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Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele                        Profesorul universitar Opopol Nicolae 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului de cercetări aplicative „Estimarea stării de sănătate a populaţiei 

în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psihosociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind 

reducerea riscurilor” 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1 1 

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0 1 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 4 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice  

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

În anul de referinţă investigaţiile au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat: 

1. A fost calculată intensitatea aplicării produselor de uz fitosanitar în toate raioanele RM, au fost 

prelevate şi efectuate analize a probelor de produse agroalimentare (38 probe de legume cu 65 

investigaţii şi 14 probe de fructe cu 33 investigaţii), de sol (16 probe, 58 investigaţii) şi probe de aer al 

mediului de muncă (16 probe, 32 investigaţii) privind conţinutul reziduurilor de pesticide. 

2. A fost efectuată analiza determinanţilor de bază a mediului ocupaţional în raport cu ramurile 

economice naţionale şi zonele geografice, au fost supuse examinării 365 fişe medicale ale pacienţilor cu 

patologii profesionale în raport cu determinanţii mediului occupaţional, au fost examinate 60 chestionare 

(cu fişe medicale) a pacienţilor cu dizabilităţi de grad moderat sau accentuat în dependenţă de 

reabilitarea medico-profesională, au fost analizate 53 de ,,Fişe de evaluare ergonomică – RULA” a 

angajaţilor cu afecţiuni musculo-scheletice. 

3. A fost studiată opinia specialiştilor din instituţiile de învăţământ referitor la raţionalizarea 

alimentaţiei elevilor din şcoli şi analizate măsurile propuse de ei pentru a extinde numărul de elevi 

alimentaţi în şcoli, a fost elaborată paradigma modelului privind evaluarea comportamentului cu risc 

pentru sănătate la elevi şi instrumentele pentru cuantificarea comportamentului cu risc pentru sănătate la 

elevi, a fost studiat consumul de alcool, caracterizate actele de violenţă, cît şi obişnuinţele în alimentaţie 

a elevilor. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 8 cursuri 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 persoane 
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Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Membru al Consiliului Facultăţii Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, USMF 

Membru al Consiliului ştiinţific al CNSP 

Mambru al Consiliului ştiinţific Specializat D 31 252.01-05 Tehnologia produselor alimentare de 

origine vegetală (Tehnologia produselor conservate) pe lângă UTM. 

Preşedinte a Comisiei de expertiză a Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM 

VII. Informaţii generale 

Premii, medalii, titluri etc.: Diploma AŞM pentru activitate prodigioasă în cercetare şi cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Ştiinţei. 

VIII. Alte activităţi 

Expertiza: În calitate de preşedinte a Comisiei de expertiză a Secţiei ştiinţe Medicale a AŞM am organizat 

efectuarea expertizei a 9 dosare de atestare a pretendenţilor la titlul de profesor sau conferenţiar în diverse 

specialităţi ale medicinei. 

Expertiza unor documente: 

11.03.2014 Recenzie la indicaţiile metodice ”Evaluarea riscului acţiunii produselor de uz fitosanitar şi 

fertilizanţilor asupra sănătăţii operatorilor (lucrătorilor)” elaborat de un grup de specialişti din cadrul 

Centrului Naţional de Sănătate Publică. 

09.07.2015 A fost perfectat proiectul de răspuns al Secţiei medicale a AŞM din 01.07.14, nr.25/02 la adresarea 

MAIA 19/2-271/100 din 07.06.2014 privind metodologia determinării naturalitetei vinurilor. 

07.07.2014 Examinarea Concepţiei serviciului sănătatea ocupatională şi prezentarea propunerilor privind 

organizarea lui. 

14.07.2014 Aviz la lucrarea ”Criterii de diagnostic funcţional – evaluare a disabilităţii şi capacităţii de muncă în 

deficienţele în cadrul afecţiunilor provocate de factorii mediului ocupaţional”. 

05.09.2014 Pregătirea proiectului de răspuns AŞM privind proiectul Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a programelor de doctorat. 

24.09.2014 Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Legii privind întroducerea deliberată în mediu şi întroducerea 

pe piaţă a organismelor modificate genetic, conform scrisorii Ministerului Mediului al RM din 15.09.2014, 

nr 04-07/1793. 

10.11.2014 Aviz la recomandările metodice ”Principiile generale de organizare a alimentaţiei sportivilor şi 

persoanelor ce practică sportul”. 

16.12.2015 Aviz la proiectul ghidului practic ”Evaluarea iluminatului la locurile de muncă în încăperile de 

muncă”. 

Pregatirea informatiilor şi altor documente: 

16 mai 2014 MS Informaţia privind masurile întreprinse de către RM în condiţiile manifestării fenomenelor 

schimbărilor climatice. 

12 decembrie 2014 recenzia proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.338 din 11 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi 

formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari, respectiv ale preparatelor pentru copii mici, elaborat 

de MS al RM. 

