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Anexa nr. 1
LISTA EXECUTORILOR
Nr
d/o

Funcţia în cadrul
proiectului
Laboratorul ştiinţific Pericole chimice şi toxicologie
Director de proiect,
dr. hab. şt. med.,
cercetător ştiinţific principal
prof. univ., MC
în medicină (cumul extern –
AŞM
0,5)
dr. şt. biol.,
Şef laborator
conf.cerc.
Cercetător ştiinţific
dr. şt. med.,
coordonator în medicină
conf. univ.
(cumul intern – 0,5)
dr. şt. biol.,
cerc. şt. coord. în medicină
conf.cerc..
(cumul intern – 0,5)
cercetător ştiinţific în
dr. şt. med
medicină
cercetător ştiinţific stagiar în
dr. şt. med
medicină (cumul intern –
0,25)

Numele/Prenumele

Titlul ştiinţific

1

Opopol Nicolae

2

Sîrcu Raisa

3

Pînzaru Iurie

4

Sîrcu Raisa

5

Zavtoni Mariana

6

Zavtoni Mariana

7

Jardan Elena

fără grad

8

Ţurcanu Gheorghii

fără grad

9

Ţurcanu Gheorghii

fără grad

10

Constantinovici Ștefan

fără grad

11

Manceva Tatiana

fără grad

12

Oatu Ala

laborant în medicină

13

Boiţu Elena

laborant în medicină

14

Migalatiev Raisa

laborant în medicină

15

Negru Svetlana

La laborant calificare medie

16

Laşco Veaceslav

infermieră

Semnătura

s-a concediat
din octombrie
a.2018
s-a concediat
cercetător ştiinţific stagiar în
din noiembrie
medicină
a.2018
s-a concediat
cercetător ştiinţific stagiar în
din noiembrie
medicină (cumul intern – 0,5)
a.2018
Cercetător şt. stagiar în
medicină (cumul intern – 0,5)
Cercetător ştiinţific stagiar în
medicină (cumul intern – 0,5)
cercetător ştiinţific stagiar în
medicină

Laboratorul ştiinţific Sănătatea ocupaţională
17

Ferdohleb Alina

dr. şt. med.,
conf. cerc.

18

Ferdohleb Alina

dr. şt. med.,
conf. cerc.
3

şef laborator
cercetător ştiinţific
coordonator în medicină
(cumul intern – 0,5)

s-a concediat
din ianuarie
a.2019
s-a concediat
din ianuarie
a.2019

19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

cercetător ştiinţific superior
în medicină
cercetător ştiinţific
dr. şt. med.,
Bebîh Vladimir
coordonator în medicină
conf. cerc.
(cumul intern – 0,5)
cercetător ştiinţific în
Siminovici Svetlana
master în SP
medicină
cercetător ştiinţific stagiar în
Siminovici Svetlana
master în SP
medicină (cumul intern – 0,5)
cercetător ştiinţific superior
s-a concediat
dr. şt. med.,
Croitoru Catalina
în medicină, (cumul extern din ianuarie
conf. univ.
0,5)
a.2019
laborant în medicină (cumul
Gurghiş Elena
intern – 0,5)
s-a concediat
laborant în medicină (cumul
Ţapu Livia
din ianuarie
intern – 0,5)
a.2019
preparator soluţii spălat
Condrea Larisa
(cumul intern - 0,25)
Laboratorul ştiinţific Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor
s-a concediat
dr. med., conf.
şef laborator, 1,0 unitate de
Zepca Victor
din noiembrie
univ.
bază
a.2016
cercetător ştiinţific
dr. şt. med., conf.
Cebanu Serghei
coordonator în medicină
univ.
(cumul extern - 0,25)
cercetător ştiinţific superior
dr. şt. med.,
Cazacu-Stratu Angela
în medicină, (cumul extern conf.univ.
0,25)
s-a concediat
cercetător ştiinţific stagiar în
Cernelev Olga
fără grad
din iulie
medicină, 1,0 unitate de bază
a.2017
s-a concediat
laborant în medicină, 1,0
Topada Aculina
fără grad
din iulie
unitate de bază
a.2017
s-a concediat
laborant cu studii medii, 0,5
Gîscă Veronica
fără grad
din iulie
unităţi de bază
a.2017
Bebîh Vladimir

