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ABORDAREA SISTEMICĂ – METODOLOGIE ÎN CERCETAREA 

FARMACEUTICĂ 
ANUNȚ 

CATEDRA DE FARMACIE SOCIALĂ ”VASILE PROCOPIȘIN” 

sub patronatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”,  

și Facultății de Farmacie organizează, 

în data de 16 aprilie 2021, 

conferința științifico-practică cu genericul 

„ ABORDAREA SISTEMICĂ – METODOLOGIE ÎN CERCETAREA FARMACEUTICĂ” 

 

TEMATICA CONFERINȚEI: 

1. Abordarea sistemică – 

metodologie de cercetare a 

sistemelor; 

2. Probleme actuale ale sistemului 

farmaceutic din Republica 

Moldova; 

3. Urgențe speciale în sistemul de 

sănătate și farmaceutic; 

4. Actualități ale securității 

farmaceutice; 

5. Rolul farmacistului  în sistemul 

de sănătate publică; 

6. Asistența farmaceutică a 

diferitor categorii de populație;  

7. Actualități în dezvoltarea, 

prepararea/producerea și 

controlul medicamentelor; 

8. Factori de risc ai funcționalității 

sistemului farmaceutic; 

9. Sistemul de control farmaceutic; 

10. Studii de abordare 

sistemică din perspectiva 

științelor farmaceutice. 

Schema aplicabilității principiilor abordării sistemice în scopul 

asigurării funcționalității eficiente a sistemului farmaceutic al RM 

DATE DE CONTACT: 
or. Chișinău, 

str. N. Testemiţanu, 22,  
tel: (+373) 22 727-858; 

(+373) 22 205-432;  
(+373) 22 205-434; 
(+373) 22 205-492. 

farmaciesociala@usmf.md; 
stela.adauji@usmf.md; 
elena.chitan@usmf.md  

INFORMAȚII GENERALE 
Data: 16.04.2021, 
Orele: 13:00 

Conferința se va 
desfășura online, prin 

intermediul platformei 
GoogleMeet. 

LUCRĂRI PENTRU PUBLICAȚIE 

Materialele conferinței vor fi publicate într-un volumul 1-2 al Revistei Farmaceutice a Moldovei. Se acceptă pentru publicație 

materiale sub formă de articole in extenso și rezumate. Materialele pentru publicație, corespunzătoare recomandărilor, vor fi 

expediate în format electronic la adresele de e-mail: farmaciesociala@usmf.md; elena.chitan@usmf.md.  

Termenul limită de expediere a materialelor este 25 aprilie 2021. 
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RECOMANDĂRI PENTRU 
REDACTAREA 
LUCRĂRILOR: 

Articolele in extenso vor fi 
prezentate maximum pe 5-7 
pagini, inclusiv iconografie și 
bibliografie selectivă în una din 
următoarele limbi: română sau 
engleză. Lucrările vor conține 
următoarele compartimente: titlul, 
numele autorilor și afilierea lor, 
rezumat, introducere, scopul 
lucrării, material și metode, 
rezultate, concluzii, cuvinte cheie, 
bibliografie. Rezumatul lucrării 
(până la 10 rânduri), se va 
prezenta în limba lucrării și tradus 
în limba engleză, dacă lucrarea este 
în română. Dacă lucrarea este în 
limba engleză rezumatul se va 
prezenta tradus și în limba 
română.  

Sunt acceptate și articole de 
sinteză a literaturii. 

Rezumatul se va prezenta în 
limba română și în limba engleză 
sau franceză, volumul 2 pagini, câte 
o pagină pentru varianta română și 
engleză, (maxim 3000 caractere 
pentru fiecare variantă cu spații; 
titlul, autorii, instituția fiind 
incluse în numărare). Rezumatul 
va conține următoarele 
compartimente: titlul, numele 
autorilor și afilierea lor, 
introducere, scopul lucrării, 
material și metode, rezultate, 
concluzii, cuvinte cheie, 
bibliografie. Rezumatul va fi 
prezentat fără figuri și tabele. 

 

EXEMPLU: 

ETICA PROFESIONALĂ ÎN ACTIVITATEA 
FARMACISTULUI 

Eleonora ALEXANDRESCRU1, Ion 
STĂNESCU2* 

1Catedra de farmacie socială „Vasile 
Procopișin”, Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Republica 

Moldova 
2Diciplina Management și Marketing 

Farmaceutic, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” București, România    

e-mail: ion.stănescu@gmail.com 
Rezumat (doar pentru articole in extenso). 
Până la 10 rânduri, în limba de prezentare a 
lucrării.  
Rezumatul tradus în engleză sau franceză, 
dacă lucrarea este prezentată în limba 
română sau rusă; sau în română, dacă 
lucrarea este prezentată în engleză sau 
franceză. 
Introducere. 
Scopul lucrării. 
Material şi metode. 
Rezultate. 
Concluzii: 
Cuvinte cheie: 3-4 cuvinte, maximum 1 rând. 
Bibliografie. 

 


