
Raportul de activitate
al membrului corespondent al A M Opopol Nicolae

1.  Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

Conduc tor al proiectelor din cadrul programelor de stat

2. Rezultatele tiin ifice principale

Num rul de publica ii tiin ifice total: 4
inclusiv
Articole în reviste cu factor de impact mai mult de cît 0.2 4
Articole în reviste interna ionale 2
Articole în reviste locale 1
Articole în culegeri 1
Participarea la foruri tiin ifice 5

3. Organizarea seminarelor tiin ifice

Denumirea seminarelor tiin ifice organizate:
Congresul igieni tilor, epidemiologilor i microbiologilor din Republica Moldova

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

Rezultate tiin ifice:
În anul 2008 au fost sistematiza i indicatorii st rii de s tate a popula iei i a calit ii
factorilor mediului ambiant, habitatului uman, factorilor mediului ocupa ional, de
instruire i educare. Au fost generalizate i sistematizate abord rile metodice privind
colectarea informa iei din Centrele de Medicin  Preventiv  teritoriale i institu iile
na ionale i stocarea în baza de date. A fost efectuat  analiza statistic  a materialelor
ob inute. Rezultatele ob inute au stat la baza definitiv rii algoritmului...

Implement ri:
În baza datelor ob inute au fost înaintate propuneri pentru proiectele Conceptului de
reorganizare a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în Serviciu de Stat de
Supraveghere a S ii Publice i a Legii  privind supravegherea de stat a s ii
publice, prezentate Ministerului S ii. Principiile sistemului de monitorizare a

ii în rela ie cu calitatea factorilor mediului ambiant au fost examinate i
aprobate la întrunirea de la Bi kek (Kirghizstan) cu genericul: „Dialogul politic al
Noilor State Independente privind reforma în s tate public i rolul serviciilor
sanitaro-epidemiologice”, care a avut loc la 10-12 noiembrie 2008.

5. Activitatea didactic

Num rul cursurilor inute 4
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

             4

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care au
sus inut teza

-

Num rul manualelor, materialelor didactice editate -

6. Activitatea managerial

Am exercitat func ia de pre edinte a Societ ii tiin ifice a igieni tilor din Republica Moldova



7. Alte activit i

Deplas ri locale:
În corespundere cu p.5 al procesului verbal nr.5 al edin ei comune a Comisiei pentru

Situa ii Excep ionale a MS în comun cu Consiliul Sanitaro-Epidemiologic al MS din 02.08.08,
grupul consultativ- tiin iific în componen a lui Vasile Soho chi, vicedirector al CN PMP, i
Nicolae Opopol, ef catedr , USMF „Nicolae Testemi anu”, specialist principal al MS în igien
i toxicologie, în perioada de 7-14 august s-a deplasat în mun.B i i raioanele Sângerei,

Râ cani, F le ti i Glodeni pentru a acorda consulta ii de specialitate institu iilor medico-sanitare
în perioada de risc epidemiologic sporit de îmboln vire prin boli infec ioase determinat  de
inunda iile i ploile abundente.

Preg tirea informa iilor i examinarea peti iilor:

18.04.2008. Conform ordinului MS „Cu privire la desf urarea Zilei specialistului în educa ie
pentru s tate i promovare a modului s tos de via ”, nr.180-d din 03.04.2008 am prezentat
un raport „Impactul asupra s ii a schimb rilor de clim . Ac iunile sectorului de s tate”.

06.05.2008. Conform ordinului CN PMP nr.43 din 17.04.08 „Cu privire la preg tirea particip rii
delega iei MS al RM la lucr rile celei de a 61-a Asamblee Mondial  a S ii” am preg tit
materialul privind schimb rile climei i s tatea.

Conform dispozi iei MS RM nr.06/2-21/1510 din 24.06.2008 am participat la exminarea peti iei
Dnei Cozma Evghenia, cu deplasarea în or. old ne ti. Rezultatul a fost prezentat în MS pe data
de 07.07.2008.

08.10.2008. Conform dispozitiei MS al RM am participat la elaborarea conceptului de
restructurare a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat” în „Serviciul de Stat de Supraveghere a

ii Publice”.

Particip ri:

28 martie 2008. MERN. Seminar de lansare. Parteneriatul Moldova-UNEP privind
crearea capacit ilor pentru âmbun irea managementului durabil al substan elor chimice în
RM i implementarea SAICM.