dr. şt. med.,
conf. cerc.
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2. Obiectivele şi sarcinile proiectului
Scopul lucrării: Evaluarea igienică a factorilor exogeni şi al impactului lor asupra sănătăţii
populaţiei Republicii Moldova în vederea elaborării măsurilor de diminuare a acţiunii lor nocive.
Obiective:
1. Caracteristica factorilor externi şi psihosociali nocivi prioritari, persistenţi în mediul.
2. Caracteristica igienică a sistemului de achiziţionare, transportare, păstrare, comercializare
şi aplicare a pesticidelor; caracteristica sortimentului şi gradului de periculozitate a preparatelor
fito-sanitare utilizate în agricultură, silvicultură şi în condiţii habituale.
3. Cuantificarea şi raportarea la diferite grupuri de populaţie în spaţiu şi timp a impactului
factorilor externi şi psihosociali nocivi prioritari; determinarea şi estimarea igienică a conţinutului
rezidual al pesticidelor în produsele alimentare de origine vegetală destinate consumului
alimentar.
4. Estimarea stării de sănătate a diferitor grupuri de populaţie în relaţie cu impactul
factorilor externi şi psihosociali nocivi prioritari.
5. Estimarea eficacităţii măsurilor întreprinse în asigurarea sănătăţii angajaţilor la locul de
muncă şi în reabilitarea medical.
6. Argumentarea principiilor şi structurilor organizatorice a managementului serviciilor de
sănătate ocupaţională.
7. Caracteristica şi cuantificarea comportamentului cu risc pentru sănătate la elevi şi tineri;
estimarea gradului de complexitate, oportunitate şi eficacitate ale activităţilor întreprinse de
serviciile statale în domeniul reducerii impactului nefast a factorilor nocivi exogeni şi psihosociali
prioritari asupra sănătăţii.
8. Elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor determinate de factorii nocivi exogeni şi
psiho-sociali prioritari.
9. Elaborarea măsurilor corective şi standardelor comportamentale privind fortificarea
sănătăţii copiilor, adolescenţilor şi tinerilor.
Obiective a.2019
10. Determinarea gradului de contaminare cu plumb, mercur și pesticide organoclorurate a
produselor alimentare pe o perioada de 5 ani.
11. Estimarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale de etiologie chimică pe o
perioada de 5 ani.
12. Evaluarea riscului pentru sănătatea asociat consumului de alimente contaminate cu
plumb, mercur şi pesticide organoclorurate.
13. Elaborarea măsurile de prevenire impactului şi intoxicaţiilor cauzate de compuşii
plumbului, mercurului şi pesticidelor organoclorurate.
5

