
Anexa A  
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai A.Ş.M. 
I. Titlul, numele şi prenumele    dr. hab. med.. MC al AŞM, prof. univ. Nicolae Opopol 

II.  Activitatea ştiinŃifică  
Conducător al proiectului instituŃional de cercetări aplicative 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale - 
Monografii în alte ediŃii din străinătate - 
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1 - 
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0 - 
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1 - 
Articole în alte reviste editate în străinătate 1 
Monografii editate în Ńara - 
Articole în reviste naŃionale, categoria A - 
Articole în reviste naŃionale, categoria B 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria C - 
Articole în culegeri 3 
Participarea la foruri ştiinŃifice 4 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate  - 
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute - 
Numărul de brevete obŃinute - 
Numărul de brevete implementate - 

IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
A fost determinată povara morbidităŃii cronice asupra societăŃii, efectuată quantificarea 

economică a impactului şi estimată calitatea vieŃii grupurilor de populaŃie în raport cu intensitatea 
acŃiunii nefaste a factorilor exogeni care o influenŃează, elaborate şi măsuri orientate spre sporirea 
numărului de persoane sănătoase în societate. 

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 4 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 4 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza  2 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI.  Activitatea managerială 

Au fost exercitate funcŃiile de şef catedră Igienă şi Epidemiologie a FacultăŃii PerfecŃionarea 
Medicilor, coordonator ştiinŃific al proiectului de cercetări aplicative în Laboratorul Monitoring 
socio-igienic şi specialist principal ne titular al Ministerului SănătăŃii al RM în igienă şi toxicologie 

VII.  Alte activităŃi 
a. preşedinte al Seminarului ştiinŃifico-metodic de profil „IGIENA”; 
b. membru al Consiliului de ExperŃi a Ministerului SănătăŃii; 
c. specialist principal în probleme de igienă al  Ministerului SănătăŃii; 
d. membru al Colegiului de redacŃie a revistei „Sănătate Publică, Economie şi Management 

în medicină”;  
e. membru al Consiliului ştiinŃific al CNSP  

Semnătura 

 
 
 
  

 


