Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2017 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele

Doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru-cor. AŞM Nicolae Opopol
II. Activitatea ştiinţifică

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de
cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale
Conducător al proiectului din cadrul programelor de stat
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară / Culegeri naţionale
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri naţionale
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV.

1
7
4
1
1
11
3
6
-

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

În afară de activităţile condiţionate de conducerea ştiinţifică cu două programe, au fost
efectuate şi anumite investigaţii de sine stătătoare. Ele s-au axat prioritar pe problema impactului
perturbatorilor sistemului endocrin (PSE) asupra sănătăţii. Pentru Republica Moldova această
problemă este destul de actuală. Fiind substanţe chimice de origine naturală sau sintetică, PSE
modifică funcţiile endocrine şi conţionează modificări metabolice esenţiale. Acumularea şi
persistenţa pe perioade lungi de timp a PSE în factorii de mediu a făcut сa ei să se transforme întro problemă importantă de sănătate prin aceea că ei blochează, mimează sau modifică efectele
specifice ale hormonilor şi condiţionează o frecvenţă sporită a stărilor canceroase a sistemului
reproductiv la om şi reprezentaţii lumii animale.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

VI. Activitatea managerială

7
2
1
1

Pe parcursul anului 2017 am exercitat funcţiile de profesor universitar în domeniul instruirii
postuniversitare a medicilor igienişti şi medicilor laboranţi a laboratoarelor fizico-chimice din Serviciul
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice. Concomitent sunt preşedinte a Comisiei de Experţi a Secţiei
Medicale ale AŞM, etc.
VII.

Activitatăţi în calitate de expert
În decursul anului 2017 au fost efectuate următoarele activităţi în calitate de expert:
Recenzii la proiecte de ghiduri în domeniul toxicologiei alimentare – 3.
Avize asupra autoreferatelor tezelor de doctorat – 2.
Expertiza unui proiect de hotărâre a Guvernului RM, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare a RM, privind transmiterea Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică din subordinea
Ministerului Mediului al RM în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a RM.
Expertize, recenzii, estimări a diferitor proiecte de elaborări metodice şi instructive – 9.
Materiale informaţionale in adresa Ministerului Sănătăţii al RM pe diferite aspect a managementului
activităţilor de sănătate publică – 4.
Proiectul de aviz la proectul de hotarâre al Guvernului RM, perfetat la porunca Prezidiului AŞM - 1

Semnătura