14. Evaluarea colaborării dintre serviciul de sănătate ocupaţională cu alte serviciile în
scopul reducerii impactului factorilor nocivi prioritari.
15. Evaluarea sănătăţii populaţiei implicate în câmpul muncii pe o perioada de 5 ani şi
gradului de acces la servicii de sănătate.
16. Evaluarea siguranței rutieră în rândul elevilor.
17. Evaluarea siguranței copiilor în timpul călătoriei cu autocarele.
18. Determinarea şi analiza factorii de risc al traumatismelor în rândul elevilor.
19. Elaborarea şi editarea materialelor informative privind siguranţa rutieră şi prevenirea
traumatismelor în rândul elevilor.
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului
Actualitatea. Mortalitatea generală în Republica Moldova este înaltă, jumătate din decese se
produc la vârsta aptă de muncă. Bolile netransmisibile condiţionează majoritatea lor, ce impune
necesitatea estimării factorilor nocivi exogeni şi psihosociali, factorilor de risc profesional şi
pentru sănătate la elevi şi tineri. Impact au şi deficienţele în supravegherea de stat a sănătăţii
publice şi în reabilitarea medicală a persoanele cu boli cronice, profesionale şi cu dizabilitate.
Din ultimele câteva decenii nu a fost efectuată la nivel naţional o estimare igienică
complexă a factorilor nocivi exogeni şi psihosocial care afectează sănătatea populaţiei. A fost
necesar să se evalueze principiile şi structurile organizatorice a managementului serviciilor de
sănătate ocupaţionale, obstacolelor în procesul de determinare precoce a bolilor profesionale şi
dizabilităţii şi capacităţii de muncă, în prevenirea sănătăţii lucrătorilor şi persoanelor cu
dizabilitatea. Nu au fost cuantifica şi estima comportamentul riscant pentru sănătatea copiilor,
adolescenţilor şi tineretului şi nu au fost elaborat standardele comportamentale benefice sănătăţii
acestor grupuri de populaţie, suportul metodologic şi de reglementare nu a fost actualizat.
Angajamentul Republicii Moldova faţă de Convenţiile şi Recomandările europene în domeniul
sănătăţii publice şi ocupaţionale au implicat necesitatea acestui proiect.
3.1. Rezultatele obţinute în Laboratorul ştiinţific Pericole Chimice şi Toxicologie
3.1.1. Caracteristica igienică a sistemului actual de aplicare a produselor de uz fitosanitar,
sortimentului şi gradului de periculozitate a preparatelor fito-sanitare utilizate în agricultură. În
perioada raportată în agricultură au fost aplicate 838 produse fitosanitare, cantitatea lor totală
constituind 2063,7 tone. Intensitatea utilizării pesticidelor a fost de 1,3 kg/ha. La evidenţa
instituţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în anul 2016 au fost 1681 şi în
anul 2017 – 2046 obiective care gestionează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi (PUFF). Cele
mai utilizate au fost fungicidele (în număr de 297 produse). Erbicidele au fost aplicate în număr
de 265 produse şi insecticidele – 202 produse. În perioada de gestiune au mai fost utilizate
rodenticide şi defoliaţi. Conform grupelor chimice cei mai utilizaţi au fost compuşii cuprului şi
produsele organofosforice. PUFF, atribuiţi la clasa II de pericol, constituie 6%, cele din clasa III
de pericol – 55%, din clasa IV de pericol – 35%. Produsele netoxice constituie 18%, din care fac
parte îngrăşăminte minerale, inclusiv complexe şi îngrăşăminte microbiologice.
3.1.2. Estimarea igienică a conţinutului rezidual al pesticidelor în produsele alimentare de
origine vegetală destinate consumului alimentar. Siguranţa fructelor şi legumelor este o problemă
importantă pentru sănătate. Produsele alimentare de origine vegetală nesigure creează un cerc
vicios de tulburări patologice, întâi de toate în rândul grupelor vulnerabile de populaţie. Au fost
obţinute date ample privind contaminarea cu pesticide a diferitor tipuri de legume şi fructe.
Investigarea probelor de mere, roşii, castraveţi, vinete, varză, prune şi struguri a fost efectuată
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reieşind din ratele sporite de consum ale populaţiei Republicii Moldova. Datele obţinute
demonstrează, că majoritatea din reziduurile monitorizate (67%) au fost depistate în concentraţii
sub nivelul de detecţie. Nivelurile şi identitatea reziduurilor de pesticide detectate în probele
analizate sunt prezentate în Tabelul 1. În probele investigate au fost determinate reziduuri a 7
insecticide, 9 fungicide şi 1 acaricid. Şaisprezece pesticide (dimetoat, mancozeb, tebufenpirad,
fozalon, captan, imidacloprid, cimoxanil, ciprodinil, carbendazim, acetamiprid, indoxacarb,
ditianon, cupru, pirimetanil, tiofanat-metil, clorotalonil) au fost găsite la niveluri între 0,03 mg/kg
şi 0,205 mg/kg. Analiza reziduurilor de pesticide din probele de mere denotă prezenţa a două
fungicide - ditiocarbamaţi (mancozeb) şi ftalaţi (captan), şi patru insecticide (doi organofosfaţi
[dimetoat şi fozalon]), triazoli [tebufenpirad] şi imidaclopridă. În probele de prune au fost
detectaţi pirimetanil, captan, dimetoat, ditianon şi insecticidele cu conţinut de cupru. În probele de
struguri au fost detectate reziduuri de fungicide (tiofanat-metil, clorotalonil) şi aşa insecticide ca
cimoxanilul şi compuşii cuprului.
Tabelul 1
Concentraţiile reziduurilor de pesticide detectate în fructe şi legume şi concentraţia
maximal admisibilă, mg/kg
Probă

Măr

Tomate
Castraveţi
Vinete
Varză

Prune

Struguri

Concentraţia
medie
0.2 (n=1)
0.13±0.07
0.28±0.01
0.03 (n=1)
0.205±0.09
0.02 (n=1)
0.15 (n=1)
0.1 (n=1)
0.12 (n=1)
0.07±0.01
0.15±0.02
0.1±0.01
0.12±0.06
0.25±0.02
0.26 (n=1)
0.73±0.09
0.11±0.01
0.03±0.004
0.03±0.007
0.12±0.01
1.43±0.59
0.12±0.01
0.03±0.005

