
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele – dr. hab.med., prof.univ., membru-cor. AŞM OPOPOL NICOLAE 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de cercetări fundamentale „Studiul epidemiologic al impactului 

temperaturilor extremale ale aerului asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova în 

condiţiile schimbării climatului”. 

Conducător a tezei de doctor în medicină a doctorandei Mariana Zavtoni „Optimizarea 

supravegherii de stat a sănătăţii populaţiei în relaţie cu aplicarea pesticidelor în agricultură”. 

Conducător a tezei de doctor în medicină a doctorandei Elena Jardan „Estimarea igienică a 

conţinutului de plumb în factorii mediului înconjurător din Republica Moldova”. 

Coducător a tezei de doctor în medicină a doctorandului Dmitri Egorov „Evaluarea igienică a 

condiţiilor de muncă şi stării de săănătate a muncitorilor din industria uşoară (de confecţii)”. 

Consultant a tezei de doctor în medicină a doctorandei Galina Obreja „Impactul intervenţiilor 

de sănătate publică asupra statutului nutriţional în iod” (Teza a fost susţinută pe 21 mai 2014 

în CSS şi aprobată de CNAA pe 3 iulie 2014). 

Consultant a tezei de doctor în medicină a doctorandei Virginia Şalaru „Impactul osteoartrozei 

genunchiului asupra stării de sănătate a pacienţilor” (Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2014 

în CSS şi se află în examinare la CNAA). 

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  

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  

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

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) 

Efectuarea conducerii ştiinţifice a programului de cercetări. Generalizarea prevederilor şi 

recomandărilor organismelor internaţionale şi experienţei altor ţări privind politicele şi măsurile 

de adaptare la temperaturile extremale generate de fenomenele schimbărilor climatice. Elaborarea 

proiectului Planului de acţiuni privind reducerea impactului nefast a fenomenelor extremale ale 

schimbărilor climatice asupra sănătăţii şi asupra funcţionalităţii sectorului sănătăţii. Participarea 

la foruri ştiinţifice naţionale. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 7 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   



Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Pe parcursul anului 2014 a activat ca şef de studii al cursului de perfecţionare a medicilor 
igienişti şi a medicilor laboranţi, preşedinte al Comisiei de experţi a secţiei Medicale a AŞM, 
membru al Seminarului ştiinţific de profil 331.02. Igienă, membru al Seminarului ştiinţific 
de profil 05.18.01 Tehnologia produselor alimentare, membru al Comisiei de Etică din cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, membru al Consiliului ştiinţific al CNSP. 

VII. Informaţii generale 

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

Suplimentar la cele relatate mai sus, a fost coautor al unui ghid de conduită pe perioada valurilor 

de frig, a participat la 6 emisiuni radio şi TV. 

Semnătura 

 


