta Vladimir, Bezverhni Zinaida. 

1. Medicine prices, availability, affordability price components in the Republic of Moldova 
(2011). World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, 2013, 67 p. 
Experți: Safta Vladimir, Bezverhni Zinaida, Brumărel Mihail, Lupu Mihail, Adauji Stela. 

2. Pharmacy education & trening in Moldova. Lifelong Learning Programme. Pharmacy 
Education in Europe. 2013., 17 p. Uncu Livia. 

- activităţile întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare;  
- În colaborare cu UMF „Carol Davila” din București (Dr. Farm., prof. Dumitru Lupuleasa) 

și UMF „Gr. T. Popa  din Iași (Dr. Farm., prof. Iuliana Popovici) s -a contribuit, în calitate 
de coautori, la editarea Tratatului de Tehnologie farmaceutică, vol. 3 și a Dicționarului 
farmaceutic, ediția a 3:  
• Diug Eugen Mihai, Diug Octavian. Forme farmaceutice încapsulate. Capsule 

(Capitolul XXXIII). În: Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. Tehnologie 
farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi 2009, Vol. 3, p. 181-286. 

• Popovici Iuliana, Diug Eugen Mihai, Diug Octavian, Şaramet Gabriel.  Forme 
farmaceutice solide cu particule aglomerate sau agregate şi compactate. Comprimate.  
(Capitolul XXXV). În: Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. Tehnologie 
farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi 2009, Vol. 3, p. 385-557.  

• Eugen Diug, Octavian Diug (contribuție). În: I uliana Popovici,  Dumitru          
Lupuleasa, Lăcrămioara Ochiuz. Dicționar Farmaceutic, ed. a III -a, Editura 
„Polirom”, Iași, 2014, 943 p 

- centrele universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii organizaţiei 
pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică; 

- Universitatea de Stat de Medicină din Karaganda, Kazahstan, 15-21.03.2015 – Stela 
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Adauji, conferenţiar, invitaţie pentru citirea cursurilor pe Marketing Farmaceutic şi 
Farmacie socială studenţilor anilor IV şi V, facultatea Farmacie. 

- Universitatea de Vest V. Goldiș, Arad, 2015 – Tatiana Calab, dr. hb. şt. biol., conferențiar 
universitar, invitată în calitate de profesor universitar  la ”Prima Școală de Primăvară de 
Gemmaeterapie și Homeopatie”. 

- tematica de cercetare a doctoranzilor pregătiţi în cadrul centrelor ştiinţifice 
internaţionale sau în cotutelă; 

- Ciobanu Cristina, dr. șt. farm., asistent – la UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, România 
stagiune de cercetare la Catedra de Tehnologie farmaceutică (6 luni), perioada 01.02.2013-
01.08.2013 în timpul studiilor de doctorat cu frecvenţă redusă; 

- Chiru Tatiana, dr. șt. farm., asistent – la  Universitatea din Bologna, Italia, în  scopul 
obţinerii de  cunoştinţe  despre metodele recente de analiză a extractelor vegetale obținute 
din  specia Centaurea. cyanus L, pentru o perioadă de 10 luni  (27.09.2011 – 19.07.2012 în 
timpul studiilor de doctorat cu frecvenţă redusă.  

- 3-4 rezultate mai importante obţinute în colaborare. 
 

12. ACŢIUNI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PLANIFICATE PENTRU 
URMĂTORII 5 ANI. 

Activităţii de cercetare pentru anii 2016-2018 planificate: 
- studiul compuşilor biologici activi din diverse specii de plante şi obţinute prin sinteză; 
- studii farmacologice şi clinice ale produselor cu acţiune antibacteriană, antimicotică 

regenerantă, anestezică, expectorantă şi anticolinesterazică;    
- studiul complex al formelor farmaceutice elaborate; 
- acordarea în permanenţă a serviciilor contractuale de transfer tehnologic pentru 

producătorii autohtoni de medicamente. 
Dezvoltarea sectorului inovaţional: 
- noi metode de obţinere a principiilor biologic active; 
- noi metode de analiză a substanţelor biologic active şi a formelor farmaceutice; 
- noi procedee de fabricare a formelor farmaceutice; 
- noi formule (compoziţii) de medicamente; 
- noi metode şi procedee de tratament. 
Dezvoltarea sectorului de management: 

- dotarea CŞDM cu tehnică modernă; 
- optimizarea structurii organizatorice a CŞDM şi pregătirea treptată pentru transformarea 

lui într-o instituţie specializată de cercetare a medicamentului; 
- elaborarea de noi proiecte investiţionale; 
- contribuţie la elaborarea unui plan complex de dezvoltare a industriei farmaceutice autohtone. 
Acțiunile de dezvoltare  și activitatea științifică în cadrul Catedrei  de  farmacognozie și 

botanică farmaceutică este axată  pe studiul farmacognostic al diferitor specii: Centaurea, 
Hypericum, Cynara, Aronia, Sollidago, Potentilla,  Agrimonia, etc. 

Studiul biologic și fitochimic  al produselor vegetale, obținute de la specii de plante 
medicinale (fructele și frunzele i ale speciei  Rubus caesius, obținute prin tehnologii in vitro, 
florile și părțile aerine de Monarda fistulosa, mugurii plantlor lemnoase), specii  cu conținut 
fenolic (heterozide fenolice și taninuri.  

Studiul biologic, bazat pe biometria plantelor și analiza microscopică a produselor vegetale, cu 
punerea în eviden ță a criteriile macro- și microscopice de identificare a produselor studiate. 

Identificarea plantelor medicinale și  produselor vegetale cu conținut sporit de polifenoli, 
(flavonoide: florile chemotipului mov de monardă,  conținut taninic: pățile aeriene  ale 
chemotipului violaceu de monardă. 
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Identificarea principiilor active, studiului  toxicologic și actiunea antiinflamătoare a 
extractelor uscate din părțile aeriene și flori ale speciei  Hypericum perforatum L, în scopul 
obținerii de fitopreparate noi 

Studiul activității antibacteriene și fungicide a extractelor de Centaurea cyanus L. cu 
determinarea activității antibacteriene și fungicide a albăstriței 

Evaluarea unor resurse vegetale din flora Republicii Moldova în vederea obținerii de 
fitopreparate cu potențial antioxidant, prin corelare cu amprentarea fitochimică a extractelor 
obținute prin metode moderne și selective. 

Investigarea potențialului hepato protector al unor plante medicinale din flora Republicii 
Moldova, în scopul obținereii de fitopreparate noi hepatoprotectoare. 

Studii biologice şi tehnologii de    cultivare a speciei  Monarda fistulosa,   Cynara scolymus, 
cu  evaluarea particularităților și elaborarea tehnologiilor agrotehnice de cultivare a speciilor și 
introducerea lor în  cultura Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF 
„Nicolae Testemiţanu”.  

1. Studiul profilului farmacologic al hiperforinei de dietilamoniu. 
Obiectivele: 

1. Studiul toxicităţii acute și cronice hiperforinei de dietilamoniu pe șobolani 
2. Determinarea modificărilor biochimice în sânge sub influența hiperforinei de dietilamoniu. 
3. Studiul potenţialului antidepresiv al hiperforinei de dietilamoniu. 
4. Evaluarea activităţii antimicrobiene, antiinflamatoare, regeneratoare şi citostatice pe animale 

de laborator. 
Rezultate preconizate: 
Rezultatele obţinute în cercetările toxicologice despre hiperforina vor permite efectuarea 

studiilor preclinice şi clinice ulterioare.  În rezultatul testărilor preventive se vor obţine date 
favorabile ce ar permite stabilirea unor proprietăţi noi a hiperforinei de dietilamoniu şi ar deschide 
noi direcţii în tratamentul  tulburărilor depresive, precum şi al diferitor maladii şi stări patologice, 
însoţite de depresii uşoare sau moderate. Aceasta ar contribui la începutul producerii preparatului 
vegetal cu proprietăţi antidepresive, antimicrobiene, antiinflamatoare etc., iar implimentarea lui ar 
contribui, în anumită măsură, la sporirea eficienţei tratamentului stărilor depresive și altor stări 
patologice. Rezultatele obţinute   vor permite efectuarea studiilor  clinice  pentru a demonstra 
eficienţa acestuia în afecţiuni neurologice, psihice sau alte stări înso țite de depresie. 

2.  Cercetarea proprietăților farmacologice și toxicologice ale coptizinei 
Obiectivele: 

1. Studiul toxicităţii acute și cronice a Coptizinei pe animale de laborator 
2. Determinarea proprietăților farmacocinetice ale Coptizinei. 
3. Aprecierea proprietăților hepatoprotectoare și gastroprotectoare ale Coptizinei. 

Rezultate preconizate: 
În baza cercetărilor efectuate se preconizează studiul în continuare a proprietăților curative a 

remediilor autohtone noi eficiente și inofensive. Rezultatele obținute în urma studiilor preclinice 
vor sta ca baza la studiile clinice a Coptizinei. 

3. Modelarea procesului de formare a resurselor umane pentru sistemul farmaceutic. 
Obiectivele: 

1. Analiza complexă privind asigurarea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova cu resurse 
umane. 

2. Cercetarea sociologică: evaluarea/autoevaluarea competenţelor profesionale ale farmaciştilor 
şi laboranţilor-farmacişti. 

3. Analiza complexă a procesului de formare profesională a specialiştilor – farmacişti şi 
laboranţilor-farmacişti. 
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4. Modelarea specialităţilor farmaceutice: de profil larg şi de profil îngust. 
5. Evidenţierea rolului şi aprecierea calităţii/rezultativităţii procesului de atestare profesională a 

farmaciştilor şi laboranţilor-farmacişti. 
6. Aprecierea rolului asociaţiilor profesionale ale farmaciştilor în asigurarea  eficienţei resurselor 

umane ale sistemului farmaceutic şi în utilizarea lor raţională. 
7. Modelarea procesului de adaptare profesională a tinerilor – farmacişti şi laboranţilor-farmacişti. 
8. Analiza factorilor ce declanşează „epuizarea profesională” a farmaciştilor şi laboranţilor-farmacişti. 

Rezultate preconizate: 
Evidenţierea competenţelor profesionale reale ale farmaciștilor şi laboranţilor -farmacişti, 

factorii motivaţionali, satisfacţia pentru activitatea profesională, barierele, problemele (rezultate 
analitice parţial noi). 

Analiza comparativă a procesului de instruire a farmaciștilor și asistenților de 
farmacie/laboranţilor farmacişti în România și Republica Moldova 

Stabilirea lacunelor din legislaţie ce afectează funcţionarea eficientă a cadrelor farmaceutice. 
Propuneri de recomandări pentru perfecţionarea procesului de atestare profesională în loc de 

Statistica şi efectele atestării profesionale a farmaciștilor şi laboranților-farmaciști.  
Propuneri privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Farmaciştilor din 

Republica Moldova (AFRM) Colegiul Farmaciştilor din România (CFR). 
Recomandări metodice privind optimizarea procesului de adaptare a tinerilor specialişti în 

activitatea practică (rezultate noi). 
Vor fi puşi în evidenţă factorii ce condiţionează „epuizarea profesională” a specialiştilor 

farmacişti şi laboranţi-farmacişti şi măsurile de prevenire a acţiunii lor (rezultate noi). 

3. Implicarea în proiecte bilaterale internationale.  
Actualmente spre analiză la AȘRM sunr depuse 11 dosare pentru proiecte bilaterale de 

colaborare cu parteneri din Universităţile de Medicinp din România.  
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II. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA TIINŢEI ŞI 
INOVĂRII 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 
 
1.1. Denumirea organizaţiei 

1.2. Statutul juridic 

Facultatea Farmacie a IPUSMF „Nicolae Testemiţanu”, Centrul 

Ştiinţific în domeniul Medicamentului (autogestiune internă)  

1.3. Anul fondării 

Facultatea Farmacie – subdiviziune IPUSMF; CŞDM – persoană juridică 

1.4. Actul de înfiinţare 

Facultatea Farmacie – 1964; CŞDM – 2006;     

1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat     

Facultatea Farmacie – Ordinul RSSM;                         

CŞDM – ordinul MS RM nr. 118 din 15.04.2006     

1.6 .Profilul de 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază

Farmacie, farmacologie        

1.8. Structura organizatorică  

 farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii   

1. Catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin” 

2. Catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică 

3. Catedra Farmacognozie şi Botanică farmaceutică 

4. Catedra Farmacologie şi Farmacie clinică 

5. Catedra Tehnologia medicamentelor 

6. Centrul de cultivarea a Plantelor medicinale 

7. Centrul Ştiinţific al  Medicamentului 

1.9. Director     Decan – Ciobanu Nicolae, dr. șt. farm., conferenţiar universitar;       

Şef CŞDM – Valica Vladimir, dr. hab. șt.farm., profesor universitar   

1.10. Adresa Facultatea Farmacie – MD 2025, Chişinău, str. Malina Mică, 66     

CŞDM – Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165      

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail Facultatea Farmacie:  

Telefon:  72 78 74; 20 54 56;   

Fax:  72 78 58;    

web:  www.usmf.md   

e-mail:  farmacie@usmf.md; nicolae.ciobanu@usmf.md   
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II. RESURSE UMANE 
 

Indicatorul 
 

Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

 
2.1. 

Total posturi (conform statelor de personal) 88 84.5 85.5 70.5 85 82.7 
2.1.1. Posturi ocupate 85.75 83 83 68 80.5 80.05 
2.1.2. Posturi vacante 2.25 1.5 2.5 2.5 4.5 2.65 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

Structura personalului după activitate 0 85.5 85.5 70.5 85 65.3 
 
2.2.1. 

Cercetători ştiinţifici, total posturi 0 63.5 62.5 53.5 62.25 48.35 
2.2.1.1. Posturi ocupate 61.75 62 60.5 51 58.75 58.8 
2.2.1.2. Posturi vacante 1.75 1.5 2 2.5 3.5 2.25 

 
2.2.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării, total posturi  

19.5 17 18 12 17.75 16.85 

2.2.2.1. Posturi ocupate 19.5 17 17.5 12 16.75 16.55 
2.2.2.2. Posturi vacante 0 0 0.5 0 1 0.3 

 
2.2.3. 

Personal auxiliar, total posturi 5 5 5 5 5 5 
2.2.3.1. Posturi ocupate 4.5 5 5 5 5 4.9 
2.2.3.2. Posturi vacante 0.5 0 0 0 0 0.1 

 
2.2.4. 

Personal de conducere, total posturi       
2.2.4.1. Posturi ocupate       
2.2.4.2. Posturi vacante       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

Angajarea personalului       
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total persoane 37 45 47 14 60 40.6 
        
 
 
2.3.1.1. 

Cercetători ştiinţifici, total 22 29 33 0 46 26 

2.3.1.1.1. 
titulari 18 24 28 0 37 21.4 

a. de bază 8 11 11 13 13 11.2 
b. cumul intern 10 13 17 19 24 16.6 

2.3.1.1.2. 
netitulari 4 5 5 0 9 4.6 

a. cumul extern 4 5 5 7 9 6 
b. acord de muncă       

 
 
 
 
2.3.1.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei 
şi inovării, total 

15 16 14 14 14 14.6 

 
2.3.1.2.1. 

titulari 15 15 13 13 13 13.8 
a. de bază 9 9 8 7 7 8 
b. cumul intern 6 6 5 6 6 5.8 

 
2.3.1.2.2. 

netitulari 0 1 1 1 1 0.8 
a. cumul extern 0 1 1 1 1 0.8 
b. acord de muncă       

 
2.3.2. 

Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 
învăţămînt superior, persoane 

29 31 31 43 48 36.4 

2.3.2.1. de bază 26 28 28 35 36 30.6 
2.3.2.2. cumul intern 2 2 2 4 4 2.8 
2.3.2.3. cumul extern 1 1 1 4 8 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, titluri onorifice 

61 71 70 80 93 75 

 
 
 

2.4.1. 

Cercetători ştiinţifici 24 33 33 33 39 32.4 
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi 13 18 18 18 22 17.8 
2.4.1.2. conferenţiari universitari/cercetători 8 12 12 12 12 11.2 
2.4.1.3. profesori universitari/cercetători 3 3 3 3 5 3.4 
2.4.1.4. membri  titulari/ membri corespondenţi       

 
 

2.4.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării       

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       
2.4.2.2. conferenţiari universitari/cercetători       

 
 
2.4.3. 

Personal ştiinţifico-didactic 37 38 37 47 54 42.6 
2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 21 22 21 27 31 24.4 
2.4.3.2. conferenţiari universitari/cercetători 12 12 12 15 17 13.6 
2.4.3.3. profesori universitari/cercetători 4 4 4 5 6 4.6 
2.4.3.4. membri  titulari/ membri corespondenţi       

 
 
 

Perfecţionarea personalului         
 
 

Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.)       
inclusiv :       
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2.5. 

2.5.1. 2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 
frecvenţă redusă)       

2.5.1.2. care studiază în exterior, total       
2.5.1.3. dintre care în străinătate       

2.5.2. Postdoctoranzi, total       
2.5.3. Competitori, total       
2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total luni 2/2 2/2 6/6 12/ 

11,25 5/3,5 27/ 
24.75 

2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de peste 
o lună în străinătate  1/6 

luni 
2/7 
luni 

2/13 
luni 

1/12 
luni 1,2 

 
2.5.6. 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total 2 1 1 1 2 1.4 
2.5.6.1. doctor habilitat 1     0,2 
2.5.6.2. doctor 1 1 1 1 2 1.2 

 
 
 

2.5.7. 

Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, total 

0 1 0 0 2 0.6 

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 
cercetător 

0 1 0 0 2 0.6 

2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 
universitar 

1 0 0 2 0 0.6 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 9 2 2 6 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. 

Repartizarea personalului uman după vîrstă 49 58 58 79 89 66.6 
 
 
 

2.6.1 

Cercetători ştiinţifici 21 28 28 34 41 30.4 
2.6.1.1. Sub 35 de ani 6 6 6 9 11 7.6 
2.6.1.2. 35-44 de ani 8 12 11 12 14 11.4 
2.6.1.3. 45-54 de ani 4 7 6 7 8 6.4 
2.6.1.4. 55-64 de ani 2 1 2 2 4 2.2 
2.6.1.5. Peste 65 de ani 1 2 3 4 4 2.8 

 
 
 

2.6.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării       

2.6.2.1. Sub 35 de ani       
2.6.2.2. 35-44 de ani       
2.6.2.3. 45-54 de ani       
2.6.2.4. 55-64 de ani       
2.6.2.5. Peste 65 de ani       

 
 
 

2.6.3. 

Personal ştiinţifico-didactic 28 30 30 45 48 36.2 
2.6.2.1. Sub 35 de ani 9 10 9 11 11 10 
2.6.2.2. 35-44 de ani 6 6 6 10 12 8 
2.6.2.3. 45-54 de ani 6 7 6 8 9 7.2 
2.6.2.4. 55-64 de ani 5 4 6 8 8 6.2 
2.6.2.5. Peste 65 de ani 2 3 3 8 8 4.8 

2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 
cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 2 3 1 7 2 15/3 
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III. RESURSE  FINANCIARE 

 
Indicatorul 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă),  mii lei       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice (plan 
precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  lei       
 

3.2.1.1. 
proiecte instituţionale       

a. cercetări ştiinţifice  fundamentale         
b. cercetări ştiinţifice aplicative       

3.2.1.2. proiecte din cadrul  Programelor de Stat       
3.2.1.3. proiecte pentru procurarea utilajului        
3.2.1.4. proiecte de transfer tehnologic        
3.2.1.5. proiecte independente (pentru tineri cercetători 

etc.) 
      

3.2.1.6. proiecte din cadrul programelor bilaterale 
internaţionale  

      

3.2.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă        
3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. 

Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.)       
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1. 

naţionale, total       

a. cofinanţare a proiectelor de transfer   
tehnologic 

      

b. pregătirea cadrelor ştiinţifice prin 
contract 

      

c. prestare a serviciilor contra plată  
(contracte cu agenţi economici autohtoni) 

      

d. surse obţinute din arendă       
e. alte surse (donaţii, sponsorizări ş.a.)       

 
 

3.2.2.2. 

internaţionale, total       
a. granturi internaţionale        
b. contracte cu  agenţi economici străini        
c. altele (sponsorizări, donaţii  ş.a.)       

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), 
total (mii lei) 

      

 inclusiv:       
 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi medical)       
 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific        
 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice       
 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice       
 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii       
 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific       
3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în volumul 

total al cheltuielilor organizaţiei (%) 
      

3.5. Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera ştiinţei şi inovării 
(indiferent de sursa finanţării) pentru achiziţionarea de 
echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de specializare, 
stagiere, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la manifestări 
ştiinţifice şi de detaşare a personalului pentru schimb de 
experienţă (%) 
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IV. POTENŢIAL LOGISTIC 
 

Indicatorul 
2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total 
(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

      

4.1.1. Proprii       
4.1.2. Primite în folosinţă       
4.1.3. Luate în arendă       
4.1.4. Per cercetător ştiinţific       

4.2. 
Echipament ştiinţific 
4.2.1. Total (mii lei)       
4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific       

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, 
reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani       
4.3.2. 6 – 10 ani       
4.3.3. Peste 10 ani       
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 V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 

Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.)       

inclusiv: 

5.1.1. 
Publicaţii  ştiinţifice electronice       
5.1.1.1. în ţară     5 1 
5.1.1.2. în străinătate     3 0,6 

5.1.2. Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per unitate de 
cercetător ştiinţific       

5.1.3. 
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 
utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 
publicată (mii lei)  

      

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.)       

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 52 56 58 23 27 43,2 

5.2.1.1.  

în ţară, total  52 54 56 6 19 37,4 
a. categoria A        
b. categoria B  11 11 11 6 18 11,4 
c.  categoria C  41 43 45  1 26 
d. alte reviste  2 2 17 8 5,8 

5.2.1.2.  

în străinătate, total   2 2 2 3 1,8 
a. ISI, cu factor de impact > 1   1 4 2 1,4 
b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1       
c. ISI, cu factor de impact <0,1       
d.  alte reviste ştiinţifice atestate   2 2 1 2 1,4 

5.2.2.  
În culegeri, total  2 5 14 7 1 5,8 
5.2.2.1. în ţară 1 1 2 2  1,2 
5.2.2.2. în străinătate 1 4 12 5 1 4,6 

5.2.3 
În enciclopedii, total       
5.2.3.1. în ţară       
5.2.3.2. în străinătate       

5.3. 

 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)       

5.3.1. 

Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2)       
5.3.1.1. în ţară        
5.3.1.2. în străinătate        

5.3.1.3. în ediţii internaţionale incluse în Web of 
Science        

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară  1 1    0,4 
5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare        

5.3.2. Dicţionare, total        
5.3.2.1. în ţară       
5.3.2.2. în străinătate    1  0,2 

5.3.3. Culegeri        

5.4 

Activitatea inovaţională       
5.4.1. Brevete obţinute  5 1 3 2 5 16/3,2 

5.4.1.1. în ţară 5 1 3 2 5 16/3,2 
5.4.1.2. în străinătate       

 Certificate de înregistrare a obiectelor 
dreptului de autor și certificat de inovator 3  2   5/1 

5.4.2. Brevete implementate, monografii farmacopeic      6 6/1,2 
5.4.2.1. în ţară       
5.4.2.2. în străinătate       

5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI  1 1 5  2 1,8 
5.4.4. Certificate de soiuri obţinute        
5.4.5. Certificate de rase obţinute        
5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii        
5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor        

5.4.8. Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, 
know-how şi soiurilor de plante omologate, raselor,       
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Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 
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tipurilor, liniilor de  animale şi păsări  

5.4.9.  

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în 
ţară/peste hotare cu:    3 12 12 27/5,4 

5.4.9.1 medalii de aur   1 5 8 14/2,8 
5.4.9.2. medalii de argint   1 2  3/0,6 
5.4.9.3. medalii de bronz   1 2 2 5/1 
5.4.9.4. Alte distincţii de apreciere a rezultatelor 

cercetărilor şi elaborărilor    3 2 5/1 

5.5 

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice  
5.5.1. Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie     3 3/0,6 

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de agenţi 
economici prin contract cu un volum de finanţare 
>100 mii lei per contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de agenţi 
economici prin contract cu un volum de finanţare 
<100 mii lei per contract 

      

5.5.4. Produse noi valorificate de agenţii economici prin 
colaborare sau contracte royalty   1 1  2 4/0,8 

5.5.5. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 
funcţional elaborate       

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       
5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       
5.5.8. Tehnologii noi documentate       
5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate  4 9 2 3 18/3,5 
5.5.11. Softuri elaborate/implementate       
5.5.12. Hibrizi documentaţi        
5.5.13. Suşe documentate       
5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       
5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       
5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 

Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de 
5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii   1 2  3 1,2 
5.6.2. Programe        
5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice  3 5   1 1,8 

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total : 

5.7.1. Internaţionale (peste 20% de participanţi – din 
străinătate)        

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională    2 1 0,6 
5.7.3. Naţionale 2 2 2 3 2 2,2 

5.8. 

Participări la manifestări ştiinţifice din ţară        

5.8.1. 

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 
ştiinţifice, total:       

5.8.1.1. naţionale       
5.8.1.2. naţionale cu participare internaţională       
5.8.1.3. internaţionale       

5.8.2. 

Comunicări orale/postere la manifestări ştiinţifice, 
total  13 14 12 60 30 129/25,8 

5.8.2.1. naţionale 13 14 12 60 30 129/25,8 
5.8.2.2. naţionale cu participare internaţională       
5.8.2.3. internaţionale       

5.8.3. 

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, total       
5.8.3.1. internaţionale       
5.8.3.2. naţionale cu participare internaţională       
5.8.3.3. naţionale 2 2 8 60 12 84/16,8 

5.9. 

Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 
5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen)     1   
5.9.2. Comunicări orale/ postere 2 20 5 29 9 65/13 
5.9.3. Rezumate publicate 9 43 31 46 28 157/31,4 
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5.10. 

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei 
5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO       
5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice       

5.10.3. 
Expertize ecologice, tehnice, medicale, 
terminologice, pedagogice, expertize ale proiectelor 
de cercetare etc. 

      

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       
5.10.5. Consultanţă       
5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate  1    0,2 

5.10.7. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  
utilizatori   8 2 7 17/3,4 

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei     1  1/0,2 
5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei  9 8 6 2 1 26/5,2 

5.10.10. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, 
inovării, educaţiei, culturii etc.    1  3 4/0,8 

 
 
 
 
5.11. 

Distincţii şi premii   

5.11.1. Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată 
(ordine, medalii, titluri onorifice)     3 0,6 

5.11.2. Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în 
perioada evaluată       

5.11.3. Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de 
Susţinere a Ştiinţei obţinute în  perioada evaluată        

5.11.4. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute 
în  perioada evaluată       

5.11.5. Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 
cercetării       
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VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
anuală 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 
6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute 28/85 29/89 29/84 30/81 28/74 28,8/82,6 
6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 3 11 1 3  18/3,6 

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  
6.1.3.1. preşedinte al Comisiei examenelor de 

licenţă/masterat 2 2 1 2 2 9/1,8 

6.1.3.2. membru al Comisiei examenelor de 
licenţă/masterat, 10 10 10 10 10 50/10 

6.1.3.3. conducător al tezei de licenţă/ masterat 
susţinute 30 40 59 107 90 327/65,4 

6.1.3.4. conducător ştiinţific al tezei de doctor 
susţinute 1 1 1 1 1 5/1 

6.1.3.5. consultant ştiinţific al tezei de doctor 
susţinute     1 1/0,2 

6.1.3.6. consultant ştiinţific al tezei de doctor 
habilitat susţinute       

6.2. 

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 
instituţiile de învăţămînt superior şi preuniversitar 
(6.2.1.+6.2.2.) 

14 6 3 11 5 39/7,8 

6.2.1. 

Manuale şi capitole din manuale, total 11 5 3 2  21/4,2 
6.2.1.1. manuale pentru învăţămîntul universitar 1 3 3 2  9/1,8 
6.2.1.2. manuale pentru învăţămîntul preuniversitar  2    0,4 

6.2.1.3. capitole în manuale pentru învăţămîntul 
universitar 10     2 

6.2.1.4. capitole în manuale pentru învăţămîntul 
preuniversitar       

6.2.2. 
Lucrări instructiv-metodice, total 3 1  9 5 18/3,6 
6.2.2.1. Lucrări metodice, compendiumuri  3 1  9 5 18/3,6 
6.2.2.2. Lucrări didactice digitale       

6.3. Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în 
străinătate       

6.4 
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte 
legislative şi de alte acte normative, asupra programelor şi 
proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

3 3   3 9/1,8 
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VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

Indicatorul 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun 
cu alte organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări 
comune) 

1 1  7 7 16/3,2 

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi 
inovării        

7.1.3. 
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de 
învăţămînt  superior /ale instituţiilor de învăţămînt 
superior în organizaţie 

      

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 
7.2.1. Documente de politici elaborate/aprobate 3 6 2  3 2,8 

7.2.2. 
Recomandări metodologice elaborate/ 
implementate în activitatea autorităţilor publice 
centrale şi/sau locale 

 1    0,2 

7.2.3. 
Participări în activitatea comisiilor instituite de 
Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de 
comisii) 

1     0,2 

7.2.4. 
Participări în activitatea grupurilor de lucru 
instituite de ministere, departamente (numărul 
grupurilor de lucru) 

12 3  2 3 20/4 

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale 
7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate 1 1 1 2 2 7/1,4 

7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 
străinătate 1 2 2 - - 1,0 

7.3.3. 
Lucrărilor efectuate în colaborare cu alte 
organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi 
străinătate 

1 1    0,4 

7.3.4. 
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la 
susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat 

      

7.3.5. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat       

7.3.6. Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea 
ştiinţifică       

7.3.7. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din 
străinătate pentru activitatea didactică     1 0,2 

7.3.9. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 
străinătate la invitaţie      1 0,2 

7.3.10. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 4 2 5 16 9 36/7,2 

 
7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 
străinătate, cu un volum de finanţare mai mare de 
100 mii euro per proiect 

      

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 
străinătate, cu un volum de finanţare mai mic de 
100 mii euro per proiect 

1 2 5 2  10/2 

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul PC7/ 
ORIZONT 2020       

7.4.4. Proiecte înaintate  la alte concursuri în cadrul 
programelor internaţionale  1 2 1 1  1 

7.4.5. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de 
studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară 1 1 2 1  1 

7.5. 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor 
ştiinţifice         

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în 
perioada evaluată       

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din 
străinătate, aleşi în perioada evaluată       

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada       
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evaluată 

7.5.4. Membri ai organizaţiilor ştiinţifice din 
ţară/străinătate,  aleşi în perioada evaluată       

7.5.5. Experţi, consultanţi ai organizaţiilor ştiinţifice din 
ţară/străinătate, selectaţi în perioada evaluată       

7.5.6. 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici 
ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada 
evaluată 

10 10 10 12 12 10,8 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice de peste hotare    1 1 0,4 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste 
hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor cotate ISI, 
aleşi în perioada evaluată 

   1 1 0,4 

7.5.9. 
Membri ai Comitetului de program al unei 
manifestări ştiinţifice de peste hotare, aleşi în 
perioada evaluată 

2 2 2   1,2 

7.5.10 
Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de 
program al unei manifestări ştiinţifice din ţară, 
ales în perioada evaluată 

 1 1 4 1 1,2 

7.5.11 
Membru al comisiilor specializate de evaluare în 
scopul acreditării organizaţiilor, confirmat în 
perioada evaluată 

 1    0,2 

7.5.12 
Membru al comisiilor pentru decernarea Premiului 
de Stat al Republicii Moldova, premiilor AŞM, 
ales în perioada evaluată 

      

7.5.13 
Preşedinte, secretar, membru al consiliilor 
ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor, doctor 
habilitat, desemnat în perioada evaluată. 

3 3 5 7 3 4,2 

7.5.14 Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de 
profil, ales în perioada evaluată    2   

7.5.15 Referent la teza de doctor habilitat/doctor, 
desemnat în perioada evaluată 1 1 1 1 1 5/1 
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III. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA 
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE 

1. PLANUL TEMATIC DE CERCETĂRI PENTRU PERIOADA LUATĂ ÎN 
STUDIU 

– proiecte instituţionale; 
2011-2014 

1. Studii privind elaborarea şi implementarea unor medicamente indigene destinate 
optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi 
• Cifrul proiectului 11.817.09.15A. Direcţia strategică: Biomedicina, farmaceutica, 

menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  
• Termenul de realizare al proiectului - a. 2011 -2014.  
• Conducător: prof. univ.,  dr. hab. şt. farm. Valica V. 

2. Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare şi 
antimicrobiană din colecţia Bardar 
• Cifrul proiectului 11.817.09.14A. Direcţia strategică: Biomedicina, farmaceutica, 

menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  
• Termenul de realizare al proiectului - a. 2011 -2014.  
• Conducător: conf. univ.,  dr. şt. farm. Ciobanu N. 
• Alocaţia pentru perioada a. 2011-2014- 3782,8 mii lei 

2015-2018 
3. Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale 

medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză  
• Cifrul proiectului 15.817.04.44A. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2015 -2018.  
• Conducătorii: prof. univ., academician Ababii I., prof. univ. dr. hab. şt. farm. Valica V.  
• Alocaţia pentru perioada aa.2015-2018: 9400.8 mii lei. Alocaţia pentru a. 2015 – 1619,2 

mii lei.  
4. Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, 

antiinflamatoare și hepatoprotectoare 
• Cifrul proiectului 15.817.04.35A. Direcţia strategică: Sănătate şi Biomedicină 
• Tipul finanţării – Buget.  
• Termenul de realizare al proiectului - a. 2015-2018.  
• Conducător: conf. univ.,  dr. șt. farm. Ciobanu N. 
• Alocaţia pentru perioada a. 2015 – 731,5 mii lei 

– proiecte/granturi de cercetare naţionale (fundamentale şi aplicative);  
– proiecte din cadrul programelor de stat; 
– proiecte de inovare şi transfer tehnologic; 

5. Implementarea în practica medicală a produselor Floralghin, unguent şi Floralghin, 
pastă dentară adezivă. 
• Cifrul proiectului 15.817.04.44A. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget.  
• Conducătorul proiectului: Postolachi A.;  
• perioada 2010-2011 
• volumul finanţării 50000 mii lei 

6. Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă 
• Cifrul proiectului 12.824.19.156T. 
• Conducătorul proiectului: dr. hab. farm., prof. univ. Valica V. 
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• perioada aa.2012-2013. 
• volumul finanțării 1000 mii lei. 

7. Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâni Aseptomin RNP 
• Cifrul proiectului 12.824.09.152T. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Cofinanțare.  
• Termenul de realizare al proiectului – a. 2012 
• Conducător: dr. şt. farm., conf. univ. Uncu L. 
• Alocaţia din bugetul de Stat – 250,0 mii lei; cofinanțare – 250,0  mii lei. 

8. Implementarea în practica industrială a picăturilor auriculare cu acţiune antiseptică, 
antiinflamatoare şi regeneratoare  
• Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. 
• Termenul de realizare al proiectului – 01.01.2013-31.12.2014 
• Conducător: dr. hab. med., prof. univ. Maniuc M.  
• Alocaţia: din bugetul de Stat 2013-2014 – 500,0 mii lei; cofinanțare – 500,0  mii lei. 

– proiecte independente (pentru tinerii cercetători); 
– proiecte pentru procurarea utilajului; 

2013-2014 
1. Implementarea pe etape a standardelor GLP (Bunа practică în studiu preclinic) în 

activitatea ştiinţifico-practică a Centrului Ştiinţific în Domeniul Medicamentului al 
USMF ”N. Testemiţanu”  
• Cifrul proiectului 16.19.21E. Tipul proiectului: cecetări aplicate.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 01.02.2013-01.02.2014 
• Conducător: dr. hab. farm., prof. univ. Valica Vladimir  
• Alocaţia: din bugetul de Stat - 250,0 mii lei.  

– proiecte internaţionale de cercetare bilaterale; 
2010-2012 

1. Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-
benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe antimicrobiene 
• în cadrul Programului de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS): Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti. 

• înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 10.820.09.12/RoA. 
• Contract de finanţare nr. 12/RoA din 01.01.2012. 
• Conducătorul proiectului: dr. şt. farm., conf. univ. Cotelea T. 
• Termenele de execuţie: 2010-2012. 
• Volumul finanţării: 306000 lei 

2014-2015 
2. Investigarea potențialului antidiabetic al unor extracte vegetale 

Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 178/09.12.2013. Direcția: Biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării Contract de finanţare 
pentru execuţie proiecte nr. 1 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, aprobat la 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Conducătorii: Calalb Tatiana, director de proiect din partea R. Moldova, conf. univ. dr. 
hab. biol, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae 
Testemiţeanu; 

• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014-2015. 
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• Alocaţia pentru perioada aa.2014-2015: 10 260 lei, conform specificației financiare.  
3. Aspecte farmaceutice şi economice în tratamentul pacienţilor cu tuberculoză studiu 

comparativ: România/Moldova. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 179/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 2 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: Safta Vladimir, dr. hab. şt. farm.,  
• Executori:  Brumărel Mihail – dr. şt. farm., conf. univ., șef catedră Farmacie socială 

„Vasile Procopişin”, facultatea Farmacie; Stela Adauji – dr. şt. farm.,  conf. univ., catedra 
Farmacie socială „Vasile Procopişin”, Priscu Vitalie – asist. univ. catedra Farmacie 
socială „Vasile Procopişin”. 

• Termenele de execuţie: 2014-2015 (1 an şi 9 luni). 
• Volumul finanţării: 10000 lei 

4. Învestigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor extracte vegetale 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 180/09.12.2013. Direcția: Biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Contract de finanţare 
pentru execuţie proiecte nr. 3 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, aprobat la 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Conducătorii: Cojocaru-Toma Maria, director de proiect din partea  R. Moldova, conf. 
univ. dr. șt. farm, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae 
Testemiţeanu”, Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014-2015.  

• Alocaţia pentru perioada aa.2014-2015: 10 260 lei, conform specificației financiare.  
5. Studii preclinice privind investigarea profilului farmacotoxicologic şi investigarea acţiunii 

antimicrobiene a unor forme farmaceutice care conţin hiperforină. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 181/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 4 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: V. Gonciar, şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr. hab. șt. 
med., prof. univ.; 

• Executori: Scutari Corina, dr.șt.med., conferențiar universitar, E. Bodrug, dr.șt.med., 
asistent universitar. C. Matcovschi, asistent universitar. 

• Termenele de executare: 2014-2015. 
• Volumul finanţării: 10000 lei 

6. Evaluarea profilului antidepresiv al unor principii active extrase din Hypericum 
perforatum. 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 182/09/12.2013. Tipul finanţării – Contract de 

finanţare pentru execuţie proiecte nr. 5 din 09.12.2013 S.C.Medico Farmaceutic Denyro, 
aprobat la IP USMF „Nicolae Testemiţanu” 17.12.2013. 

• Directori proiect: Scutari Corina, dr.șt.med., conferențiar universitar, catedra 
Farmacologie şi farmacie clinică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;   

• Executori: V. Gonciar, şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr.hab. șt. med., 
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profesor universitar. E. Bodrug, dr.șt.med., asistent universitar. C. Matcovschi, asistent 
universitar.  

• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 

7. Screening toxicologic şi farmacologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat 
al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului  
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Numărul de înregistrare al proiectului 183/09/12-2013. Direcţia: Biomedicina, 

farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Contract.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014 -2015.  
• Directori proiect: Livia Uncu, dr.șt.farm., conferențiar universitar, catedra Chimie 

farmaceutică şi toxicologică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;   
• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 

8. Investigarea preclinică a potenţialului farmacologic al unor noi N-(2 dialchilaminoetil) 
benzanilide în unele afecţiuni ale sistemului nervos central 
Proiect bilateral Moldova–România (Facultate de Farmacie USMF ”Nicolae Testemițanu” – 
Facultatea de farmacie UMF ”Carol Davila”, București) 
• Cifrul proiectului 184/09/12-2013. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Contract.  
• Termenul de realizare al proiectului - aa. 2014 -2015.  
• Directori proiect: Sergiu Parii, dr.șt.med., conferențiar universitar, CŞDM, IP USMF 

„Nicolae Testemiţanu”;   
• Termenele de executare: 2014-2015 
• Volumul finanţării: 10000 lei. 

– contracte cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini (cu precizarea contractelor 
de licenţă/cesiune în baza brevetelor, know-how); 

a. Acord de colaborare între Centrul Științific în domeniul Medicamentului și Fabrica 
Farmaceutică ”Farmaprim”, SRL, din 05.05.2011 (pe termen determinat). 

– proiecte/granturi de cercetare internaţionale; 
2012 

5. Développement et mise en œuvre d’un programme éducationnel de pharmacovigilance 
dans la pratique clinique dans les pays francophones de l’Europe de l’Est. 

• Cifrul proiectului: 12.19.2F. 
• Conducători/executori: Francoise Haramburu, director al Centrului de Farmacovigilenţă 

din Bordeaux. Mogoşan C., şef catedră Farmacologie, fiziologie şi psihopatologie al 
UMF „Iuliu Gatieganu”, Cluj-Napoca, România – conducător al proiectului. Gonciar 
V., şef catedră Farmacologie şi farmacie clinică, dr. hab. șt. med., prof. univ. Scutari C., 
şef studii Farmacologie şi farmacie clinică, dr. șt. med., conf. univ.. Bodrug E., dr. șt. 
med., asist. univ.. 

• Termenele de executare: 2012-2013 
• Volumul finanţării: 421165 lei (26656 E) din care AUF  315873 lei (19992 E),cofinanţare 

105291 lei (6664 E). Cofinanţarea din partea Republicii Moldova -8690 lei (550 E). 
– lucrări efectua în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi 

străinătate; 
Elaborarea metodelor de extracție fracționară a substanțelor biologic active din plante. 
Contract de colaborare în centrul Științific în Domeniul Medicamen tului și Institutul de 
Chimie al AȘM din martie 2011. Durata contractului 2011-2012. 
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– teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei ştiinţifico-didactice); 
– proiecte înaintate la concurs în cadrul programelor PC7 şi ORIZONT 2020;  
– proiecte înaintate la concursuri în cadrul altor programe internaţionale. 

2012 
1. Implementation of Good Laboratory Practice rules in the research activity of Scientific 

Center of Drug Research propunere de proiect STCU N5810 din 16 iulie 2012  
• conducătorul Valica Vladimir, dr.hab.șt.farm., profesor universitar;  
• termenele de executare – a.2012;  
• volumul finanţării (costul contractului) conform anilor evaluaţi - 50.000 $ SUA. 

2. Evaluation of the drug Neamon-hepa capsules efficacy in hepatic encephalopaty 
propunere de proiect STCU N5806 din 16 iulie 2012 
• conducătorul Parii Sergiu, dr. șt. med., conferențiar cercetător;  
• termenele de executare – a.2012; 
• volumul finanţării (costul contractului) conform anilor evaluaţi - 50.000 $ SUA. 

2013 
3. Studii privind elaborarea şi implementarea medicamentelor destinate optimizării 

farmacoterapiei bazate pe dovezi.  
• Cifrul proiectului 06.420.039A. Direcţia: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii. Tipul finanţării – Buget. Termenul de realizare al proiectului - aa. 
2011 -2015.  

• Conducătorii: Ion Ababii, profesor universitar, academician; Vladimir Valica profesor 
universitar.  

• Alocaţia pentru perioada aa.2006-2010: 2010 – 1304,9 mii lei; 2006-2010- 4503, 9 mii 
lei.  

4. Program de mobilităţi academice și de cercetare CEEPUS (Central European Exchange 
Program for University Studies) 
• Cifrul proiectului 182/09/12-2013. Direcţia: Bioanaliză („Teaching and Learning 

Bioanalysis”). Tipul finanţării – Finantarea activitatilor CEEPUS se realizeaza pe baza 
de reciprocitate. Tara gazda (Ministerul Educației în RM) acorda o bursa lunara, 
conform legislatiei interne.  

• Conducătorii: Local - Uncu Livia, dr. şt. farm., conf. univ., 
5. Managementul integrat al parcului natural defileul mureșului superior și al ariilor 

natrurale protejate anexe  
• COD SMIS CSNR 37217,  
• cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Sectorial “Mediu” 2007-2013 

- Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 
Protecţia Naturii”.   

• Sesiunea de proiecte 4/2010-2013. 
• Fitocenolog-Expert: Tatiana Calalb, dr. hab. biologie, conferențiar. 

2014 
6. ”Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui managment integrat Natura 2000 în 

zona Hârbitaciu-Târnava Mare-Olt” Natura 2000”, numărul 3324/15.04.2012 (proiect co-
finanțat prin Fondul European de Dezvoltare regională. ” 
• Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din 

Parcul Natural Defileul Muresului Superior”, acronym (PNDMS).numarul 5031/ 9.0., 
2014. 

• Fitocenolog-Expert: Tatiana Calalb, dr. hab. biologie, conferențiar. 
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2. LISTA ELABORĂRILOR REALIZATE ÎN PERIOADA LUATĂ ÎN STUDIU: 
– produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie; 
1. Act de implementare nr. 1 din 09.09.2015 a ”Monografiei Farmacopeice Temporare” și a 

”Regulamentului tehnologic” la produsul farmaceutic ”Spironolactonă pentru copii în 
capsule 6 mg, 12 mg” în cadrul Centrului Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”. 

2. Act de implementare nr. 2 din 09.09.2015 a ”Monografiei Farmacopeice Temporare și a 
Regulamentului tehnologic” la produsul farmaceutic ”Captopril pentru copii în capsule 1 
mg, 2 mg, 3 mg” în cadrul Centrului Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”. 

3. Act de implementare nr. 3 din 09.09.2015 a ”Monografiei Farmacopeice Temporare și a 
Regulamentului tehnologic” la produsul farmaceutic ”Fenobarbital pentru copii în 
capsule 5 mg” în cadrul Centrului Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin”. 

– tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi realizate şi valorificate de agenţii 
economici  prin contract;  

– produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau contracte royalty; 
1. Act de implementare din 25.10.2012 a ”Monografiilor Farmacopeice Temporare” și a 

”Regulamentelor tehnologice” la produsele farmaceutice ”Spironolactonă comprimate 
orodispersabile 25 mg” și ”Clorfeniramina maleat comprimate orodispersabile 4 mg” în 
activitatea companiei ÎM ”RNP Pharmaceuticals”, SRL. 

2. Act de implementare din 10.12.2013 a ”Monografiei Farmacopeice Temporare” a 
produsului vegetal ”Părți aeriene de albăstriță Cyani herba 50 mg” în activitatea companiei 
”Medfarma”, SRL. 

3. Act de implementare din 12.02.2015 a ”Documentului tehnic de normare a calității” și a 
”Regulamentelor tehnologice” la produsul farmaceutic ”Comprimate de anghinare 5,0 mg” 
în activitatea companiei ÎM ”RNP Pharmaceuticals”, SRL. 

4. Act de implementare din 10.02.2015 a ”Monografiei Farmacopeice Temporare” a 
produsului vegetal ”Frunză de anghinare 50 mg” în activitatea companiei ”Medfarma”, 
SRL. 

– mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţionale;  
– produse ştiinţifice create, cu înscriere în registru; 

2012 
1. Monografie Farmacopeică Temporară “Hiperforină de dietilamoniu”, pusă în aplicare 2012. 
2. Monografie Farmacopeică Temporară „Clorfeniramină maleat comprimate orodispersabile 4 

mg”, aprobată din 26.01.2013, implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă Î.M. 
„RNP Pharmaceuticals” S.R.L., confirmate prin actul din 25 octombrie 2012. 

3. Monografie Farmacopeică Temporară „Părţi aeriene de sunătoare", pusă în aplicare 2012.  
4. Monografie Farmacopeică Temporară „Spironolactonă comprimate orodispersabile 25 mg”, 

aprobată 26.01.2013, implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă Î.M. „RNP 
Pharmaceuticals” S.R.L., confirmate prin actul din 25 octombrie 2012. 

5. Proiect Monografie Farmacopeică Temporară ”Soluție antiseptică pentru mâini Aseptomin 
RNP” 

2013 
6. Monografia farmacopeică „Extract fluid concentrat de păducel” MF MD-08/0940-09.2013 

din 16.09.2013, aprobată „Depofarm”, SRL. 
7. Monografia farmacopeică „Frunză și floare de păducel” MF MD -USMF 08/01-09.13 din 

17.09.2013, valabilă 17.09.2018. 
8. Monografia farmacopeică „Sirop de Păducel” MF MD-08/0941-09.2013 din 16.09.2013, 

valabilă 16.09.2018, aprobată „Depofarm”, SRL. 
9. Monografie Farmacopeică „Părți aeriene de albăstriță Cyani herba, produs vegetal 50 g”. 

MF din 29 11.2013, aprobată ”Medfarma”, SRL. 
2014 
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10. Proiect Monografie Farmacopeică Temporară “Bisulfat de coptizină 10 mg, capsule”. MF 
MD-USMF 08/**-**.**. 2014. 

11. Proiect Monografie Farmacopeică Temporară “Bisulfat de coptizină 10 mg, comprimate”, 
MF MD-USMF 08/**-**.**. 2014. 

12. Proiect Monografie Farmacopeică Temporară “Capsule de hiperforină, 50 mg”. MF MD-
USMF 08/**-**.**. 2014. 

13. Proiect Monografie Farmacopeică Temporară “Comprimate de hiperforină, 50 mg”. MF 
MD-USMF 08/**-**.**. 2014. 

2015 
14. Monografie Farmacopeică Temporară „Frunză de anghinare, produs vegetal, 50 g” din 

10.02.2015, implementată la întreprinderea farmaceutică autohtonă „Medfarma” SRL, 
confirmată prin actul din 10.02.2015. 

15. Monografie Farmacopeică Temporară „Comprimate de anghinare, 5 mg”, din 12.02.2015, 
implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă ÎM „RNP Pharmaceuticals” SRL, 
confirmate prin actul din 12.02.2015. 

– alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, tehnologii, materiale, 
substanţe, soft-uri etc. (5.5.10.) 

2012 
1. Metodele de analiză pentru forma farmaceutice “Comprimate cu bisulfat de coptizină 10 

mg”, 07.12.2012. 
2. Metodele de analiză pentru formele farmaceutice “Comprimate cu hiperforină de 

dietilamoniu, 50 mg” şi “Capsule cu hiperforină de dietilamoniu, 50 mg”, 07.12.2012. 
3. Proiect Regulament tehnologic ”Soluție antiseptică pentru mâini Aseptomin RNP”. 
4. Specificație de calitate (proiect) ”Aseptomin-RNP”, soluție antiseptică pentru mâini. Din 

2012, pusă în aplicare 2013. 
2013 

5. Protocolul studiului de stabilitate al produsului farmaceutic ”Sirop de păducel”, aprobat la 
16.09.2013. 

6. Protocolul studiului de stabilitate al produsului farmaceutic „Sirop de păducel”, aprobat 
16.09.2013. 

7. Raport despre validarea metodei de dozare a acidului benzoic în extract fluid concentrat de 
păducel. Aprobat 09.09.2013. 