Pesticidul detectat
Dimetoat
Mancozeb
Tebufenpirad
Fozalon
Captan
Imidocloprid
Cimoxanil
Ciprodinil
Cimoxanil
Carbendazim
Acetamiprid
Acetamiprid
Carbendazim
Indoxacarb
Ditianon
Cupru sulfat
Pirimetanil
Captan
Dimetoat
Cimoxanil
Cupru
Tiofanat-metil
Clorotalonil

LMA
0.02
5.0
0.2
0.01
3.0
0,5
0.2
1.0
0.5
0.1
0.3
0.2
0.1
0.2
0.5
5.0
2.0
7.0
0.02
0.2
5,0
0.1
3.0

Valorile reziduurilor de dimetoat (0,02 mg/kg) au fost depăşite într-o probă de mere şi o
probă de prune (0,2 mg/kg şi 0,03±0,007 mg/kg, respectiv). În probele de mere au fost stabilite
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depăşiri ale limitelor maxime de reziduuri ale tebufenpiradului şi fozalonului (0,28±0,01 mg/kg şi
0,03 mg/kg, respectiv).
Reziduurile de pesticide au fost depistate în patru culturi de legume şi trei culturi de fructe,
şi anume: roşii, castraveţi, vinete, varză, mere, prune şi struguri. Nivele care depăşesc LMA au
fost detectate în 6% din probele de mere, 8% din probele de varză şi 5% din probele de prune.
Mai frecvent au fost detectate dimetoatul, captanul, carbendazimul, acetamipridul, cupru,
cimoxanilul. Depăşiri ale LMA pentru dimetoat, tebufenpirad, fosalon, carbendazim, indoxacarb
au fost înregistrate în 31% din numărul total de pesticide detectate.
Nitraţii şi nitriţii sunt frecvent depistaţi în diverse legume, astfel ei fac parte nemijlocit din
dieta umană, iar conţinutul lor este variabil. Nitraţii sunt relativ netoxici, însă metaboliţii lor pot
produce o serie de efecte asupra sănătăţii.
Datele obţinute în stidiu demonstrează că, la general, conţinutul de azotaţi în produsele
vegetale recoltate în condiţiile climatice ale Republicii Moldova (cartofi, castraveţi, morcov,
varză), nu depăşeşte concentraţiile maximal admise (CMA) stabilite prin Hotărârea Guvernului
nr.115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală. Cu
toate acestea, unele produse fac excepţie din această constatare şi depăşesc limitele (ridichea,
sfecla roşie, ceapa, mărarul), fapt datorat nivelului sporit al aplicării fertilizanţilor în gospodăriile
agricole.
3.1.3. Cuantificarea expunerii şi riscului asociat cu impactul substanţelor chimice pentru
sănătatea populaţiei. În baza datelor privind concentraţiile azotaţilor în unele legume şi a
normelor minime de consum a produselor alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de
existenţă prevăzute de HG nr.285 din 30.04.2013, a fost calculată expunerea totală la nitraţi prin
consumul unor legume (Tabelul 2).
Tabelul 2
Incorporarea cotidiană de nitraţi prin consumul de legume
Produsul
Cartofi
Morcov
Sfeclă roşie
Ceapă
Varză
Vinete
Castraveţi
Expunerea totală
Incorporare

Conţinutul
de nitraţi,
mg/kg

Consumul produselor
alimentare, kg/zi

Expunerea la
nitraţi, mg/kg

152,1
166,1
1761,9
80,4
456,1
223,0
89,0

0,320
0,023
0,015
0,041
0,065
0,007
0,023

48,62
3,76
26,42
3,32
29,49
1,561
2,02
115,21
1,92
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Doza zilnică
acceptabilă,
mg/kg m.c./zi