Participări şi prezentări: 

Participare la Atelierul de lansare a Proiectului pentru Procesul Naţional de Planificare a Adoptării Republicii 

Moldova la Schimbările Climatice, Hotelul ”Le Roi” Horizont 2020 Regional Launch Event for Eastern 

Partnership Countries, 17-18 March 2014. 

28.04.2015 Participarea la conferinţa naţională ”Dialog de Politici ”Consolidarea serviciilor de sănătate publică 

din Republica Moldova”. 

Prezentare: Bezman Natalia, Opopol N., Meşina V., Carp V. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Făbricii 

de Confecţii SA ”Tricon” din or.Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional. Sănătate Publică, 
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Economie şi Management în Medicină. Conferinţa ştiinţifico-practică Naţională cu participare Internaţională 

”Sănătatea ocupaţională: Probleme şi Realizări”, Ediţia 1-a, Chişinău, 5-7 iunie 2014. 

Participare la Atelierul de consultare de nivel naţional privind Schimbările climatice şi securitatea în Moldova. 

11.06.2014. 

Prezentare: Opopol N., Corobov R., Overcenco Ala. Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei 

Europei de Est (prin exemplul Republicii Moldova). Atelierul de consultare de nivel naţional privind 

Schimbările climatice şi seciritatea în Moldova. 11.06.2014. 

18-20.06.2015 Prezentarea raportului ”Impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătăţii”. Conferinţa 

ştiinţifico-practică cu participare internaţională ”Probleme actuale ale prevenirii şi controlului bolilor 

netransmisibile”. 

25.06.2015 Comunicarea cu genericul ”Adaptarea la schimbările climatice” la atelierul de lucru „Promovarea 

sănătăţii de gen în procesul adaptării la schimbările climatice. Centrul Internaţional de Afaceri ”Le Roi”. 

Prezentare: Opopol N. Calitatea producţiei agricole şi sănătatea populaţiei. Seminarul ştiinţifico-practic ”Încă 

odată despre calitatea produselor agroalimentare”, petrecut în cadrul AŞM la 01.08.2014. 

Participări la emisiuni, publicaţii în mass-media: 

28.12.2013 – Radioul Vocea Basarabiei – Influenţa schimbărilor bruşte a parametrilor climatici asupra sănătăţii 

oamenilor şi recomandări privind reducerea impactul nefast. 

15.01.2014 – Radioul national – Impactul valurilor de frig asupra sanatăţii omului şi măsuri de protecţie. 

28.01.2014 – Radioul Publica-TV - Factorii climatici si sanatatea omului; măsuri privind protecţia grupurilor 

vulnerabile de populaţie 

07.07.2014 – Radioul Publica-TV - Controlul medical al contingentelor decretate ca măsură de prevenire a 

intoxicaţiilor alimentare. 

08.07.2014 – Autoradioul – Intoxicaţiile alimentare în perioada caldă a anului şi măsurile de prevenire. 

14.07.2014 – Televiziunea Jurnal TV emisiunea privind bunăstrea sanitaro-epidemiologică a zonelor de 

agrement şi eventualul impact pe sănătate. 

Recenzii, avize: 

12.01.2015 La proiectul Planului de învăţământ pentru studiile în domeniul sănătăţii publice, USMF. 

21.02.2015 Aviz la proiectul de Hotărîrie de Guvern ”Privind modificarea HG nr. 533 din 13.07.2011 cu privire 

la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi 

juridice”. 

06.04.2015 Expertiza proiectului HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG 

nr.1307 din 12 decembrie 2005. 

10.04.2015 Recenzie la proiectul ”Ghidului privind cerinţele sanitare pentru aerogările din aviaţia civilă a 

Republicii Moldova”. 

08.06.2015 La teza de d.h.m. Serghei Cebanu ”Evaluarea stării de sănătate a sportivilor juniori în relaţie cu 

factoeii de risc al mediului şi comportamentali”.  

11.06.2015 La solicitarea MS (scrisoarea 01-15/226 din 09.06.2015) au fost prezentate propuneri privind 

crearea Consilului consultativ intersectorial în domeniul nutriţiei. 

12.06.2015 La solicitarea Consiliului Concurenţei estimarea igienică a prebioticelor galacto-oligozaharidelor şi 

fructo-oligozaharidelor utilizate în formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru 

sugari şi copii mici. 

26.06.2015 La teza de doctor în medicină a dlui Rubanovici Vladislav Estimarea alimentaţiei şi stării de sănătate 

a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportive. 

10.09.2015 La proiectul „Ghidul privind cerinţele sanitare pentru aerogările din Aviaţia Civilă a RM”. 

18.09.2015 La articolul dlui Iurie Pinzaru – Toxicologia în RM: de la origine la contemporanietate. 17 pagini. 

02.10.2015 La teza de doctor a dnei Olga Gutium ”Studiul influenţei unor factori tehnologici asupra valorii 

nutritive şi biologice a boabelor de năut”, Universitatea Tehnică a Moldovei. 

16.11.2015 La teza de doctor în medicină a cercetătorului ştiinţific Lupu Marina ”Estimarea stării de sănătate a 

populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic”. 

 

Semnătura 
 