8. Raport despre validarea metodei de dozare a glicozidelor flavonice și flavonolice ăn frunze 
și flori de păducel (Crataegus monogyna Jacq. Și Crataegus curvisepala Lindm.) Aprobat 
18.01.2013. 

9. Raport despre validarea parțială a metodei de dozare a acidului benzoic în sirop de păducel. 
Aprobat 12.09.2013. 

10. Revalidarea metodei cromatografie de lichide (HPLC) de dozare a carbamazepinei în plasma 
sanguină. Aprobat 03.10.2013. 

11. Revalidarea metodei HPLC de dozare a acidului valproic în plasma sanguină. Aprobat 
27.05.2013. 

12. Revalidarea metodei HPLC de dozare a lamotriginului în plasma sanguină. Aprobat 
03.10.2013. 

13. Specificație de calitate „Extract uscat standardizata de păducel”, SC MD-USMF 08/02-
09.13 din 17.09.2013, valabilă 17.09.2018. 

2014 
14. Raport despre validarea metodei de dozare a acizilor hidroxicinamici şi glicozidelor 

flavonice în granulat cu extract de anghinară (Cynara scolymus L.) şi în comprimate de 
anghinară. Aprobat 05.09.2014. 

15. Validarea metodei cromatografie de lichide (HPLC) de dozare a hiperforinei în plasma 
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sanguină. Aprobată 05.09.2014. 
2015 

16. Raportul studiului de stabilitate a substanței farmaceutice ”Hiperforină de dietilamoniu”. 
Raport aprobat 15.12.2015. 

17. Raportul studiului de stabilitate pentru Comprimate de hiperforină, 50 mg. Aprobat 
15.12.2015. 

18. Raportul studiului de stabilitate pentru Bisulfat de coptizină 20 mg, comprimate. Aprobat 
15.12.2015. 

3. LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI STRĂINE: 
– monografii: 
– dicționare: (p. 5.3.2.2) 

1. DIUG, O., DIUG, E. [Contribuţie]. In: Dicţionar farmaceutic. Aut.: POPOVICI Iu., 
LUPULEASA D., OCHIUZ  L. ed. a III-a. Iaşi: Polirom, 2014, p. 943. p. ISBN print: 978-
973-46-4383-7. 

– culegeri: 
– Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate (p. 7.3.2) 

2011 
2. Pharmaceutical country profile. Published by the Ministry of Health in collaboration with the 

World Health Organization. 2011, 67 p. Experți: Safta Vladimir, Bezverhni Zinaida, Lupu 
Mihail. 

2012 
3. Pharmaceutical Care Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective 

Health System. European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM. 
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• Postere: 

7. CHITAN E..  „Pharmaceutical assistance with reimbursed cardiovascular and diabetes 
medicines in Republic of Moldova”. Winter meeting of  WHO Collaborating Centre for 
Pharmaceutical Policy and Regulation., Utrecht, Netherlands, 2015.01.12-13. 
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1. BENEA A. Studiul chimic al unor specii din genul Hypericum L. din flora Republicii 
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viaţă”. Conferinţa republicană ştiinţifico-practică „Calitatea activităţii farmaceutice prin 
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farmaceutice prin prisma regulilor de bune practici”. Chişinău, 2011.09.14. 
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cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a 
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1. BENEA A. Compoziţia chimică a uleiului volatil obţinut din specii ale genului Hypericum 
din flora Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifică consacrată zilelor  IP USMF “Nicolae 
Testemiţanu”, Chişinău, 2012.10.17-19. 

2. BEZVERHNI Z., LUPU M. „Farmacia comunitară în ţările europene”. Conferinţa 
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4. CALALB T., CIOBANU C., DIUG E. Totalul polifenolic in produsul vegetal Cynarae folia 
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5. CALALB T., MOISEEV A. Riscuri şi beneficii în utilizarea plantelor medicinale. ”. 
Conferinţa ştiinţifică consacrată zilelor  IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 
2012.10.17-19. 

6. CALALB T.A, SUSARENCO A..“Organismele modificate genetic şi biosecuritatea 
umană”. Conferinţa ştiinţifică consacrată zilelor  IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, 
Chişinău, 2012.10.17-19. 

7. CHIŢAN E., BRUMĂREL M., ADAUJI S. „Aspecte ale asistenţei cu medicamente 
compensate în condiţii de ambulatoriu”. Conferinţa ştiinţifico-practică „Dimensiunile 
ştiinţifico-practice ale activităţii farmaceutice”. Chişinău, 2012.09.12. 

8. CHIŢAN E. „Impactul compensării medicamentelor asupra nivelului accesibilităţii 
economice pentru unele categorii de populaţie”. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” dedicată aniversării a 85-a de la naşterea lui Nicolae Testemiţanu . 
Chişinău, 2012.10.18. 

9. COJOCARU-TOMA M., NISTREANU A., MUŞTUC M. Produse vegetale, specii 
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medicinale şi fitopreparate fabricate în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică consacrată 
zilelor  IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2012.10.17-19. 

10. SAFTA V. „Farmacia etică: între realitate şi iluzii”. Conferinţa ştiinţifico-practică 
„Dimensiunile ştiinţifico-practice ale activităţii farmaceutice”. Chişinău, 2012.09.12. 
• Postere: 

11. CIOBANU C., SPATARI M., TIHON I. Studiul comparativ al metodelor de extracţie pentru C. 
scolymus L. cultivata in R. Moldova. Congresul Internaţional medical pentru studenţi şi tineri 
doctori, MedEspera.  Chisinau, 2012.05.17-19. 

12. MELNIC V., ŞALARU VR. Influenţa particularităţilor de 182iotope asupra structurii şi 
rezistenţei comunităţilor de alge edifice. Simpozionul Internaţional “Conservarea diversităţii 
plantelor”. Ediţia a II-a. Chișinău. 2012.04.18. 

13. PESCHIN A. „Evaluarea accesibilităţii medicamentelor antihipertensive la nivel raional”. 
Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF „Nicolae Testemiţanu” dedicată aniversării a 85-a de 
la naşterea lui Nicolae Testemiţanu . Chişinău, 2012.10.18. 

14. БЕНЯ А. Comparative studies of the total anthracene derivatives in species of  the  genus 
Hypericum L. From  the flora of  Republic of  Moldova. 4th International Medical Congress 
for Students and Yang Doctors. Chişinău, 2012.05. 

2013 
• Comunicări: 

1. BANUL A., CHIRU TA. „Studiul microscopic al speciei Centaurea cyanus L. ”. Conferinţa 
ştiinţifică consacrată zilelor  IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2013.10.17. 

2. CALALB T., GADARCĂ A., MACARI Gh.. „Organisme modificate genetic si 
biosecuritatea nationala”.Conferință Științifică a Universitatii Acad emiei de Ştiinte a 
Moldovei „Viitorul ne apartine”, Ed. III. Chisinau. 2013. 04.23. 

3. CHIŢAN E. „Managementul prin agrement al completării listei medicamentelor 
compensate: practici internaţionale şi naţionale”. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2013.10.17. 

4. COJOCARU-TOMA M., ENI V. „Identificarea şi dozarea acidului ascorbic în pseudofructe 
de măceş (Rosae caninae fructus) din diferite zone ale Republicii Moldova”.  ”. Conferinţa 
ştiinţifică consacrată zilelor  IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2012.10.17. 

5. COJOCARU-TOMA M. Top of medicinal hepatoprotector plants in Republic of Moldova. 
International Conference Balkan Medical Union, Archives of the Balkan Medical Union. 
Chişinău, September, 2013. 

6. IURESCO (ŞCHIOPU) T. „Repere conceptuale privind activitatea de marketing a farmaciei 
de acces public”. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 
2013.10.17. 

7. UNCU A., CALALB T. „Valorificarea unor surse vegetale de calciu”. Conferință Științifică 
a Universitatii Academiei de Ştiinte a Moldovei „Viitorul ne apartine”, Ed. III. Chisinau. 
2013.04.23. 
• Postere: 

8. BENEA A. Conţinutul polifenolic în extracte uscate de Hypericum  perforatum L. din flora 
Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Chişinău, 2013.10.17. 

9. CALALB T. Controlul microscopic in evaluarea genotipurilor noi de tomate obtinute in 
vitro. Conferinţă consacrtă jubileului 80 ani a Univesitatii Agrare din Republica Moldova 
“Horticultura, Viticultura si Vinificatie, Silvicultura si Gradini publice, Protectia Plantelor”. 
Chişinău, 2013.10.08. 

10. CALALB T. Histo-anatomia in evaluarea formelor noi de tomate obtinute in vitro. 
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Simpozionul III National cu Participare Internationala, “Biotehonologii avansate –Realizari 
si perspective”. Chișinău. 2013.10.24. 

11. PESCHIN A., BEZVERHNI Z., GNATIUC O. „Studiul asigurării cu medicamente în 
zonele rurale”. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 
2013.10.17. 

12. UNCU L., COJOCARU-TOMA M., PAŞCAN D. „Metode de dozare a flavonoidelor în 
produse vegetale”. Conferinţa ştiinţifică anuală IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău. 
2013.10.17. 

2014 
• Comunicări: 

1. ANCUCEANU R.T, COJOCARU-TOMA M., CALALB T., ANGHEL A., DINU  M., 
HOVANEȚ V. Evaluarea fitotoxicității unor extracte vegetale prin biotestul triticum. 
Conferința Științifică consacrată Jubileului de 50 ani de la fondarea Facultății de Farmacie și 
80 ani de la nașterea patriarhului Farmaciei Moldave Vasile Procopișin, Chișinău, Facultatea 
Farmacie IP USMF “Nicolae Testemițanu”. Chișinău. 2014.10.31. 
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4. SAFTA VLADIMIR, BEZVERHNI ZINAIDA. Şi iarăşi despre locul şi rolul farmacistului. 

In: Ziarul „Pro Farmacia”, nr. 3-4, aprilie, 2011. 
5. SAFTA VLADIMIR (interviu). Se caută leac pentru industria medicală. In: Ziarul 

„Adevărul”, nr. 102 (122), 31 mai 2011. 
6. SAFTA VLADIMIR (interviu cu directorul general „Farmaprim” I. Borziac). Фармаприм – 

обновление на фармацевтическом рынке. In: Revista „Business Class” nr. 6 (57), iunie, 
2011. 

7. BEZVERHNI ZINAIDA. Фармуслуги как аргумент в конкуренции. In: Тетис-инфо, 
январь 2011. 

8. BEZVERHNI ZINAIDA. Фармацевт и здоровый образ жизни. In: Тетис-инфо, ноябрь 
2011. 

9. CALALB TATIANA. Boris Matienco: „Nici o zi fără ca să citesc.”. În ziarul „Literatura şi 
Arta”, Nr. 46 (3455) 17.11.2011.  

2012 
1. SAFTA VLADIMIR (interviu).Să sperăm că situaţia se va schimba spre bine. In: Ziarul 

Viaţa şi sănătatea: „Pro Farmacia”, nr. 1-2, ianuarie, 2012. 
2. SAFTA VLADIMIR (interviu). Как гласит хартия…In: Ziarul „Tetis Info”,aprilie 2012.  
3. SAFTA VLADIMIR (interviu). „FARMAPRIM”: новый завод–новые возможности. In: 

Ziarul „Tetis Info”, mai 2012. 
4. SAFTA VLADIMIR (interviu). Насколько доступны лекарства? In: Ziarul „Tetis Info”, 

noiembrie 2012. 
5. COJOCARU-TOMA MARIA. La o răspântie aniversară.  În ziarul „Viaţa şi sănătatea Pro-

Farmacia”, Nr. 1-2, ianuarie-februarie a. 2012. P. 13. 
6. COJOCARU-TOMA MARIA. Cu testemiţeneanul Constantin Matcovschi. În ziarul 

„Timpul” 3 februarie  a. 2012, p.26. 
7. COJOCARU-TOMA MARIA. Constantin Matcovschi, personalitate marcantă. În Buletinul 

Agenţiei Medicamentului Nr. 1 a. 2012, p.18-19. 
2013 

1. BRUMĂREL, M., SAFTA, V., ADAUJI, S. Nadejda Ciobanu – o urmă în istoria farmaciei. 
Revista farmaceutică a Moldovei.  2012-2013, nr. 1-4, 37-38, ISSN 1812-5077. 

2. SAFTA VLADIMIR (interviu). GMP – гарантированное качество лекарств. In: 
Экономическое обозрение, 31 mai 2013, nr. 20. 

3. SAFTA VLADIMIR (interviu). Prima fabrică de doctorii din Republica Moldova sută la 
sută ca în UE. In: Adevărul, 13 august 2013. 

4. COJOCARU-TOMA MARIA. „Atunci când programele naţionale vor acoperi 100% 
cheltuielile pentru bolnavi, iar poliţa toate cheltuielile pentru asiguraţi, multe farmacii vor 
falimenta”.  Sănătate Info, septembrie, 2013.www.e-sanatate.md. 

5. COJOCARU-TOMA MARIA.  «Рецепты» для фармацевтов. Tetis info, 11.2013.1-2c. 
6. COJOCARU-TOMA MARIA. Фармацевты в поисках утраченного. “Экономическое 

обозрение”, 27.09.2013, nr. 35(1011).  
2014 

1. SAFTA VLADIMIR. „Idei ce trăiesc şi se dezvoltă”. Medicamentul de la concept până la 
tratament (Alocuţiune aniversară). Ch.: CEP „Medicina”, 2014. p. 63-66. 

2. COJOCARU-TOMA, M. Profesorul Boris Parii – cavaler al demnității. Profesorul 
universitar Boris Parii. Medicamentul de la concept până la tratament (Alocațiune 
aniversară) Chișinău, Centru Editorial –Poligrafic Medicina, 2014, 77-80. 

2015 
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1. SAFTA VLADIMIR.  „Почему в Молдове не хватает дешевыx лекарств?” Аргументы и 
Факты. Nr.1-2, 14.06.2015. 

 
19.  LISTA BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE SOI, DE RASE:   

a) obţinute: p. 5.4.1.2 
– în străinătate;  
– în ţară. 

2011 
1. HAGIU, B., SANDU, I., LUPAŞCU, T., VASILACHE, V., ŢURA, V., MANGALAGIU, I.,  

SANDU, B., GONCIAR, V., Procedeu de obţinere a unei nanodispersii uleioase de argint 
injectabile. Brevet de invenţie. MD 4106, eliberat 2011.11.30. 

2. ABABII, I.; PARII, S.; CHIABURU, A.; JUCOVSCHI, C. Metodă de pronostic al apariţiei 
efectelor adverse la protezarea auditivă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 291Z, 
BOPI nr.7/2011, 2011.07.16. 

3. CERLAT, S., GONCIAR, V., LUPAŞCU, T. Utilizarea enotaninului hidrosolubil pentru 
tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 293Y, 
BOPI nr. 7/2011, 2011.07.31 (nr. depozit. s 2010 0138 din 2009.12.21) 

4. MELNIC, S., PRODIUS, D., ȘOVA , S., TURTĂ, C., MACAEV, F., STÂNGACI, E., 
DUCA, D., DUCA, G. Clusteri heteronucleari ai fierului și alcaloizi naturali – noi remedii 
antituberculoase puternice. Brevet de invenţie. MD 3942, 4009, 2011. 

5. CERLAT, S., GONCIAR, V., LUPAŞCU, T. Utilizarea remediului antibacterian în 
tratamentul combustiilor și plăgilor. Brevet de invenţie. MD 3988, 2011. 

2012 
1. MANIUC, M., VALICA, V., PARII, S., ABABII, P., MOVILĂ, L. Preparat medicamentos 

sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor  postoperatorii. MD 4163 v C1, BOPI 
2012, nr. 4. 2012.11.30. 

2013 
1. VALICA, V., FILIPOV, M., ŞEPELI, D. Procedeu de determinare cantitativă a 

flavonoizilor în materia primă vegetală. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 585, BOPI 
nr. 1, 2013.01.31. 

2. LĂZĂRESCU, A., ZARICIUC, E., COJOCARI, D., GONCEAR, V., BOUROŞ, P., 
TURTĂ, C. Derivaţi tiosemicarbazonici ai acidului 4-formil-3-hidroxi-2-naftoic cu 
proprietăţi antibacteriene. Brevet de invenţie. MD 4174, 2013. 

3. UNCUŢA, D., RUDIC, V., GODOROJA, P., LUPAN, I., PARII, A., DIUG, E., CRUDU, 
D., MELNIC, S., NICOLAU, G., MELNIC, L. Remedii antivirale noi în tratamentul şi 
profilaxia herpesului oral. Brevet de invenţie. MD 2671 G2, 3724 G2, 4110 C1. 

2014 
1. PARII, S., JUCOVSCHI, C. Metodă de determinare a scorului maxim de inteligibilitate 

vocală. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 792 Z, BOPI nr. 9/2014, A61B 5/12 
(2006.01). 2014.09.30. 

2. PARII, S., RUDIC, V. Utilizarea extractului din biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina 
platensis (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie 
neurosenzorială. Brevet de invenţie MD 4277. BOPI nr. 10/2014, 2014.10.31. 