222 mg/zi
3,7

Astfel, la consumarea diferitor legume, o persoana cu greutatea de 60 kg s-a expune la
115,21 mg/zi de nitraţi, doza respectivă încadrându-se în doza zilnică acceptabilă. Conform
rezultatelor obţinute, 1,92 mg/kg/zi/kg masă a corpului comparativ cu doza zilnică admisibilă
pentru nitraţi de 3,7 mg/kg/zi/kg masă a corpului este mai joasă. Indicele riscului pentru sănătate
nu depăşăşte 1.
În Tabelul 3 sunt prezentate datele privind calcularea indexului de pericol la incorporarea în
organismul uman a reziduurilor de pesticide din produsele agroalimentare.
Tabelul 3
Estimarea riscului asociat cu contaminare legumelor şi fructelor cu reziduuri de pesticide
Pesticidul detectat
Dimetoat
Mancozeb
Tebufenpirad
Fozalon
Captan
Imidacloprid
Cimoxanil
Ciprodinil
Carbendazim
Acetamiprid
Indoxacarb
Ditianon
Sulfat de cupru
Pirimetanil
Tiofanat-metil
Clorotalonil

Doza zilnică
acceptabilă,
(DZA) mg/kg m.c./zi
0.001
0.05
0.01
0.01
0.1
0.06
0.013
0.03
0.02
0.07
0.006
0.01
0.15
0.17
0.08
0.015

Suma încorporării,
mg/kg m.c./zi
0.00042
0.0002
0.0005
0.00006
0.00042
0.00004
0.00023
0.00008
0.00017
0.00007
0.0003
0.0002
0.0012
0.00007
0.00006
0.000015

Indexul de pericol
(suma incor./DZA)
0.42
0.004
0.05
0.006
0.0042
0.0007
0.017
0.0027
0.0085
0.001
0.05
0.02
0.008
0.00041
0.00075
0.001

