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Să-ţi construiești o conștiinţă, să devii personali-
tate în domeniul în care activezi – acesta este crezul 
lui Victor Ghicavîi, profesor universitar, doctor ha-
bilitat în știinţe medicale, membru corespondent al 
Academiei de Științe a Moldovei, șef al Catedrei de 
farmacologie și farmacologie clinică a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţa-
nu”, care la sfârșit de vară a consemnat onorabila 
vârstă de 75 de ani. Or, după cum spune A. Hotca, 
„Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calităţi ale fi-
ecărui om, care favorizează obţinerea succesului său 
în anumite domenii de activitate”.

S-a născut pe data de 11 august 1944, în comuna 
Mărcăuţi, de prin părţile Bricenilor. În 1966 a absolvit 
cu menţiune Institutul de Stat de Medicină (ISM) din 
Chișinău, obţinând diploma de medic stomatolog. Din 
același an își începe secundariatul, devenind ulterior 
asistent la Catedra farmacologie a ISM (1966–1977). 
În 1971 susţine teza de doctor în știinţe medicale, iar 
în 1978 teza de doctor habilitat în medicină cu tema 
Corecţia farmacologică a dereglărilor hemodinamice și 
regimului de oxigenare în hipotensiunile arteriale acute. 
În perioada 1977–1982 este conferenţiar universitar la 
ISM, din 1989 – profesor universitar. Pe parcursul ani-
lor 1982–1988 Victor Ghicavîi fondează, organizează 
și conduce Catedra farmacologie clinică a Institutului 
de Stat de Medicină. Crearea unei astfel de catedre 
urmărea să aprofundeze cunoștinţele studenţilor, re-
zidenţilor și medicilor în domeniul farmacodinamiei 
medicamentelor, să asigure utilizarea raţională a aces-
tora și prevenirea efectelor adverse și a complicaţiilor 
în tratamentul medicamentos. Ulterior, în urma unor 
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reorganizări instituţionale, a fost înființată Catedra de 
farmacologie și farmacologie clinică, în fruntea căreia, 
până în prezent, se află profesorul universitar Victor  
Ghicavîi.

În cadrul Consiliului Știinţific specializat al Insti-
tutului de Cercetări Știinţifice în domeniul Medicinei 
Experimentale al Academiei de Știinţe din Sankt Pe-
tersburg, în 1987, susţine teza de doctor habilitat în 
medicină. Acest eveniment i-a ajutat în avansarea de 
mai departe, fiind numit prorector pentru activitatea 
didactică și timp de 8 ani a îndrumat cu iscusinţă și 
tact colectivul universitar în procesul didactic.

Talentul de lider înnăscut, spiritul inovaţional, 
capacităţile organizatorice și gândirea strategică l-au 
plasat pe Victor Ghicavîi în avangarda personalităţi-
lor notorii atât din ţară, cât și de peste hotarele ei. De 
aproape jumătate de secol, activităţile sale se axează pe 
trei direcţii: didactică, știinţifică și clinică.

Graţie profesionalismului, a realizat reforme efi-
ciente în instruire, care au stat  la baza activităţii ca-
tedrelor universitare mai mulţi ani, fiind concomitent 
iniţiatorul și promotorul studiilor prin rezidenţiat.

Fiind reprezentant al administraţiei Universităţii, 
a iniţiat și susţinut organizarea Secţiei de Știinţe Medi-
cale a Academiei de Știinţe a Moldovei. 

Cunoștinţele profunde și vaste i-au permis să rea-
lizeze cu succes peste 500 de lucrări știinţifico-didacti-
ce, inclusiv 9 monografii, mai multe articole în reviste 
cu factor de impact, numeroase manuale, îndrumare, 
ghiduri și lucrări didactice.

Studiile efectuate pe parcursul anilor s-au soldat 
cu elaborarea a 15 medicamente autohtone, iar altele 
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7 se află în proces de cercetare – medicamente anti-
hipotensive, hepatoprotectoare, imunomodulatoare, 
regeneratoare și citoprotectoare.

Profesorul universitar Victor Ghicavîi este fonda-
torul Școlii știinţifice a farmacologiei naţionale. Sub 
îndrumarea sa au fost susţinute 6 teze de doctor habi-
litat și 21 de doctor în știinţe medicale.

Datorită responsabilităţii și capacității mari de 
muncă a reușit sa fondeze Comitetul Naţional de Eti-
că, iar spiritul organizatoric l-a marcat în calitate de 
președinte al acestuia. 

Ca om și manager, dispune de calităţi deosebite:
 ▪ principial și totodată lipsit de orgoliu și ranchiu-

nă;
 ▪ binevoitor, săritor la nevoie și poate fi un bun 

prieten, dar nu admite servilismul;
 ▪ un bun familist și admirator a tot ce e natural și 

frumos;
 ▪ consecvent și nu admite trădare în orice formă 

a ei.
Este un Om integru și deseori pronunţă „Am fă-

cut ce-am putut, cine poate să facă mai bine”.
În anul 2012, Victor Ghicavîi devine membru co-

respondent al Academiei de Știinţe a Moldovei. Rea-
lizările sale în cercetare și în educarea cadrelor s-au 

soldat cu dublul titlu de Laureat al Premiului Naţio-
nal și dublul titlu de Laureat al Premiului AȘM. Este 
,,Eminent al Ocrotirii Sănătăţii”, Cavaler al Ordinului 
,,Gloria Muncii”, deţinător al medaliei ,,Pentru muncă 
eminentă” și al medaliei OMPI ,,Inventator remarca-
bil”. A fost distins cu medaliile „Dimitrie Cantemir” 
și „Nicolae-Milescu Spătarul” a AȘM, cu Diploma de 
Recunoștinţă a AȘM.

La vârsta marilor împliniri, m. c. Victor Ghicavîi 
are o cariera profesională strălucită, marcată de realizări 
deosebite. Dragostea de medicină a implementat-o și în 
familie. Feciorul Vitalie este medic urolog-nefrolog, 
nora Nelea – medic cardiolog, fratele Leonid – chirurg, 
soţia Raisa – profesoară de limba latină și terminologie 
medicală a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, dinastie care 
face cinste Alma Mater.

Fără îndoială, profesorul Victor Ghicavîi se poate 
considera un Om împlinit. Îi dorim să se bucure și de 
acum înainte de dragostea și stima celor apropiaţi, să 
fie călăuzit de noroc și succes, multă sănătate, realizări 
marcante profesionale și personale! 
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