2015 
1. MEREUTA, I., VALICA, V., CARAUS, V., PARII, S. Sirop pentru tratamentul stărilor 

precanceroase gastrice. Brevet de invenţie MD 4341 BOPI nr. 11/2015, 2015.11.30. 
2. PARII, S., RUDIC, V., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Metodă de tratament 

medicamentos al afecțiunilor analizatorului auditiv.  Brevet MD 545, A61K 35/66 
(2006.01);  MD 4277, A61K36/05(2006.01) A61P 27/16 (2006.01). 

3. PARII, S., JUCOVSCHI, C. Metodă de determinare al scorului maxim de inteligibilitate 
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vocală. Brevet  MD 792 Z  A61B 5/12 (2006.01). 
4. MANIUC, M., VALICA, V., PARII, S., UNCU, L., ABABII, P., NICOLAI, E., 

STEFARTA; R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Brevet de invenţie MD 
4291B1. BOPI nr.2/2015, 2015.02.28. 

5. GONCIAR, V., CERLAT, S., LUPAȘCU , T. ENOXILUL - de la materie primă la 
medicament. Brevet de invenţie MD 3228, 3988. 2015. 

b) implementate: 
– în străinătate; 
– în ţară. 
c) Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și certificat de inovator 

2011 
1. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină din 

herba de sunătoare (Hypericum Perforatum L.). Certificat de înregistrare a obiectelor 
dreptului de autor: seria OȘ nr. 3194 din 08.09.2011 

2. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. izolarea coptizinei din herba de rostopască 
(Chelidonium Majus L.) Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ 
nr. 3195 din 08.09.2011 

3. CASIAN, I.; TODIRAŞ, M.; CASIAN, A.; VALICA, V. Obţinerea extractului fluid şi a 
siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă. Certificat de înregistrare a obiectelor 
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe. Seria OŞ  nr. 1016/3043. 2011.04.27. 

2013 
1. BENEA, A., DIZDARI, A., SAVA, V. Uleiul eteric din pojarniță cu efect antistafilococic . 

Certificat de inovator Nr. 5219 din 19.02.2013. 
2. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V., UNGUREANU, I. CERTIFICAT de înregistrare a 

obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe Seria OŞ Nr. 3738 din 17.07.2013 pentru 
opera ştiinţifică «Исследования по получению и стандартизации растительных 
экстрактов, используемых в качестве вторичных стандартов”. 

 
20.  LISTA CERTIFICATELOR DE DEPUNERE ÎN COLECŢII A SUŞELOR.  

 
21.  LISTA CERERILOR  DE BREVETARE ŞI CERTIFICARE. 

2011 
1. LAZARESCU, A.; ZARICIUC, E.; COJOCARI, D.; GONCIAR, V.; BOUROŞ, P.; 

TURTĂ, C. Derivaţi tiosemicarbazonici cu activitate antimicrobiană. Cerere de Brevet de 
invenţie, Nr. depozit a2011 0096 din 2011-10-25. 

 
2012 

1. VALICA, V., FILIPOV, M., ŞEPELI, D. Procedeu de determinare cantitativă a flavonoizilor 
în materia primă vegetală. Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată nr. s 2012 0065 din 
2012.04.13. MD 585. 

2013 
1. MANIUC, M.,VALICA, V., PARII, S., UNCU, L., RUSNAC, L., ABABII, P.,  

ŞTEFARIŢA. R. Preparat  medicamentos pentru tratamentul afecţiunilor organului ORL sub 
forma de picături auriculare. Cerere de brevet de invenţie MD a 2012 0089 din 2013.12.27.  

2. UNCU, L., PRISACARI, V., VALICA, V., CIOBANU, N., BOBROV, E., UNCU, A. 
Dezinfectant pentru mâini. Cerere de brevet de invenţie nr. a 2013 0060 din 2013.08.23.  

3. PARII, S., RUDIC, V. Utilizarea preparatului  cu  fier cu efect antioxidant în tratamentul 
afecţiunilor analizatorului audit. Cerere de brevet de invenţie nr. a 2013 0056 din 
2013.05.24. MD 4277. 

4. PARII, S., JUCOVSCHI, C. Metodă de determinare a scorului maxim de inteligibilitate 
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vocală. Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată nr.s 2013 0066 din 2013.04.12. 
5. CASIAN I., CASIAN, A., VALICA, V., UNGUREANU, I.. Исследования по получению и 

стандартизации растительных экстрактов, используемых в качестве вторичных 
стандартов. CERTIFICAT de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor 
conexe Seria OŞ Nr. 3738 din 17.07.2013 pentru opera ştiinţifică.  

2015 
1. GONCIAR, V., PEREDELCU, R. Remediu de origine vegetală cu acțiune 

gastroprotectoare. Cerere de brevet de invenţie nr. a 2015 0123 din 2015.12.10.  
2. GONCIAR V., SCUTARI C., NEGREȘ S., CHIRITĂ C. A.,VELEȘCU B -Ș. OPI  – brevet 

de invenţie, remediu de origine vegetală cu acțiune antidepresivă. 18.11.2015, nr. 6019. 
 

22.  LISTA PREMIILOR OBŢINUTE  
– în străinătate;  
– în ţară. 

23.  LISTA DISTINCŢIILOR DE APRECIERE A REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
ŞI ELABORĂRILOR (ORDINE, MEDALII, TITLURI ONORIFICE, DIPLOME) 
OBŢINUTE  

1. CIOBANU NICOLAE - Medalia „Meritul civic”, 08.10.2015. 
2. GONCIAR VEACESLAV - Medalia „Nicolae Testimiţanu”, 08.10.2015 
3. VALICA VLADIMIR - Medalia „Nicolae Testimiţanu”, 08.10.2015 
 

24.  LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI ELABORATE ŞI APROBATE.(P. 7.2.1.) 
2011 

1. Legea nr. 57 din 01.04.2011 „Privind modificarea şi complementarea Legii nr. 1456-XII  
din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (s-au modificat şi completat Legea nr. 
1456-XII din 25.05.1993). Publicat MO nr. 70-73 din 29.04.2011. 

2. Legea nr. 60 din 01.04.2011 „Privind modificarea şi complementarea unorstrlegislative”    
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 91-94 din 03.06.2011. 

3. Legea nr. 168 din 22.07.2011 „Pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999  cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor” (s-au modificat şi 
completat Legea nr. 382-XII din 06.05.1999). Publicat MO nr. 91-94 din 03.06.2011.  

2012 
1. Hotărârea Guvernului nr. 32 din 13.01.2012 „Privind modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la 
medicamente”. Publicat MO nr. 16-18 din 20.01.2012. 

2. Legea nr. 33 din 06.03.2012 „Privind modificarea şi complementarea unor acte legislative” 
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 99-102 din 25.05.2012. 

3. Ordinul MS RM nr. 521 din 01.06.2012 „Privind controlul de stat al calităţii 
medicamentelor”. Publicat MO nr. 126-129 din 22.06.2012. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 504 din 12.07.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar 
privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice”. Publicat MO nr. 149-
154 din 20.07.2012. 

5. Ordinul MS RM nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor 
medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare”. Publicat MO nr. 
254-262 din 14.12.2012. 

6. Ordinul MS RM nr. 960 din 01.10.2012 „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a 
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medicamentelor”. Publicat MO nr. 216-220 din 19.10.2012. 
2013 

1. Legea nr. 142 din 14.06.2013 „Privind modificarea şi complementarea unor acte legislative”   
(s-au modificat şi completat Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 şi Legea nr. 1409-XIII din 
17.12.1997). Publicat MO nr. 161-166 din 26.07.2013. 

2. Legea nr. 261 din 01.11.2013 „Cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova. 
Publicat MO nr. 290 din 10.12.2013. 

2015 
1. Legea nr. 53 din 03.04.2015 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 

decembrie 1997 cu privire  la medicamente”. Publicat MO nr. 102-104 din 28.04.2015. 
2. Legea nr. 150 din 30.07.2015 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 

mai 1993 cu privire  la activitatea farmaceutică”. Publicat MO nr. 241-246 din 28.08.2015. 
3. Ordin MS RM /CNAM nr. 600/320-A din 20.07.2015 „Cu privire la mecanismul de 

includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală”. Publicat MO nr. 247-252 din 04.09.2015. 

 
25.  LISTA RECOMANDĂRILOR METODOLOGICE ELABORATE ŞI 

IMPLEMENTATE ÎN ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE 
ŞI/SAU LOCALE. (P. 7.2.2) 

1. SAFTA, V.; BULIGA, V., BRUMĂREL, LUPU, M.  Analiza VEN/ABC. Recomandări 
metodice pentru  IMSP.  2011. 11 p. (ordinul MS al RM nr. 68 din 30.01.2012). 

 
26.  LISTA AVIZELOR LA PROIECTE DE LEGI SAU DE ALTE ACTE NORMATIVE 

2011 
1. Propunere de modificare a Ordinului MS nr. 434 din 28.11.2007 cu privire la modul de 

prescriere şi livrare a medicamentelor, care a fost abrogat prin ordinul MS RM 960 din 
01.10.2012. 

2. Propunere de modificare a Ordinului MS nr. 287 din 12.07.2007 cu privire cu privire la 
utilizarea raţională a medicamentelor. 

3. Propunere de modificare a Ordinului MS nr. 20 din 12.01.2006 cu privire cu privire la 
utilizarea raţională a medicamentelor. 

2012 
1. Propuneri pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind autorizarea 

medicamentelor (ordinul MS RM nr. 344 din 18.11.2004), care a fost abrogat şi aprobat 
ordinul MS RM nr. 739 din 23.07.2012. 

2014 
1. Aviz asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative 

(legea 382). 
2. Aviz asupra proiectului „Legii medicamentului” plasat pe portalul MSRM. 

2015 
1. Aviz asupra proiectului Codului sănătăţii privind reflectarea reglementărilor în domeniul 

medicamentului şi activităţii farmaceutice.  
2. Aviz asupra proiectului Ordinului MSRM “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

promovarea şi publicitatea medicamentelor”. 
3. Aviz asupra proiectului Ordinului AMDM „Cu privire la avizarea şi monitorizarea 

publicităţii medicamentelor”. 
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27.  LISTA MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE PENTRU UTILIZATORI: P. 5.10.7. 
2013 

1. VALICA VLADIMIR, UNCU LIVIA. Conferinţia ştiinţifico-practice ”Aspecte 
farmaceutuce ale utilizării medicamentelor în tratamentul maladiilor tractului 
gastrointestinal”. Chişinău, dispoziția MS RM Nr. 289 din 18.03.2013, 20, 21, 27 şi 28 
martie 2013. 

2. VALICA VLADIMIR, UNCU LIVIA. Conferinţia ştiinţifico-practice ”Aspecte de 
bioechivalenţă în analiza şi controlul calităţii medicamentelor”. Chişinău, dispoziția MS RM 
Nr. 1340 din 22 noembrie 2013; 26 şi 28 noembrie 2013. 

3. SAFTA VLADIMIR. Conferinţa ştiinţifico-practică pentru farmacişti ”Dreptul farmaceutic, 
repere conceptuale şi actualităţi legislative în domeniul activităţii farmaceutice”. Chișinău, 
25 aprilie 2013. 

4. SAFTA VLADIMIR. Conferinţa ştiinţifico-practică pentru farmacişti ”Rolul farmacistului 
în promovarea farmaciei etice”. Chișinău, 22 mai 2013. 

5. SAFTA VLADIMIR. Conferinţa ştiinţifico-practică pentru farmacişti ”Привлекательность 
аптеки открытого тип”. Tiraspol, 18 iunie 2013. 

6. SAFTA VLADIMIR. Conferinţa ştiinţifico-practică pentru farmacişti ”Erori de medicaţie”. 
Bălți, septembrie 2013f. 

7. SAFTA VLADIMIR. Conferinţa ştiinţifico-practică pentru farmacişti ” Iniţierea afacerii în 
domeniul activităţii farmaceutice”. Chişinău, 25-26 septembrie 2013. 

8. Bezverhni Zinaida. Conferinţa zonală „Servicii farmaceutice esenţiale”. Chişinău, ordinul 
MS RM nr. 1315 din 19.11.2013 

2014 
1. CIOBANU NICOLAE. Atelier de lucru cu participare internațională „Probleme actuale ale 

învățământului farmaceutic în Republica Moldova”. Chișinău, dispoziţia MS RM 196, 
23.04.2014. 

2. COJOCARU-TOMA MARIA. Conferinţa zonală „Elemente de calitate în asitența 
farmaceutică”. Edineț, dispoziţia MS RM 655-d, 24.11.2014. 

2015 
1. BRUMĂREL MIHAIL, Conferinţa ştiinţifico-practică „Medicamente originale – priorităţi 

farmacoterapeutice”. Chişinău, dispoziţia MS 72-d, 16.02.2015. 
2. COJOCARU-TOMA MARIA. Confernință „Conferințe destinate farmaciștilor”.  Chișinău, 

dispoziția MS  RM nr. 260-d, 05.05.2015. 
3. BRUMĂREL MIHAIL, Conferinţa ştiinţifico-practică „Medicamente originale – formula 

succesului”. Chişinău, dispoziţia MS 357-d, 16.06.2015. 
4. CIOBANU NICOLAE. Atelierul de lucru cu participare internațională „Farmacia Clinică în 

Republica Moldova”. Chişinău, dispoziţia MS 404-d, 15.07.2015. 
5. COJOCARU-TOMA MARIA. Confernință științifico -practică: „Actualități în 

gastrenterologie,,  organizată cu suportul AFRM și AMF, cu comunicare „Rolul 
farmacistului în utilizarea rațonală a medicamentelor,, cu acordare de 10 credite, conform 
ordinului  MS  RM nr. 418 din 29 mai  2015. 

6. COJOCARU-TOMA MARIA. Confernință ştiinţifico -practică „Farmacia etică – prezent și 
viitor”.  Chișinău, ordinul MS  RM nr. 640, 11.08.2015. 

7. BRUMĂREL MIHAIL. Conferinţa „Regli de bună practică de distribuție – cerință în 
asigurarea calității medicamentelor de uz uman”. Chişinău, dispoziţia MS RM 452 -d, 
24.08.2015. 
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28. LISTA TÎRGURILOR ŞI A EXPOZIŢIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
LA CARE A PARTICIPAT ORGANIZAŢIA  

(cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, diplome, cupe etc.). 
– medalii de aur 
 în străinătate;  

2013 
1. ABABII, I.; PARII, S.; CHIABURU, A.; JUCOVSCHI, C. Metodă de pronostic al apariţiei 

efectelor adverse la protezarea auditivă. Expoziţia Internaţională Specializată INVENTICA, 
Iaşi, Romania, 19-21 iunie 2013. 

2014 
1. ABABII, I.; PARII, S.; CHIABURU, A.; JUCOVSCHI, C. Metodă de pronostic al apariţiei 

efectelor adverse la protezarea auditivă. Expoziţia Internaţională Specializată PRO 
INVENT. Cluj-Napoca, Romania, 19-21 martie,  2014. 

2. CASIAN I., CASIAN A., VALICA V., TODIRAŞ M. Implementarea în practica industrială 
a Siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă. Salonul Internaţional de Inventică "PRO 
INVENT-2014" ediţia XII-a, Cluj-Napoca, România, 19-21 martie 2014 (Diploma de 
excelenţă şi Medalie de aur).  

3. MANIUC, M., VALICA,  V., PARII, S., UNCU, L., ABABII, P., NICOLAI, E., 
STEFARTA, R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Salonul Naţional al 
Cercetării şi Inovării. Bacău, România, 25-27 septembrie, 2014. 

4. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Tratamentul pacienţilor cu 
hipoacuţie neuro-senzorială cu utilizarea extractului din biomasa Spirulina platensis. 
Expoziţia Internaţională Specializată INVENTICA. Iaşi, România, 2-4 iulie,  2014. 

5. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Utilizarea extractului din 
biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina platensis  (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru 
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială. Expoziţia Internaţională Specializată 
INVENTICA. Iaşi, România, 2-4 iulie,  2014. 

2015 
1. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. Izolarea coptizinei din herbă de rostopască 

(Chelidonium majus L.). Expoziţia Internaţională Specializată PRO INVENT, ediţia a XIII-a.  
Cluj-Napoca, România, 25-27 martie, 2015. Medalie de aur cu menţiune specială.  

2. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. Izolarea coptizinei din herbă de rostopască 
(Chelidonium majus L.). Expoziţia Internaţională IVENTICA 2015, ediţia a XIX-a.  Iaşi, 
România, 24-26 iunie, 2015.  

3. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. Obtaining the diethzlammonium salt of hyperforin 
from the St. John’s wort herb salt (Hypericum Perforatum L.). Expoziţia Internaţională 
IVENTICA 2015, ediţia a XIX-a.  Iaşi, România, 24-26 iunie, 2015.  

4. MANIUC, M., VALICA, V., PARII, S., UNCU, L., ABABII, P., NICOLAI, E., 
STEFARTA, R. Medicinal preparation for the treatment of inflammation of the external and 
the middle ear. Medalie de aur, Mentiune speciala oferita de World Inventors Association, la 
Expoziţia Europeană a creativității și inovării EUROINVENT, Iasi, România, 14-16 mai, 
2015. 

