
F I Ş A  
raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 
 

I.  Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 
MC AȘM Opopol Nicolae Ion, Secția Științe Medicale 

 
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Consultant al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări proiectelor 
bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 
       Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare 

utilizate în Republica Moldova 
 

 
Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 
Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 
Director/ executor 

al proiectului 
 1. 20.80009.8007.35     Estimarea riscului pentru 

sănătatea umană atribuit 

expunerii la substanțe chimice 

prioritare utilizate în Republica 
Moldova 

2020–2023 Dr.Șt.Med. 
Iurie Pînzaru 

 
 

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)  
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.) - 
Monografii în alte ediţii din străinătate - 
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF - 
Articole în alte reviste editate în străinătate 2 
Monografii editate în ţară - 
Capitole în monografii naționale/internaționale - 
Articole în reviste naţionale, categoria A - 
Articole în reviste naţionale, categoria A+ - 
Articole în reviste naţionale, categoria B - 
Articole în reviste naţionale, categoria B + - 
Articole în reviste naţionale, categoria C - 
Articole în alte reviste naționale neacreditate 2 
Articole de popularizare a științei 2 
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 1 
Articole în culegeri internaționale - 
Articole în culegeri naționale 1 
Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 
Articole în materiale ale conferințelor naționale 1 
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  
în străinătate / în Republica Moldova 

0/1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale 2 
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 
- 



Numărul de cereri de brevetare prezentate  - 
Numărul de hotărâri pozitive obţinute - 
Numărul de brevete obţinute - 
Numărul de brevete implementate - 

 
IV.  Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

     În proces de realizare este estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la 

substanțele chimice utilizate în Republica. 

 
V. Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 
- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 
- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/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 total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat  
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  
Teze de doctorat  / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 
secției 

Numele şi 

prenumele 
conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 
Pretendentul, 

Titlul tezei 
Teză de 

doctorat/postdoctorat 
Teză de masterat 

   .  
 

VI.  Activitate managerială 
21 Octombrie 2020 – moderator al Secției “Aspecte Igienice ale Sănătății Publice” 

 
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 
„Certificat de Participare ca Moderator” 

 
Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 
d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 
prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     
 
VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 
nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 
Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 
     

 
 
Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 
redactor, referent) 

    
    



IX. Participări la foruri științifice: 
 
Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 
Nr 

Numele, prenumele, titlul 
ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 
organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 
desfășurării 

evenimentului  

Titlul 
comunicării/raportului 

susținut 
     

 
Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 
Nr 

Numele, prenumele, titlul 
ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 
organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 
desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 
comunicării/raportul

ui susținut 
     

 
Manifestări științifice naționale 

 
Nr 

Numele, prenumele, titlul 
ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 
organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 
desfășurării 

evenimentului  

Titlul 
comunicării/raportul

ui susținut 
     

 
Manifestări științifice cu participare internațională 

 
Nr 

Numele, prenumele, titlul 
ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 
desfășurării 

evenimentului  

Titlul 
comunicării/raportul

ui susținut 
     

 
X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  
d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

 1. Nicolae Opopol Sfatul medicului Specificarea recomandărilor practice 

privind măsurile de protecție a 

sănătății populației în proces de 

aplicare a agrochimicalelor în 
agricultură. 

 
Articole de popularizare a științei 

nr 
d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

    
 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 
Numele, prenumele 

autorului 
Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   
 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință 
    Gr. Friptuleac, Iu. Pînzaru, S. Cebanu, N. Opopol. Sănătatea și Mediul – Probleme de Importanță 
Majoră în Republica Moldova. Arta Medica, 2020, Nr.4 (77), pag.5-9. 
 



    N. Opopol. Sănătatea Omului la Bătrânețe. Sănătatea Publică, 2020, Nr.3(85), pag. 15-20. 
    N. Opopol. Sănătatea la Etapa de Bătrânețe. Raport la Conferința Națională cu Participare 

Internațională. Chișinău, 12-13 noiembrie 2020.  
 
Data completării fișei                   13.01.2021  
 
Semnătura                                  Nicolae Opopol           


