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P L A N U L 

 

de activitate al Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, a. 2016
* 

(aprobat la şedinţa Consiliului ştiinţific din 17.11.2015, procesul verbal nr.9) 

 

Nr. 

d/o 

Luna convocării şedinţelor, 

problemele preconizate spre examinare 

Responsabili de pregătirea 

materialelor pentru şedinţă 
Raportor Notă 

 

IANUARIE 

1. 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

Examinarea realizării planului de cercetări efectuat în 

cadrul tezelor de doctorat a doctoranzilor a. III de studii, 

specialitatea 331.01. Epidemiologie: 

Particularităţile epidemiologice ale co-infecţiei HIV/TB cu 

optimizarea măsurilor de control 

 

Optimizarea supravegherii şi controlul infecţiei cu rotavirus 

bazată pe implementarea vaccinării 

 

 

Iurie Osoianu, 

Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., 

prof.univ. 

 

Ion Bîrcă, 
Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., 

prof.univ. 

 

 

 

Iurie Osoianu, doctorand 

 

 

Ion Bîrcă, doctorand 

 

 

FEBRUARIE 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Examinarea realizării planului de cercetări efectuat în 

cadrul tezei de doctorat a doctorandului a. III de studii, 

specialitatea 331.02. Igienă: 

Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra 

dezvoltării obezităţii la adulţi 

 

Examinarea rezultatelor finale în cadrul tezei de doctorat 

„Optimizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice în 

relaţie cu aplicarea pesticidelor în agricultură” 

 

 

Olga Cernelev 

Ovidiu Tafuni, dr.şt.med., 

conf.univ. 

 

Mariana Zavtoni 

Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., 

prof.univ., MC AŞM 

 

 

Olga Cernelev 

doctorand a. III 

 

 

Mariana Zavtoni, 

cercetător ştiinţific în 

medicină 
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MARTIE 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Examinarea realizării planului de cercetări efectuat în 

cadrul tezei de doctorat a doctorandului anului II de studii, 

specialitatea 331.01. Epidemiologie: 

Semnificaţia epidemiologică a circulaţiei enterovirusurilor în 

perioada post-eliminare a poliomielitei 

 

Examinarea rezultatelor finale ale cercetărilor ştiinţifice în 

cadrul tezei de doctorat „Estimarea riscului de expunere a 

populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii 

ionizante” 

 

Examinarea proiectului monografiei „Gripa: măsuri de 

supraveghere şi răspuns” 

Mariana Apostol, 

Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., 

prof.univ. 

 

 

 

Serghei Vîrlan, 

Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., 

prof.univ. 

 

 

Constantin Spînu, 

dr.hab.şt.med., prof.univ., 

Mariana Apostol, 

doctorand a. II 

 

 

 

 

Serghei Vîrlan, 

cercetător ştiinţific în 

medicină 

 

 

Veronica Eder, 
dr.şt.biol. 

 

 

APRILIE 

1. Examinarea realizării planului de cercetări a proiectului 

instituţional „Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile 

prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice” 

Constantin Spînu, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 
Igor Spînu, 

dr.şt.med., conf.cerc. 
 

 

MAI 

1. 

 

 

 

 

2. 

Examinarea realizării planului de cercetări a proiectului 

instituţional „Studierea particularităţilor clinico-

epidemiologice ale infecţiilor respiratorii virale acute cu 

optimizarea măsurilor de control şi răspuns” 

 

Examinarea rezultatelor finale ale cercetărilor ştiinţifice în 

cadrul tezei de doctorat „Optimizarea sistemului de 

biosecuritate în serviciul de sânge la infecţiile 

hemotransmisibile” 

Petru Scoferţa, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

 

 

 

Svetlana Cebotari, 

Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., 

prof.univ. 

Veronica Eder, 

dr.şt.biol. 

 

 

 

Svetlana Cebotari 
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IUNIE 

1. Examinarea realizării planului de cercetări a proiectului 

instituţional „Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de 

acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de 

diminuare a expunerii populaţiei” 

Ion Bahnarel, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 
Liuba Coreţchi, 

dr.hab.şt.biol., 

conf.cerc. 

 

 

SEPTEMBRIE 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Examinarea realizării planului de cercetări a proiectului 

instituţional „Estimarea igienică a factorilor de risc în 

etiologia accidentelor vasculare cerebrale” 

 

Examinarea proiectului ghidului practic „Meningitele 

bacteriene acute” 

 

 

Examinarea monografiei „Hepatita virală C în grupurile cu 

risc sporit de infectare” 

Grigore Friptuleac, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 

 

 

Olga Burduniuc, dr.şt.med., 

conf.cerc., Radu Cojocaru, 

dr.şt.med., conf.cerc., 

 

Constantin Spînu, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 

Grigore Friptuleac, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 

 

 

Radu Cojocaru, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

 

 

Octavian Sajen, 

dr.şt.med. 

 

 

OCTOMBRIE 

1. Examinarea realizării planului de cercetări efectuat în 

cadrul tezei de doctorat a doctorandului a. III de studii, 

specialitatea 331.02. Igienă: 

Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii 

mediului înconjurător şi posibilităţi de reducere a riscului 

asociat. 

Elena Jardan, 

Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., 

prof.univ., MC AŞM 

Elena Jardan, 

doctorand a. III 
 

 

NOIEMBRIE 

1. 

 

 

Examinarea realizării planului de cercetări a proiectului 

instituţional „Managementul supravegherii sănătăţii publice 

în condiţii de asociere comunitară a ţării” 

Valeriu Pantea, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

 

Valeriu Pantea, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

 

 



4 

 

 

2. 
 

Examinarea planului de activitate al Consiliului ştiinţific 

pentru a. 2017 

 

Ana Volneanschi, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

 

Ana Volneanschi, 

dr.şt.med., conf.cerc. 

DECEMBRIE 

1. Darea de seamă privind activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-

practică a sectorului ştiinţific în a.2016 şi sarcinile pentru 

a.2017 

Ana Volneanschi, dr.şt.med., 

conf.cerc., 

Constantin Spînu, 

dr.hab.şt.med., prof.univ. 

Constantin Spînu, 
dr.hab.şt.med., prof.univ. 

 

 

 

NOTĂ. 

1. Problemele, realizarea cărora va fi supravegheată permanent de către Consiliul ştiinţific: 

1.1. Realizarea proiectelor ştiinţifice, Planului de activitate al CNSP şi MS pentru a.2016, compartimentele ce ţin de activitatea 

CNSP 

1.2. Elemente noi de management în sănătatea publică, de inovaţie şi brevetare. 

1.3. Pregătirea cadrelor ştiinţifice 

1.4 Proiecte de acte normative şi instructiv-metodice 

 

2. Materialele perfectate spre examinare în şedinţele Consiliului ştiinţific (rezumatul raportului, referinţe, proiect de hotărâre, 

extrase din procesele-verbale privind examinarea problemei în cadrul şedinţei secţiei, Seminarului de profil), vor fi prezentate 

în secţia Management în ştiinţă cu 7-10 zile înainte de şedinţă. 

 

 
Vicedirector, dr.hab.şt.med., profesor univ.      Constantin Spînu 

Secretar ştiinţific, dr.şt.med., conf.cerc.       Ana Volneanschi 