5. MANIUC, M., VALICA, V., PARII, S., UNCU, L., ABABII, P., NICOLAI, E., 
STEFARTA, R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Salonul Naţional al 
Cercetării şi Inovării Bacău, România, 25-27 septembrie, 2014. Medalie de aur. 

6. PARII, S.; JUCOVSCHI, C. Metodă de determinare al scorului maxim de inteligibilitate 
vocală. Expoziţia Internaţională Specializată PRO INVENT, Cluj-Napoca, Romania, 25-27 
martie, 2015. 
 în ţară. 
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1. PARII, S., RUDIC, V., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Metodă de tratament 
medicamentos al afecţiunilor analizatorului auditiv. Expoziţia Internaţională Specializată 
INFOINVENT. Chişinău, Republica Moldova. 25-28 noiembrie 2015. 

2. MEREUŢĂ, I., VALICA, V., CARAUŞ, V., PARII, S. Sirop pentru tratamentul stărilor 
precanceroase gastrice. Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT. Chişinău, 
Republica Moldova. 25-28 noiembrie 2015. 

– medalii de argint 
 în străinătate; 

1. ABABII, I.; PARII, S.; CHIABURU, A.; JUCOVSCHI, C. Metodă de pronostic al apariţiei 
efectelor adverse la protezarea auditivă. Expoziţia Internaţională Specializată 
EUROINVENT, Iaşi, Romania, 11-13 mai, 2013. 

2. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Utilizarea extractului din 
biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina platensis  (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru 
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială. Expoziţia Internaţională Specializată 
EUROINVENT. Iaşi, România,  22-24 mai, 2014. 

3. PARII, S.; JUCOVSCHI, C. Metodă de determinare al scorului maxim de inteligibilitate 
vocală. Salonul Naţional al Cercetării şi Inovării. Bacău, România, 25-27 septembrie, 2014. 

– medalii de bronz 
 în străinătate; 

1. PARII, S., JUCOVSCHI, C. Method for the determination of Speech Intelligibility Score. 
Expoziţia Internaţională Specializată EUROINVENT. Iaşi, România,  22-24 mai, 2014. 

2. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Utilizarea extractului din 
biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina platensis  (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru 
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială. Salonul de Invenţii şi Inovaţii 
INVENTIKA. Bucuresti, România, 15-18 octombrie, 2014. 

3. CASIAN, I., CASIAN, A., VALICA, V. Obtaining the dietylammonium salt of hyperforin 
from the St. John’s wort herb (Hypericum Perforatum L.). 40th International Invetion Show. 
Karlovac, Croatia, 05-07.11.2015. 
 în ţară. 

1. VALICA, V., CASIAN, I., CASIAN, A., TOIRAȘ, M., PARII, S., HMELNIJCHI, V. 
Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acțiune antihipertensivă  
Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT-2013. Chişinău, Republica Moldova. 
19-22 noiembrie 2013. 

2. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Utilizarea extractului din 
biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina platensis  (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru 
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială. Expoziția Internațională Specializată 
INFOINVENT. Chișinău, Republica Moldova, 25-28 noiembrie, 2015. 

– diplomă 
 în străinătate; 

1. RUDIC, V., PARII, S., CABAC, V., VALICA, V., CHIRIAC, T. Utilizarea extractului din 
biomasa tulpinei cianobacteriei  Spirulina platensis  (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 pentru 
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială. Diploma de excelenta oferita de 
Universitatea Valahia, Targoviste, la Salonul Naţional al Cerecetarii şi Inovarii. Bacău, 
România, 25-27 septembrie, 2014. 

2. MANIUC, M., VALICA, V., PARII, S., ABABII, P., MOVILĂ, L. Preparat medicamentos 
sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor  postoperatorii. Diplomă de excelenţă 
Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT, ed. a XII-a  (ClujNapoca, 2014) 

3. PARII, S., VALICA, V. Tratamentul pacientior cu hipoacuzie neurosenzoriala cu utilizarea 
extractului din biomasa Spirulina platensis (Nordst.). Expoziţia Internaţională Specializată 
PRO INVENT, ediţia a XIII-a, Cluj-Napoca, România, 25-27 martie, 2015.  
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4. VALICA, V., PARII, S., UNCU, L., NICOLAI, E. Medicinal preparation for the treatment 
of inflammation of the external and the middle ear. Expoziţia Internaţională Specializată 
EUROINVENT, ediţia a VII-a, Iaşi, România.  2015.  
 în țară  

1 MANIUC, M., VALICA,  V., PARII, S., UNCU, L., ABABII, P., NICOLAI, E., 
STEFARTA, R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Locul 1, sectia 
Sănătate şi Biomedicină, Concursul „TOPUL INOVATIILOR”, editia a V-a, Chisinau, 
Republica Moldova, 11 decembrie 2014. 

2 PARII, S., VALICA, V. Utilizarea preparatului medicamentos Bio R capsule 5 mg in 
tratamentul pacientilor cu hipoacuzie neurosenzoriala. Expoziţia Internaţională Specializată 
INFOINVENT, Chişinău, noiembrie 2015.  

3 PARII, S., CABAC, V., VALICA, V. Tratamentul pacientior cu hipoacuzie neurosenzoriala 
cu utilizarea extractului din biomasa Spirulina platensis. Expoziţia Internaţională 
Specializată INFOINVENT Chişinău, 2015.  

29.  LISTA FILIALELOR:  
– organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior; 
– instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie. 

30.  LISTA SUBDIVIZIUNILOR COMUNE ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII. 
31.  LISTA ORGANISMELOR ŞTIINŢIFICE, ÎN ACTIVITATEA CĂRORA ESTE 

ANTRENATĂ ORGANIZAŢIA.   
32. LISTA PREŞEDINŢILOR, COPREŞEDINŢELOR COMITETELOR DE PROGRAM 

AL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ALEŞI ÎN PERIOADĂ EVALUATĂ: (P. 
7.5.9-10) 

– De peste hotare 
• Comitetul de Onoare a reuniunii naţionale aniversară: Societatea Română de istoria 

farmaciei – 20 de ani, Bucureşti, 26-28.05.2011; 
1. SAFTA VLADIMIR, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar; 
2. CIOBANU NADEJDA, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar; 

• Comitetul de Onoare a XXI-a reuniune naţională: 150 de ani de la prima Farmacopeea 
Română, Bucureşti, 11-13.10.2012; 

3. SAFTA VLADIMIR, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar; 
4. CIOBANU NADEJDA, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar; 

• Comitetul de Onoare a XXII-a reuniune naţională de istoria farmaciei, Iaşi, 04-
06.04.2013; 

5. SAFTA VLADIMIR, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar; 
6. CIOBANU NADEJDA, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar; 

– În ţară 
• Moderator conferinţa ştiinţifico-practică „Dimensiunile ştiinţifico-practice ale activităţii 

farmaceutice”, Chişinău, 12.09.2012; 
1. BRUMĂREL MIHAIL, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar; 

• Al VII-lea Congres al Farmaciștilor din Republica Moldova, 11.09.2013: 
1. CIOBANU NICOLAE – dr.şt.farm., conferenţiar universitar – preşedintele 

Comitetului organizatoric; 
• Atelierul de lucru„Probleme actuale ale învăţământului farmaceutic în Republica 

Moldova”, 22-27.04.2014: 
1. CIOBANU NICOLAE – dr.şt.farm., conferenţiar universitar – preşedintele 

Comitetului organizatoric; 
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• Conferinţa ştiinţifico-practică„Utilizarea raţională a medicamentelor: probleme şi 
soluţii”, 09.09.2014: 

2. COJOCARU-TOMA MARIA – dr.şt.farm., conferenţiar universitar – preşedintele 
Comitetului organizatoric; 

• Comitetul organizatoric al manifestărilor dedicată jubileului de 50 ani de la fondarea 
facultăţii de Farmacie şi 80 ani de la naşterea profesorului universitar Vasile 
Procopişin, Chişinău, 31.10.2014: 

3. CIOBANU NICOLAE – dr.şt.farm., conferenţiar universitar – vicepreşedinte; 
• Comitetul ştiinţific al Conferinţei dedicată jubileului de 50 ani de la fondarea facultăţii 

de Farmacie şi 80 ani de la naşterea profesorului universitar Vasile Procopişin, 
Chişinău, 31.10.2014: 

2. DIUG EUGEN – dr.hb.şt.farm., profesor universitar – preşedinte; 
3. VALICA VLADIMIR, dr.hb.şt.farm., profesor universitar – vicepreşedinte; 
4. BRUMĂREL MIHAIL, dr.şt.farm., conferenţiar universitar – membru; 
5. CIOBANU NICOLAE, dr.şt.farm., conferenţiar universitar – membru; 
6. GONCIAR VEACESLAV, dr.hb.şt.med., profesor universitar – membru; 
7. NISTREANU ANATOLIE, dr.şt.farm., profesor universitar – membru; 
8. SAFTA VLADIMIR, dr.hb.şt.farm., profesor universitar – membru; 
9. SCUTARI CORINA, dr.şt.med., conferenţiar universitar – membru; 
10. UNCU LIVIA, dr.şt.farm., conferenţiar universitar – membru; 
11. BEZVERHNI ZINAIDA, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar – 

secretar; 
1. UNCU LIVIA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar; 

• Conferinţa ştiinţifico-practică „Farmacia etică – prezent şi viitor”, Chişinău, 
15.07.2015; 

2. MARIA COJOCARU-TOMA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – președinte 
 

33.   LISTA MEMBRILOR COMISIILOR SPECIALIZATE DE EVALUARE ÎN SCOPUL 
ACREDITĂRII ORGANIZAŢIILOR, CONFIRMAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ. (P. 
7.5.11) 

1. CALALB TATIANA, dr. hb. şt. biol, conferenţiar universitar, Membru al Comisiei de 
Atestare CNEA  a Grădinii botanice (Institut) a AŞM, 2012. 

34.   LISTA MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU DECERNAREA PREMIILE DE 
STAT AL REPUBLICII MOLDOVA, PREMIILOR AŞM, ALEŞI ÎN PERIOADA 
EVALUATĂ. 

35.  LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR, MEMBRILOR CONSILIILOR 
ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT, 
DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ: (P. 7.5.13) 

2011 
– Preşedinţi 

1. VALICA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 
D 50.15.00.01-10 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Bezverhni 
Zinaida cu tema: „Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul 
regulilor de bună practică de farmacie”, susţinută la 02.03.2011. 

– Secretari 
2. NISTREANU ANATOLIE, dr. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 
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D 50.15.00.01-10 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Bezverhni 
Zinaida cu tema: „Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul 
regulilor de bună practică de farmacie”, susţinută la 02.03.2011. 

– Membrii consiliilor 
3. CIOBANU NICOLAE, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat 

D 50.15.00.01-10 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Bezverhni 
Zinaida cu tema: „Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul 
regulilor de bună practică de farmacie”, susţinută la 02.03.2011. 

2012 
– Preşedinţi  

1. EUGEN DIUG, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 
50.15.00.01-11 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Tihon Iurie 
cu tema: „Analiza şi standardizarea Benzituronului, Metiferonului şi a formelor lor 
farmaceutice”, susţinută la 16.03.2012. 

– Secretari  
2. NISTREANU ANATOLIE, dr. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 

D 50.15.00.01-11 pentru susţinerea tezei de Tihon Iurie cu tema: „Analiza şi standardizarea 
Benzituronului, Metiferonului şi a formelor lor farmaceutice”, susţinută la 16.03.2012. 

– Membrii consiliilor 
3. CIOBANU NICOLAE, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat 

D 50.15.00.01-11 pentru susţinerea tezei de Tihon Iurie cu tema: „Analiza şi standardizarea 
Benzituronului, Metiferonului şi a formelor lor farmaceutice”, susţinută la 16.03.2012. 

2013 
– Preşedinţi  

1. VALICA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 
D 50.15.00.01-12 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Baroud 
Allaa M. Fathi cu tema: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în 
cavitatea bucală”, susţinută la 11.12.2013. 

2. GONCIAR VEACESLAV, dr. hb. şt. med., profesor universitar – Consiliul ştiinţific 
specializat DH 50.14.00.25 – 10 pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe 
medicale de către Bacinschi Nicolae cu tema: „Farmacologia preparatelor entomologice şi 
utilizarea lor raţională”, susţinută la 09.10.2013. 

– Secretari  
3. NISTREANU ANATOLIE, dr. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 

D 50.15.00.01-12 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Baroud 
Allaa M. Fathi cu tema: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în 
cavitatea bucală”, susţinută la 11.12.2013. 

– Membrii consiliilor 
4. LUPU MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 

50.15.00.01-12 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Baroud 
Allaa M. Fathi cu tema: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în 
cavitatea bucală”, susţinută la 11.12.2013. 

5. UNCU LIVIA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 
50.15.00.01-12 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Baroud 
Allaa M. Fathi cu tema: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în 
cavitatea bucală”, susţinută la 11.12.2013. 

2014 
– Preşedinţi  

1. VALICA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 
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D 50.316.01 pentru susţinerea tezei de Chiru Tatiana cu tema: „Cercetări farmacognostice și 
farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”, susţinută la 08.10.2014. 

2. GONCIAR VEACESLAV, dr. hb. şt. med., profesor universitar – Consiliul ştiinţific 
specializat D 50 314.01-01 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale de către 
Corețchi Ianoș cu tema: „Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-
izopropilizotiuroniului”, susţinută la 19.12.2014. 

– Secretari  
3. ADAUJI STELA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 

50.316.01 pentru susţinerea tezei de Chiru Tatiana cu tema: „Cercetări farmacognostice și 
farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”, susţinută la 08.10.2014. 

– Membrii consiliilor 
4. CALALB TATIANA, dr. hb. şt. biol, conferențiar universitar – Consiliului științific 

specializat, 03.00.05  specialitatea – Botanica pentru susținerea tezei de către Trifăuțan V. cu 
tema ”Particularitățile morfologice ale trandafirilor pitici introduși în Molodova”, susținută 
la  18.07.2014, Universitatea de Stat din Moldova.   

5. CALALB TATIANA, dr. hb. şt. biol, conferențiar univer sitar – Consiliului științific 
specializat, 03.00.05  specialitatea – Botanica pentru susținerea tezei de către Cutcovschi-
Muştuc Alina cu tema ”Particularitatile biomorfologică ale speciei Withania somnifera la 
multiplicarea și dezvoltarea in vitro”, susținută la  25.07.2014, Grădina Botanică a AȘM.   

6. DIUG EUGEN, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 
50.316.01 pentru susţinerea tezei de către Chiru Tatiana cu tema: „Cercetări 
farmacognostice și farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”, 
susţinută la 08.10.2014. 

7. LUPU MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 
50.316.01 pentru susţinerea tezei de către Chiru Tatiana cu tema: „Cercetări 
farmacognostice și farmacologice în vederea valorificării speciei  Centaurea cyanus L.”, 
susţinută la 08.10.2014. 

2015 
– Preşedinţi  

1. VALICA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 
D 50 316.01-02 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Ciobanu 
Cristina cu tema: „Specia Cynara Scolymus L. – sursă de noi produse farmaceutice”, 
susţinută la 10.07.2015. 

– Secretari  
2. NISTREANU ANATOLIE, dr. şt. farm., profesor universitar – Consiliul ştiinţific specializat 

D 50 316.01-02 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Ciobanu 
Cristina cu tema: „Specia Cynara Scolymus L. – sursă de noi produse farmaceutice”, 
susţinută la 10.07.2015. 

– Membrii consiliilor 
3. LUPU MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Consiliul ştiinţific specializat D 50 

316.01-02 pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice de către Ciobanu Cristina 
cu tema: „Specia Cynara Scolymus L. – sursă de noi produse farmaceutice”, susţinută la 
10.07.2015. 

4. DIUG EUGEN, dr.hb.şt.farm., profesor universitar – Consiliul Ştiinţific al Consorţiului 
USMF „Nicolae Testemiţanu” cu IOD, aprobar prin decizia Consorţiului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu cu instituţiile organizatoare de doctorat nr. 1/1 din 20.10.2015. 
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36.  LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR SEMINARELOR ŞTIINŢIFICE DE 
PROFIL, ALEŞI ÎN PERIOADA EVALUATĂ (P. 7.5.14) 

– Preşedinţi 
1. SAFTA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Seminarul ştiinţific de profil 

3016. Farmacie, Specialitatea 316:01 Farmacie aprobat prin Hotărârea nr. AT-7/5-3 din 
23.12.2014. 

– Secretari 
2. GURANDA DIANA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Seminarul ştiinţific de profil 

3016. Farmacie, Specialitatea 316:01 Farmacie aprobat prin Hotărârea nr. AT-7/5-3 din 
23.12.2014. 

– Membrii consiliilor 
Seminarul ştiinţific de profil 3016. Farmacie, Specialitatea 316:01 Farmacie aprobat prin 
Hotărârea nr. AT-7/5-3 din 23.12.2014.  