Încorpararea a fost estimată a fi între 0.000015 şi 0.0012 mg kg macă corp/zi. Valorile
calculate sunt mai mici decât nivelurile DZA. Datele obţinute din nivelul încorporării au fost
utilizate pentru a calcula indicele de pericol pentru compuşii testaţi. Îndicele de pericol calculate a
variat între 0,00041 şi 0,42 pentru pesticidele analizate.
Astfel, rezultatele investigaţiilor denotă faptul, că consumul de lungă durată a legumelor şi
fructelor poate prezenta pericol pentru sănătatea populaţiei doar în caz de consum sporit, indicele
cuantificat aflîndu-se în zona admisibilă de risc.
3.1.4. Ulterior, a fost apreciat riscul pentru adulţi şi copii asociat cu impactul compuşilor
plumbului prin consumul unor produse alimentare (peşte proaspăt, paste făinoase, făină de grîu,
zahăr de sfeclă, ulei de floarea soarelui, ciocolată, ceai, cafea), precum şi încorporarea cotidiană.
Riscul pentru sănătatea copiilor variază de la 0,0003 pînă la 0,03 şi 0,0004-0,04 pentru adulţi.
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Indicele de risc total pentru copii prin consumul produselor investigate este 0,047, pentru adulţi –
0,066. Astfel, populaţia adultă este mai expusă la plumb.
3.1.5. Aportul săptămânal de mercur îngerat prin consumul de peşte este de 0,033 μg/kg
masă a corpului/săptămână. Cea mai mare contribuţie la expunerea la mercur se face prin
consumul de crap contaminat – 0,133 μg/kg masa corpului/săptămână. Aportul săptămânal sumar
de mercur în rândul populaţiei generale este sub limita stabilită de EFSA – de 1,6 μg/kg masa
corpului/săptămână.
3.1.6. A fost estimat gradul de contaminare a mediului ocupaţional cu reziduuri de pesticide,
şi anume gradul de poluare a aerului ocupaţional unde activează persoane din domeniul
gestionării pesticidelor: în mediul unde cabina şoferului a fost închisă au fost depistate reziduurile
compuşilor cuprului în concentraţia 0,3±0,02 mg/m3, iar în mediul ocupaţional neprotejat s-au
determinat 22,3±0,6 mg/m3.
3.1.7. Estimarea riscului acţiunii produselor de uz fitosanitar asupra sănătăţii lucrătorilor a
fost efectuată în procesul de utilizare a pesticidelor, mecanizat şi manual, în condiţiile câmpului
închis (sere) şi deschis. În studiu a fost stabilit riscul real asupra sănătăţii angajaţilor pe baza
evaluării poluării aerului zonei de muncă, expunerii asupra pielii lucrătorilor. A fost stabilit, că la
respectarea regulamentelor de aplicare a PUF şi utilizare a mijloacelor de protecţie individuală,
riscul asupra stării de sănătate a lucrătorilor din domeniul gestionării produselor fitosanitare se
află în zona admisibilă.
3.1.8. În rezultatul estimării morbidităţii populaţiei au fost stabilite cele mai frecvent
depistate forme nosologice din acest studiu, ele fiind: boli ale aparatului circulator, boala
hipertensivă, boli ale aparatului respirator şi boli ale aparatului digestiv. A fost stabilită o corelaţie
medie pozitivă slabă între intensitatea aplicării PUFF şi incidenţa unor stări morbide. Rezultatele
obţinute indică un impact nefast al factorului chimic asupra sănătăţii populaţiei.
Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, anul 2019
3.1.9. Pentru estimarea gradului de contaminare cu pesticide a produselor alimentare a
fost efectuată evaluarea datelor investigaţiilor de laborator la reziduuri de pesticide pentru
perioada de 5 ani: analizate 5206 probe la 93 substanţe active în 21 produse alimentare (4365
probe de mere, 125 tomate, 63 castraveţi, 22 vinete, 68 varză, 27 prune, 278 struguri).
În majoritatea probelor de produse agroalimentare a fost determinat conţinut de pesticide
sub limita detecţiei, iar în 23% din probele de legume şi fructe au fost detectate concentraţii ale
reziduurilor de pesticide cu depăşirea LМА (limita maxima admisibilă). Cel mai frecvent a fost
identificat pesticidul dimetoat, determinat în 68% de probe de fructe şi legume. Ardeii, tomatele,
merele şi strugurii au fost cele mai contaminate cu mai multe pesticide: 5, 6, 8 şi 9 respectiv
denumiri.
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În probele investigate au fost detectate următoarele pesticide, clasificate în funcţie de
organismul ţintă: 13 insecticide, 4 fungicide, 2 acaricide şi un erbicid. Produsele fitosanitare
investigate aparţin la diferite grupuri chimice: organofosforice, organoclorurate, carbamate şi
tiocarbamate, benzimidazol, triazine, compuşi a sulfului, compuşi a cuprului, neonicotinoide,
morfoline, piridazinone, derivaţi ai ureei.
A fost cuantificat riscul asociat cu impactul substanţelor chimice pentru sănătatea diferitor
grupuri de populaţie, în particular:
- a fost calculată doza zilnică estimată pentru pesticide şi metale grele;
- a fost specificat faptul că indicele riscului asociat cu reziduurile de pesticide detectate în
legume şi fructe se încădrează în limitele de la 0,00004 până la 0,15 pentru adulţi. Cel mai sporit
indice al riscului pentru sănătate a fost înregistrat cu referire la diazinon – 0,15. Indicele
cuantificat se află în zona admisibilă de risc.
Expunerea populaţiei la Pb a fost determinată prin consumul alimentar. Riscul pentru
sănătatea copiilor variază de la 0,00054 până la 0,00097, pentru adulţi 0,0004 - 0,04. Indicele de
risc total pentru copii în cazul consumului produselor investigate este de 0,047, pentru adulţi 0,066 mg/kg/zi/kg masă corp. Indicele de risc se încadrează în valoarea admisă – 3,57 mg/kg
masă corp/zi. Expunerea populaţiei la metil-mercur (MeHg) a fost determinată prin consumul de
peşte. Riscul pentru sănătatea copiilor variază de la 0,09.10-3 pînă la 1,2.10-3, pentru adulţi –
1,3.10-3 mg/kg masa corp/zi. Indicele de risc se încadrează în valoarea admisă – 0,1 mg/kg masa
corp/zi.
3.1.10. Au fost analizate datele statistice privind intoxicaţiile acute neprofesionale exogene
de etiologie chimică: în perioada anilor 2014-2018. În ţară au fost înregistrate 16980 cazuri de
intoxicaţii, dintre care 436 persoane au decedat (2,6%). În perioada menţionată au predominat
intoxicaţiile acute cu medicamente (5987 cazuri cu 20 decese; din ele 2629 în rândul copiilor).
Pe locul doi sunt plasate intoxicaţiile cu alcool – 4910 afectaţi şi 262 persoane decedate,
inclusiv şi la copii această grupă de substanţe chimice a fost plasată pe locul doi, fiind înregistrate
821 cazuri de intoxicaţii.
Urmează intoxicaţiile cu gaze - 1855 la număr, care au condiţionat 200 decese. Totodată,
au fost înregistrate 631 cazuri de intoxicaţii cu gaze în condiţii casnice la copii.
În această perioadă au fost înregistrate 726 cazuri de intoxicaţii cu pesticide, dintre care 64
s-au soldat cu decese. Din numărul total 231 cazuri s-au produs în rândul copiilor.
3.1.11 Au fost elaborate şi propuse măsuri privind