7-9 aprilie 2008. Bonn, Germania. Conform ordinului Ministerului S ii nr.40 din
28.03.2008, în perioada de la 7 pîn  la 10 aprilie 2008 am fost deplasat în or.Bonn (Germania)
pentru a participa la întrunirea reprezentan ilor rilor europene în problema organiz rii
sistemelor de r spuns la schimbarea climatului.

19-21 mai 2008. Participarea la lucr rile celei de a 61-a Asamblee Mondiale a S ii,
Geneva (Elve ia).

18.04.2008. Conform ordinului MS „Cu privire la desf urarea Zilei specialistului în
educa ie pentru s tate i promovare a modului s tos de via ”, nr.180-d din 03.04.2008 am
prezentat un raport „Impactul asupra s ii a schimb rilor de clim . Ac iunile sectorului de

tate”.

În corespundere cu prevederile ordinului Ministerului S ii al Republicii Moldova
Nr.76 din 16 mai 2008 “Cu privire la deplasarea în or.Geneva, Elve ia”, în perioada de la 19 pîn
la 21 mai 2008 am participat la cea de-a 61-a sesiune a Asambleei Mondiale a S ii.



26 iunie 2008, participare la Seminarul de informare i instruire pentru organiza iile de femei i
femei-lideri, Componenta de Informare, Con tientizare i Educa ie din cadrul Proiectului GEF/WB
TF055875 „Managementul i distrugerea stocurilor de poluan i organici persisten i” cu raportul
Aspectele asigur rii securit ii personale i ocrotirii s ii mamei i copilului.

08.08.2008, participare la Consult ri Publice – Mas  Rotund  organizat  de MERN RM
în cadrul proiectului GEF/Banca Mondial  „Managementul i distrugerea stokurilor de Poluan i
Organici Persisten i” privind examinarea proiectelor Legii gestion rii de eurilor i Legii
substan elor chimice.

19-21 septembrie 2008, participare la Conferin a Interna ional  „Politici în domeniul
tiin ei i Educa iei”, A M.

13 octombrie 2008. Conferin a tiin ifico-practic  „Servicii de s tate calitative:
realiz ri i perspective”. Rarport „Inechit ile sociale i accesul la serviciile medicale”.

10-12 noiembrie 2008. Participarea la forul “Dialogul politic al Statelor Independente
Noi privind reforma s ii publice i rolului serviciilor sanitaro-epidemiologice”, Bi kek,
Kirghizstan.

Publica iile din anul 2008

N.Opopol. Impact of POPs on Republic of Moldova Environment and Public Health //
The Fate of Persistent Organic Polutants in the Environment. NATO Science for Peace and
Security Series – C: Environmental Security, Eds. E. Mehmetli & B.Koumanova, „Springer”,
2008, p.405-424.

N.Opopol. R.Corobov. Human Dimensions of Current Environmental Change //
Akademos, 2008, Nr.1-2 (9), p.91-96.

V.Pantea, N.Opopol, C lina Croitoru, Ludmila Ceau coic. Rezultatele analizei probelor
de sare la con inut de iod destinat  alimenta iei popula iei // Profilaxia maladiilor ioddeficitare.
Materialele Conferin ei tiin ifice na ionale cu participare interna ional . Chi in u, 2008, p.81-
89.

R.Corobov, N.Opopol. Human health adaptation to climate change: European experience
// S tate public , economie i management în medicin , 2008, nr.5 (26), p. 146-152.

Rapoarte:

18.04.2008. Conform ordinului MS „Cu privire la desf urarea Zilei specialistului în educa ie
pentru s tate i promovare a modului s tos de via ”, nr.180-d din 03.04.2008 am prezentat
raportul „Impactul asupra s ii a schimb rilor de clim . Ac iunile sectorului de s tate”.

06.05.2008. Conform ordinului CN PMP nr.43 din 17.04.08 „Cu privire la preg tirea particip rii
delega iei MS al RM la lucr rile celei de a 61-a Asamblee Mondial  a S ii” am preg tit
materialul „Probleme ale s ii publice în rela ie cu scimbarea climatului”.



Conform ordinului MS nr.109 §9 din 29.09.2008 “Cu privire la organizarea conferin ei”, am
prezentat la conferin a organizat  în cadrul Ministerului S ii al RM raportul „Inechit ile
sociale i accesul la serviciile medicale”.

Raportul „Reforma Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat din Republica Moldova”
prezentat în cadrul întrunirii de la Bi kek, Kirghizstan (10-12 noiembrie 2008) “Dialogul politic
al Statelor Independente Noi privind reforma s ii publice i rolului serviciilor sanitaro-
epidemiologice”.