1. DIUG EUGEN, dr. hb. şt. farm., profesor universitar. 
2. GONCEAR VEACESLAV, dr. hb. şt. med., profesor universitar. 
3. VALICA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar. 
4. NISTREANU ANATOL, dr. şt. farm., profesor universitar. 
5. CALALB TATIANA dr. hb. şt. biol., conferenţiar universitar. 
6. CIOBANU NICOLAE, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 
7. UNCU LIVIA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 
8. BRUMĂREL MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 
9. ADAUJI STELA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 
10. SCUTARI CORINA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 
11. TREAPIŢINA TATIANA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar. 

 
37.  LISTA REFERENŢILOR LA TEZELE DE DOCTOR HABILITAT/DOCTOR, 

DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ. (P. 7.5.15) 
1. DIUG EUGEN, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – referent oficial la teza susţinută de 

Bezverhni Zinaida cu tema: „Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în 
contextul regulilor de bună practică de farmacie”, susţinută la 02.03.2011. 

2. SAFTA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – referent oficial la teza susţinută 
de Tihon Iurie cu tema: „Analiza şi standardizarea Metiferonului, Benzituronului şi a 
formelor lor farmaceutice”, susţinută la 16.03.2012. 

3. SAFTA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – referent oficial la teza susţinută 
de Baroud Allaa M. Fathi cu tema: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare 
rapidă în cavitatea bucală”, susţinută la 11.12.2013. 

4. UNCU LIVIA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – referent oficial la teza susţinută  de 
Chiru Tatiana cu tema: „Cercetări farmacognostice și farmacologice în vederea valorificării 
speciei Centaurea cyanus L.”, susţinută la 08.10.2014. 

5. SAFTA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – referent oficial la teza susţinută 
de Ciobanu Cristina cu tema: „Specia Cynara scolymus L. – sursa de noi produse 
farmaceutice”, susţinută la 10.07.2015. 

 
38.  LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI MEMBRILOR COMISIEI EXAMENELOR DE 

LICENŢĂ/MASTERAT, ALEŞI ÎN PERIOADA EVALUATĂ 
– Preşedinţi 
• Comisiei examenelor de licenţă 
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1. COJOCARU-TOMA MARIA, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Examenele de Stat de 
Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 134-A din 
12.04.2011. 

2. LUPU MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Examenele de Stat de Absolvire 
(licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 148-A din 05.05.2012. 

3. LUPU MIHAIL, dr. şt. farm., conferenţiar universitar – Examenele de Stat de Absolvire 
(licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 151-A din 17.04.2013. 

4. SAFTA VLADIMIR, dr. hb. şt. farm., profesor universitar – Examenele de Stat de 
Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 142-A din 
08.04.2014. 

5. BULIGA VALENTINA – Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP 
USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 167-A din 05.05.2015. 
• Comisiei examenelor masterat  

6. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Farmacie de către Elena Chiţan. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 427-SP din 26.09.2011. 

7. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Farmacie de către Svetlana Ceban-Alexei. Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 362-SP din 19.09.2012. 

8. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Farmacie de către Bobrov Elena. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 384-SP din 01.10.2012. 

9. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Chimie farmaceutică şi controlul medicamentelor de către Moiseev Ana. 
Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 204-SP din 08.05.2014. 

10. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Management farmaceutic şi farmacie socială de către Tatiana Şchiopu. Ordinul 
Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 205-SP din 08.05.2014. 

11. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Tehnologie farmaceutică de către Mihai Anton. Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 206-SP din 08.05.2014. 

12. CIOBANU NICOLAE – preşedintele al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Management farmaceutic şi farmacie socială de către Ion Zgîrcu. Ordinul 
Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 236-SP din 05.05.2015. 

– Membrii  
• Comisiei examenelor de licenţă 

1. Examinatori la Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 134-A din 12.04.2011:  

1. Ciobanu Nicolae 5. Nistreanu Anatolie 8. Calalb Tatiana 
2. Uncu Livia  6. Goncear Veaceslav 9. Adauji Stela 
3. Valica Vladimir 7. Brumărel Mihail 10. Scutari Corina 
4. Diug Eugen   

2. Examinatori la Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 148-A din 05.05.2012:  

1. Ciobanu Nicolae 5. Nistreanu Anatolie 8. Calalb Tatiana 
2. Uncu Livia  6. Goncear Veaceslav 9. Adauji Stela 
3. Valica Vladimir 7. Brumărel Mihail 10. Scutari Corina 
4. Diug Eugen   
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3. Examinatori la Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 151-A din 17.04.2013:  

1. Ciobanu Nicolae 5. Nistreanu Anatolie 8. Calalb Tatiana 
2. Uncu Livia  6. Goncear Veaceslav 9. Adauji Stela 
3. Valica Vladimir 7. Brumărel Mihail 10. Scutari Corina 
4. Diug Eugen   

4. Examinatori la Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 142-A din 08.04.2014:  

1. Ciobanu Nicolae 5. Nistreanu Anatolie 8. Calalb Tatiana 
2. Uncu Livia  6. Goncear Veaceslav 9. Adauji Stela 
3. Valica Vladimir 7. Brumărel Mihail 10. Scutari Corina 
4. Diug Eugen   

5. Examinatori la Examenele de Stat de Absolvire (licenţă). Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 167-A din 05.05.2015:  

1. Ciobanu Nicolae 5. Nistreanu Anatolie 8. Calalb Tatiana 
2. Uncu Livia  6. Goncear Veaceslav 9. Adauji Stela 
3. Valica Vladimir 7. Brumărel Mihail 10. Scutari Corina 
4. Diug Eugen   

• Comisiei examenelor masterat  
2011 

1. DIUG EUGEN – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea Farmacie 
de către Elena Chiţan. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 427-SP din 
26.09.2011. 

2. VALICA VLADIMIR – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Farmacie de către Elena Chiţan. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 
427-SP din 26.09.2011. 

3. BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Farmacie de către Elena Chiţan. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 
427-SP din 26.09.2011. 

4. NISTREANU ANATOLIE – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Farmacie de către Elena Chiţan. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 427-SP din 26.09.2011. 

2012 
1. BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 

Farmacie de către Svetlana Ceban-Alexei. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 362-SP din 19.09.2012. 
BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Farmacie de către Bobrov Elena. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 
384-SP din 01.10.2012. 

2. DIUG EUGEN – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea Farmacie 
de către Svetlana Ceban-Alexei. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 
362-SP din 19.09.2012. 
DIUG EUGEN – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea Farmacie 
de către Bobrov Elena. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 384-SP din 
01.10.2012. 

3. NISTREANU ANATOLIE – membrul  Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Farmacie de către Svetlana Ceban-Alexei. Ordinul Rectorului IP USMF 
„Nicolae Testemiţanu” nr. 362-SP din 19.09.2012. 
NISTREANU ANATOLIE – membrul  Comisiei de susţinere a tezei de master la 
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specialitatea Farmacie de către Bobrov Elena. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 384-SP din 01.10.2012. 

4. VALICA VLADIMIR – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Farmacie de către Svetlana Ceban-Alexei. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 362-SP din 19.09.2012. 
VALICA VLADIMIR – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Farmacie de către Bobrov Elena. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 
384-SP din 01.10.2012. 

2014 
1. ADAUJI STELA – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 

Management farmaceutic şi farmacie socială de către Tatiana Şchiopu. Ordinul Rectorului 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 205-SP din 08.05.2014. 
ADAUJI STELA  – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Tehnologie farmaceutică de către Mihai Anton. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 206-SP din 08.05.2014. 

2. BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Chimie farmaceutică şi controlul medicamentelor de către Moiseev Ana. Ordinul Rectorului 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 204-SP din 08.05.2014. 
BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Management farmaceutic şi farmacie socială de către Tatiana Şchiopu. Ordinul Rectorului 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 205-SP din 08.05.2014. 

3. NISTREANU ANATOLIE – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Management farmaceutic şi farmacie socială de către Tatiana Şchiopu. Ordinul 
Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 205-SP din 08.05.2014. 

4. TREAPIŢÎNA TATIANA – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la 
specialitatea Chimie farmaceutică şi controlul medicamentelor de către Moiseev Ana. 
Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 204-SP din 08.05.2014. 

5. UNCU LIVIA  – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea Chimie 
farmaceutică şi controlul medicamentelor de către Moiseev Ana. Ordinul Rectorului IP 
USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 204-SP din 08.05.2014. 
UNCU LIVIA  – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Tehnologie farmaceutică de către Mihai Anton. Ordinul Rectorului IP USMF „Nicolae 
Testemiţanu” nr. 206-SP din 08.05.2014. 

6. VALICA VLADIMIR – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Chimie farmaceutică şi controlul medicamentelor de către Moiseev Ana. Ordinul Rectorului 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 204-SP din 08.05.2014. 
VALICA VLADIMIR – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Management farmaceutic şi farmacie socială de către Tatiana Şchiopu. Ordinul Rectorului 
IP USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 205-SP din 08.05.2014. 

2015 
1. ADAUJI STELA – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 

Management farmaceutic şi farmacie socială de către Ion Zgîrcu. Ordinul Rectorului IP 
USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 236-SP din 05.05.2015. 

2. BRUMĂREL MIHAIL – membrul Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Management farmaceutic şi farmacie socială de către Ion Zgîrcu. Ordinul Rectorului IP 
USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 236-SP din 05.05.2015. 

3. UNCU LIVIA  – membru al Comisiei de susţinere a tezei de master la specialitatea 
Management farmaceutic şi farmacie socială de către Ion Zgîrcu. Ordinul Rectorului IP 
USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 236-SP din 05.05.2015. 
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39.  PARTICIPĂRI ÎN ACTIVITATEA GRUPURILOR DE LUCRU INSTITUITE DE 

MINISTERE, DEPARTAMENTE (NUMĂRUL GRUPURILOR DE LUCRU) (P. 
7.2.3) 

2011 
1. Dispoziția MS RM 37 din 11.02.2011. Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea 

metodologiei ABC și VEN analiză. Membrii grupului: Safta Vladimir, Brumărel Mihail, 
Cojocaru-Toma Maria, Lupu Mihail. 

2. Ordinul MS RM 29-p §1 din 01.03.2011. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea 
cadrului normativ necesar organizării Colegiului Medicilor. Membrii grupului: Brumărel 
Mihail. 

3. Dispoziția MS RM 191 din 17.03.2011. Instituirea grupului de lucru pentru efectuarea 
Studiului privind disponibilitatea şi accesibilitatea medicamentelor. Membrii grupului: 
Brumărel Mihail, Cojocaru-Toma Maria, Lupu Mihail. 

4. Dispoziția Agenției Medicamentului 9 din 06.05.2011. Instituirea grupului de lucru pentru 
elaborarea proiectului Planului Național de amplasare a farmaciilor. Membrii grupului: Safta 
Vladimir, Brumărel Mihail, Cojocaru-Toma Maria. 

5. Ordinul MS RM 372 din 11.05.2011. Instituirea grupului consultativ de lucru pentru 
modificarea și completarea Listei medicamentelor esențiale. Membrii grupului: Brumărel 
Mihail, Safta Vladimir. 

6. Ordinul MS RM 392 din 13.05.2011. Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea 
proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului Comitetului Național de 
Etică pentru studiul Clinic al medicamentelor și metodelor noi de tratament. Membrii 
grupului: Brumărel Mihail, Safta Vladimir. 

7. Dispoziția MS RM 275-d din 15.06.2011. Instituirea grupului de lucru în scopul revedrii 
mecanismului de formare a prețurillor la medicamente. Membrii grupului: Safta Vladimir, 
Brumărel Mihail. 

8. Ordinul Agenției Medicamentului 91 din 21.06.2011. Instituirea grupului de lucru pentru 
examinarea și înaintarea propunerilor de modificare și completare a cadrului normativ 
privind prețurile la medicamente și alte produse farmaceutice. Membrii grupului: Safta 
Vladimir, Brumărel Mihail. 

9. Ordinul Agenției Medicamentului 92 din 21.06.2011. Instituirea grupului de lucru pentru 
examinarea și înaintarea propunerilor de modificare și completare a cadrului normativ 
privind achizițiile de medicamente. Membrii grupului: Safta Vladimir, Brumărel Mihail. 

10. Ordinul MS RM 731 din 29.09.2011. Instituirea grupului comun de lucru pentru perfectarea 
cadrului legal privind prepararea cadrului legal privind prepararea medicamentelor în 
farmacii şi bunelor practici de prescriere a formelor magistrale. Membrii grupului: Diug 
Eugen, Ciobanu Nicolae, Brumărel Mihail, Ciobanu nadeja, Adauji Stela. 

11. Scrisoarea MS RM nr. 06-4/-13/915 din 01.12.2011. Instituirea grupului de lucru pentru 
elaborarea Regulilor de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie, a 
Recomandărilor metodice de peraparare a formelor farmaceutice extemporale și a Regulilor 
generale de prescriere. Membrii grupului: Brumărel Mihail, Diug Eugen, Nistreanu 
Anatolie, Valica Vladimir, Gonciar Veaceslav, Ciobanu Nicolae. 

12. Dispoziția Agenției Medicamentului 44 din 19.12.2011. Instituirea grupului de lucru pentru 
reevaluarea Regulamentului privind procedura de autorizare a produselor medicamentoase. 
Membrii grupului: Safta Vladimir, Cojocaru-Toma Maria. 

2012 
1. Ordinul MS RM 61 din 18.06.2012. Cu privire la Consiliul de Experți al Ministerului 
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Sănătății. Expert: Safta Vladimir. 
2. Ordinul Agenției Medicamentului 46 din 21.03.2012. Instituirea grupului de lucru pentru 

elaborarea Regulilor de bună practici de farmacie (GPP). Membrul grupului: Safta Vladimir. 
3. Ordinul MS RM  Nr. 533 din 04.06.2012. Cu privire la instituirea Comisiilor de specialitate 

a Ministerului Sănătății Comisiile de Specialitate: 15. Farmacie:  Diug Eugeniu, Valica 
Vladimir; Cojocaru-Toma Maria. 

2014 
1. Dispoziția MAEIE Nr. DM -06/3/7233 din 20.05.2014. Cu privire la procedura de evaluare a 

procesului de reconfirmare și/sau desemnare a noilor experți pentru reprezentarea Republicii 
Moldova, în cadrul organelor de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și 
în cadrul Comitetelor de monitorizare ale Consiliului Europei. Expert pe filiera sănătate: 
Cojocaru-Toma Maria. 

2015 
1. Ordinul MS RM 670 din 22.08.2015. Instituirea grupului de lucru interdepartamental pentru 

perfectarea cadrului normativ în domeniul înregistrării preţurilor de producător la 
medicamente. Membrii grupului: Brumărel Mihail, Adauji Stela, Cojocaru-Toma Maria. 

2. Ordinul MS RM 671 din 22.08.2015. Instituirea grupului de lucru interdepartamental pentru 
perfectarea cadrului normativ în domeniul achiziţiilor de medicamente şi alte produse de uz 
medical. Membrii grupului: Adauji Stela, Cojocaru-Toma Maria. 

3. Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 850 din 21.10.2015. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 
al ordinului MS nr. 533 din 04 iunie 2012. Comisiile de Specialitate: 15. Farmacie:  Valica 
Vladimir; Cojocaru-Toma Maria. 

 
40.  MEMBRI AI COLEGIILOR DE REDACŢIE (P. 7.5.6-7) 

– în străinătate 
1. CALALB TATIANA – Membru a Colegiului de redacție a Revistei Marissia,  Targu Mureș, 

Romania, 2014, 2015. 
– în ţară 

Nr. 
d/r 

Nume, 
prenume Denumirea revistă, funcţia Anii 

2011 2012 2013 2014 2015 
1.  SAFTA 

VLADIMIR 
Redactor-şef Revista Farmaceutică a 
Moldovei + + + + + 

2.  BEZVERHNI 
ZINAIDA  

secretar al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldovei + + + +  

3.  ZGÎRCU 
ELENA  

secretar al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldovei,      + 

4.  BRUMĂREL 
MIHAIL  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

5.  CIOBANU 
NICOLAE  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

6.  COJOCARU-
TOMA MARIA  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove    + + 

7.  DIUG EUGEN  Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

8.  GONCIAR 
VEACESLAV  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

9.  LUPU MIHAIL Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

10.  NISTREANU 
ANATOLIE  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 
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Nr. 
d/r 

Nume, 
prenume Denumirea revistă, funcţia Anii 

2011 2012 2013 2014 2015 
11.  UNCU LIVIA  Membru al Colegiului de redacţie Revista 

Farmaceutică a Moldove + + + + + 

12.  VALICA 
VLADIMIR  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
Farmaceutică a Moldove + + + + + 

13.  SAFTA 
VLADIMIR  

Membru al Colegiului de redacţie Revista 
de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova    + + 

Total 10 10 10 12 12 
 

      
41.  SAVANŢI DIN STRĂINĂTATE CARE AU VIZITAT ORGANIZAŢIA (P. 7.3.10) 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 
organizaţiei în 
care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  
stagiu, participări la manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
vizitei 

2011 
1.  Voitcu Mariana, doctor 

în farmacie, 
conferențiar universitar 

România, Iași, 
UMF „Gh. T. 
Popa” 

Participarea în calitate de referent 
oficial la susținerea tezei de doctor 
consiliului științific specializat DH 
50.15.00.01-10 

01-
03.03. 
2011 

2.  Cojocaru Ileana 
Cornelia, doctor în 
farmacie, conferențiar 
universitar 

România, Iași, 
UMF „Gh. T. 
Popa” 

Participarea în calitate de membru a 
consiliului științific specializat DH 
50.15.00.01-10 la susținerea tezei de 
doctor  

01-
03.03. 
2011 

3.  Oroian Silvia, dr.  
biol., prof. univ., şef 
diciplină botanică 
farmaceutică  

România, 
Târgu-Mureş, 
UMF. 

Participarea la conferinţa ştiinţifică a 
corpului didactic a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, prezentare de carte 
„Botanică farmaceutică” 

19-
20.10. 
2011 

4.  

Voitenco Gh, profesor 
univ., d.h.m., şef 

Catedră 
Farmacologie 
clinică şi 
fitoterapie la 
Academia 
Medicală de 
Formare 
Continuă 
„P.L.Şupic” din 
Kiev, Ucraina. 

Ţinerea cursurilor despre rolul şi locul 
fitoterapiei în tratamentul bolilor 
cardiovasculare, hepatobiliare şi alte 
boli pentru studenţi, rezidenţi, medici 
şi cadre didactice. S-a efectuat întâlnire 
cu grupul de lucru pentru evaluarea şi 
stabilirea direcţiilor de dezvoltare în 
domeniul fitoterapiei în R. Moldova, 
discuţia asupra planului şi programului 
de studii în fitoterapie. 

24-27. 
05.2011 

2012 
1.  Daniela Muntean, 

doctor în farmacie, 
conferențiar universitar 

România, 
Târgu-Mureş, 
UMF. 

Participarea în calitate de membru a 
consiliului ştiinţific specializat DH 
50.15.00.01-11 la susţinerea tezei de 
doctor 

15-
17.03. 
2012 

2.  
Silvia Imre 

România, 
Târgu-Mureş, 
UMF. 

Participarea în calitate de referent 
oficial la susţinerea tezei de doctor. 
consiliului ştiinţific specializat DH 
50.15.00.01-11  

15-
17.03. 
2012 

2013 
1.  Rector dr. Wolfgang 

Schutz, vicerector dr. 
Karina Gutierrez-
Lobos 

Austria, 
Universitatea 
din Viena 

Vizită de informare cu colecţia de 
plante medicinale, schimb de stagii de 
practică între studenţii şi cadre 
didactice. 

21-
24.05. 
2013 

2.  Profesor dr. Donald 
Combs, vice-

SUA, 
Universitatea 

Cooperarea în domeniul Sănătăţii 
Publice, instruirii medicale şi în baza 

26-
30.05. 
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Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 
organizaţiei în 
care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  
stagiu, participări la manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
vizitei 

preşedinte 
Universitatea Medicală 
Virginia de Est din or. 
Norfolk 

Medicală 
Virginia de Est 
din or. Norfolk 

Hotărţrii Guvernului Republicii 
Moldova nr.822 din 23.07.207.Vizită 
de informare cu colecţia de plante 
medicinale, schimb de stagii de 
practică între studenţii şi cadre 
didactice.  

2013 

3.  Rector Remigijus 
Zaliunas, Dalia 
Zaliuniene 

Lituiania, 
Universitatea de 
Medicină din 
Kaunas 

Vizită de informare cu colecţia de 
plante medicinale, schimb de stagii de 
practică între studenţii şi cadre 
didactice. 

03-
06.06. 
2013 

4.  Prorector Jaroslaw 
Walkowiak, Raducha 
Bozena şef 
Departament Relaţii 
Internaţionale, Ewa 
Florek profesor, 
Facultatea Farmacie 

Polonia, 
Universitatea de 
Ştiinţe Medicale 
din Poznan 

Determinarea obiectivelor de 
colaborare pe marginea unor 
posibilităţi de dezvoltare de proiecte în 
domeniul intruirii medicale superioare 
şi stabilirii perspectivelor pentru 
activităţile ulterioare şi în baza 
Hotărârii Guvernului Republicii 
Moldova nr.822 din 23.07.2007 

20-
22.06. 
2013 

5.  Silvia Oroian  
Prof. univ. 

România,  
Tîrgul-Mureş 
UMF  

Conferinţă temetică : Strategii 
Europene privind conservarea 
plantelor medicinale.  

20.03.  
2013 

2014 

1.  DhirenThakker - PhD 
SUA, UNC 
School of 
Pharmacy 

Vizita de inițiere a relațiilor bilaterale 
între Facultatea de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” și UNC School 
of Pharmacy 

22-
27.04. 
2014 

2.  PamJoyner-PhD 
SUA, UNC 
School of 
Pharmacy 

Vizita de inițiere a relațiilor bilaterale 
între Facultatea de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” și UNC School 
of Pharmacy 

22-
27.04. 
2014 

3.  David Steeb - PharmD 
SUA, UNC 
School of 
Pharmacy 

Vizita de inițiere a relațiilor bilaterale 
între Facultatea de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” și UNC School 
of Pharmacy 

22-
27.04. 
2014 

4.  Profesor Dr. Michael 
A. Popp, Directorul 
executiv şi 
preşedintele 
Consiliului de 
Directori 

Bionorica SE, 
Germania  

De a lua cunoştinţă de colecţia de 
plante medicinale 

06.06. 
2014 

5.  Negreş Simona, 
conferențiar 
universitar, doctor, România, UMF„ 

Carol Davila”, 
facultatea de 
Farmacie 

Familiarizarea cu metodele ştiinţifice 
de lucru în cadrul proiectului de 
cooperare bilaterală. Participarea la 
conferinţa ştiinţifică consacrată 
jubileului de 50 ani de la fondarea 
facultăii Farmacie şi 80  de  
ani de la naşterea patriarhului 
farmaciei moldave Vasile Procopişin. 

30.10-
01.11. 
2014 

6.  
Soroceanu Valentina, 
dr. șt. şt.farm., 
conferenţiar 

România, 
Bucureşti, UMF 
„Carol Davila”,  

Deplasare în cadrul Proiectului 
bilateral de cercetare „Aspecte 
farmaceutice şi economice în 

30.10-
02.11. 
2014 
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Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 
organizaţiei în 
care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  
stagiu, participări la manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
vizitei 

universitar tratamentul pacienţilor cu tuberculoză 
studiu comparativ România/Moldova 

7.  
Carata Ana -  dr. șt.  
şt.farm., profesor 
universitar 

România, 
Bucureşti, UMF 
„Carol Davila”,  

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”  și 80 ani de la nașterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopișin,  

31.10.  
2014 

8.  
Tăerel Adriana-Elena -  
dr. șt.  şt.farm., conf.  
universitar 

România, 
Bucureşti, UMF 
„Carol Davila”,  

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”  și 80 ani de la nașterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopișin,  

31.10. 
2014 

9.  

Popovici Iuliana, 
Profesor universitar, 
Dr. farm.  

România, Iaşi 
Universitatea de 
Medicină şi 
Farmacie „Gr. 
T. Popa” 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”  şi 80 ani de la naşterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopişin, 

31.10. 
2014 

10.  

Cuciureanu Rodica, 
Profesor universitar, 
Dr. farm. 

România, Iaşi 
Universitatea de 
Medicină şi 
Farmacie „Gr. 
T. Popa” 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”  şi 80 ani de la naşterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopişin, 

31.10. 
2014 

11.  

Ciurba Adriana, 
Conferenţiar 
universitar, 
Dr. farm 

România, Târgu 
Mureş, 
Universitatea de 
Medicină şi 
Farmacie 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”  şi 80 ani de la naşterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopişin, 

31.10. 
2014 

12.  
Grinţova Olga – dr. șt. 
şt.farm., master în 
sănătate publică 

Ucraina, 
Haricov, 
Universitatea 
naţională de 
farmacie 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”  și 80 ani de la nașterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopișin,  

31.10. 
2014 

13.  Grinţov Evghen – dr. 
șt. şt.med., conf.univ 

Ucraina, 
Haricov, 
Universitatea 
naţională de 
farmacie 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”  și 80 ani de la nașterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopișin,  

31.10. 
2014 



 
 

215 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 
organizaţiei în 
care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  
stagiu, participări la manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
vizitei 

14.  
Moroz Vladimir – dr. 
șt. hab.şt.med., 
prof.univ 

Ucraina, 
Haricov, 
Universitatea 
naţională de 
farmacie 

Participarea la manifestările şi 
conferinţa ştiinţifică dedicate jubileului 
de 50 ani de la fondarea  facultăţii de 
Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemițanu”  și 80 ani de la nașterea 
profesorului universitar, m.c. al AȘM 
V. Procopișin,  

31.10. 
2014 

15.  

Ilze Aizsilniece – 
master în 
managementul 
ocrotirii sănătăţii 

Latvia, Riga, 
Universitatea 
Latviei 

Participarea în atelierul de lucru 
„Utilizarea raţională a 
medicamentelor”, organizat de Biroul 
European a OMS şi MS  

4-5.11. 
2014 

16.  
Alessandra Ferrario – 
master în 
epidemiologie 

Marea Britanie, 
Londra,Şcoala 
Economică din 
Londra 

Participarea în atelierul de lucru 
„Utilizarea raţională a 
medicamentelor”, organizat de Biroul 
European a OMS şi MS  

4-5.11. 
2014 

2015 
1.  Stepaniuc Gheorghe, 

Dr. hb.șt.med., 
profesor universitar 

Uraina, Vinița, 
Universitatea de 
Stat e Medicină  
“N. I.Pirogov” 

Participare la susținerea tezei de doctor 
în științe medicale a competitorului 
Cerlat Sergiu 

30-
31.01. 
2015 

2.  Nechifor Mihail, 
profesor universitar, 
doctor. 

România, Iași, 
UMF „Gr. T. 
Popa” 

Participare la susținerea tezei de doctor 
în științe medicale a competitorului 
Cerlat Sergiu 

30-
31.01. 
2015 

3.  
Ciurba Adriana, Prof. 
univ., Dr. şt. farm. 

România, Târgu 
Mureş, UMF 
din Târgu Mureş 

Participare la susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe farmaceutice a competitoarei 
Ciobanu Cristina 

1.07. 2
0

 
4.  Oroian Silvia, Prof. 

univ., Dr. şt. biol. 
România, Târgu 
Mureş, UMF 
din Târgu Mureş 

Participare la susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe farmaceutice a competitoarei 
Ciobanu Cristina 

10.07. 
2015 

5.  

Amanda Corbett, PhD, 
Clinical Associate 
Professor 

SUA, UNC 
Eshelman 
School of 
Pharmacy of 
North Carolina 

Vizita de inițiere a relațiilor bilaterale 
între Facultatea de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemițanu”, CŞCPM, 
CŞDM și Universitatea Chapel Hill din 
Carolina de Nord, paricipare la Work-
shop  
Vizitarea şi iniţierea cu colecţia de 
plante a CŞCPM     

14-21. 
07.2015 

6.  

Maria Mocanu,  PhD 

România, 
Bucureşti, 
Universitatea 
tehnică de 
Construcţii 

Development of Quality Assurance in 
Higher Education in Moldova – 
QUAEM. Capacity Building Training 

14-
18.09. 
2015 

7.  Negreş Simona, 
profesor universitar, 
doctor, 

România, 
București,  
UMF „Carol 
Davila” 

Familiarizarea cu metodele ştiinţifice 
de lucru la catedra Farmacologie și 
farmacie clinicăîn cadrul proiectului de 
cooperare bilaterală.  

15-
18.10. 
2015 

8.  
Chiriţă Cornel, 
conferenţiar universitar 

România, 
București, 
UMF „Carol 
Davila” 

Familiarizarea cu metodele ştiinţifice 
de lucru la catedra Farmacologie și 
farmacie clinică în cadrul proiectului 
de cooperare bilaterală.  

15-
18.10. 
2015 
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Nr. 
d/o 

Numele, prenumele, 
gradul şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 
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care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  
stagiu, participări la manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
vizitei 

9.  
Soroceanu Valentina, 
dr. șt. farm., profesor  

România, 
Bucureşti, UMF 
„Carol Davila”,  

Deplasare în cadrul Proiectului 
bilateral de cercetare „Aspecte 
farmaceutice şi economice în 
tratamentul pacienţilor cu tuberculoză 
studiu comparativ România/Moldova 

15-
18.10. 
2015 

 
42.  REFERENŢI ŞTIINŢIFICI AI REVISTELOR ŞTIINŢIFICE DE PESTE HOTARE/ 

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI AI REVISTELOR COTATE ISI, ALEŞI ÎN PERIOADA 
EVALUATĂ  (P. 7.5.8) 

– în străinătate 
1. UNCU LIVIA – referent ştiinţific al revistei Advanced Pharmaceutical Bulletin. Cotată ISI, 

2014. http://www. http://journals.tbzmed.ac.ir/APB/. 
2. UNCU LIVIA – referent ştiinţific al revistei Journal of the Brazilian Chemical Society. 

Cotată ISI 1,129, 2015. http://www.jbcs.sbq.org.br/ 
3. UNCU LIVIA – referent ştiinţific al revistei Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis 

Comenianae.  Cotată ISI: SCImago Journal Rank (SJR) 2014: 0.149; Source Normalized 
Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.140; Impact per Publication (IPP) 2014: 0.138. 2015. 
http://www.degruyter.com/view/j/afpuc 

 
43.  ACORDURI DE COOPERARE CU PARTENERI DIN STRĂINĂTATE (P. 7.3.1) 

1. Contract de colaborare nr. 368 din 21.04.2011 cu Universitatea Naţională din Haricov pe 
termen nederminat. 

2. Acord de colaborare din 31.10.2014 cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin 
Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, pentru o perioadă de 5 ani. 

 
44.  LUCRĂRILOR EFECTUATE ÎN COLABORARE CU ALTE ORGANIZAŢII DIN 

SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE (P. 7.3.3) 
1. Formularea şi elaborarea tehnologiilor formelor semisolide. Colaborarea cu UMF  Tărgu 

Mureş, România în baza Acordului de colaborare Nr. 2580,  din 23.03.2009 (termen 
nelititat). (2011,2012) 

 
45.  PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO ŞI TV CONSACRATE ŞTIINŢEI, INOVĂRII, 

EDUCAŢIEI, CULTURII P. 5.10.10. 
Emisiunea TV / 

Radio Tematica intervievării Numele, prenumele  
intervievatului 

Publica TV, 
10.11.2013  

Premieră pentru Moldova. Angajaţii 
instituţiilor medicale pot să se asigure 
împotriva malpraxisului 

Dubcenco Valeriu, 
profesor universitar 

http://www.publika.md/premiera-pentru-moldova-angajatii-institutiilor-medicale-pot-sa-se-
asigure-impotriva-malpraxisului-1673781.html (accesat 15.02.2016). 

Publica TV, 
17.08.2015 

Farmacia on-line. Sănătate vândută ONLINE. 
Ce rişti dacă cumperi medicamente din 
farmacii virtuale 

Safta Vladimir, profesor 
universitar 

http://www.publika.md/sanatate-vanduta-online-ce-risti-daca-cumperi-medicamente-din-
farmacii-virtuale-investigatie_2379461.html (accesat 15.02.2016). 

http://www.degruyter.com/view/j/afpuc�
http://www.publika.md/premiera-pentru-moldova-angajatii-institutiilor-medicale-pot-sa-se-asigure-impotriva-malpraxisului-1673781.html�
http://www.publika.md/premiera-pentru-moldova-angajatii-institutiilor-medicale-pot-sa-se-asigure-impotriva-malpraxisului-1673781.html�
http://www.publika.md/sanatate-vanduta-online-ce-risti-daca-cumperi-medicamente-din-farmacii-virtuale-investigatie_2379461.html�
http://www.publika.md/sanatate-vanduta-online-ce-risti-daca-cumperi-medicamente-din-farmacii-virtuale-investigatie_2379461.html�
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Emisiunea TV / 
Radio Tematica intervievării Numele, prenumele  

intervievatului 

Publica TV, 
17.11.2015 

Utilizarea raţională a antibioticelor. Viaţa a mii 
de persoane. În pericol din cauza utilizării 
iraţionale a antibioticelor 

Safta Vladimir, profesor 
universitar 

http://www.publika.md/alarmant-viata-a-mii-de-persoane-in-pericol-din-cauza-utilizarii-
irationale-a-antibioticelor_2451121.html (accesat 15.02.2016). 
Publica TV, 
04.12.2015 

Mai mult de patru medicamente, administrate 
concomitent, dăunează sănătăţii.  

Safta Vladimir, profesor 
universitar 

http://www.publika.md/mai-mult-de-patru-medicamente-administrate-concomitent-
dauneaza-sanatatii-ce-spun-medicii_2466151.html (accesat 15.02.2016). 

 

http://www.publika.md/alarmant-viata-a-mii-de-persoane-in-pericol-din-cauza-utilizarii-irationale-a-antibioticelor_2451121.html�
http://www.publika.md/alarmant-viata-a-mii-de-persoane-in-pericol-din-cauza-utilizarii-irationale-a-antibioticelor_2451121.html�
http://www.publika.md/mai-mult-de-patru-medicamente-administrate-concomitent-dauneaza-sanatatii-ce-spun-medicii_2466151.html�
http://www.publika.md/mai-mult-de-patru-medicamente-administrate-concomitent-dauneaza-sanatatii-ce-spun-medicii_2466151.html�
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