prevenirea impactului nefast al

substanțelor chimice asupra organismului uman desfășurate anual sub forma de ”Săptămâna
internațională de acțiuni privind prevenirea intoxicațiilor cu plumb” și de ”Ghidul privind
gestionarea incidentelor cu mercur. Opțiuni de remediere”.
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3.1.12. Au fost argumentate și elaborate direcţiile strategice de dezvoltare a serviciului de
supraveghere a sănătății publice în vederea diminuării acțiunilor nocive asupra sănătății
angajaților și minimalizării gradului de expunere a populației la sursele de compuși chimici. Ele
au stat la baza a monografiei „Abordări strategice în sănătatea publică privind managementul
durabil al pesticidelor”. Au fost elaborate şi propuse ”Măsuri de prevenire a impactului și
intoxicațiilor cauzate de compușii plumbului, mercurului și pesticidele organoclorurate”.
3.2. Rezultatele obţinute în Laboratorul Sănătatea Ocupaţională
3.2.1. Pentru evaluarea activităţilor în domeniul supravegherii sănătăţii angajaţilor la locul
de muncă şi reabilitării medicale la toate nivele de prestare a serviciilor de sănătate au fost
elaborate, testate şi implementate 3 instrumente: Chestionarul pentru medicii igienişti din
domeniul sănătăţii ocupaţionale, Chestionarul pentru medicii experţi din Consiliul Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă; Chestionarul pentru medicii de familie din
domeniul sănătăţii ocupaţionale. Au fost elaborate, testate şi implementate 11 instrumente pentru
evaluarea itemilor actuali în domeniul supravegherii sănătăţii angajaţilor. De asemenea, au fost
sistematizate şi editate instrumente metodico-didactice pentru aplicaţii practice în serviciul de
sănătate ocupaţională, cum ar fi Servicii de Sănătate Ocupaţională: aplicaţii practice. În premieră
pentru ţară a fost elaborată e-Baza naţională de date a pacienţilor cu boli profesionale pe 20 ani
prin intermediul a 57 indicatori de bază.
În premieră pentru ţară au fost adaptate, aprobate şi implementate 4 metode pentru
identificarea determinanţilor ergonomici (de evaluare rapidă a riscului dezvoltării afecţiunilor
musculo-scheletice) la diferite grupe de angajaţi şi 2 chestionare pentru evaluarea factorilor
psihosociali ,,Stres la locul de muncă”. În scopul sporirii informării angajaţilor au fost elaborate
pliante (7) şi postere (5) şi realizate 3 ateliere de lucru.
3.2.2. Pentru evaluarea determinantelor, modelelor şi mecanismelor de supraveghere a
serviciilor de sănătate ocupaţională au fost intervievaţi 53 medicii de familie şi 61 medicii
igienişti în sănătate ocupaţională. Ca urmare, a fost stabilită absenţa oricărei planificări
interminesteriale în acest domeniu, cât şi numărul mic de întreprinderi care beneficiază de
asistenţă medicală, un număr mic de medici sunt specializaţi în medicina muncii şi patologia
profesională, lipsa motivării din partea angajatorului şi angajatului în depistarea bolilor
profesionale, lipsa registrului unic a rezultatelor examinării medicale, fapt care nu permite
evaluarea încărcăturii, calificării şi competenţelor instituţiilor menţionate. De asemenea, a fost
efectuată evaluarea formelor de organizare a supravegherii sănătăţii publice în Republica
Moldova după metoda SWOT şi alte metode de analiză, în comparaţie cu 28 Profiluri
Ocupaţionale Naţionale din ţările comunităţii europene şi ţările din vecinătate. Rezultatele
studiului indică necesitatea stringentă de dezvoltare a unei strategii privind sănătatea şi securitatea
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angajaţilor la locul de muncă în baza Convenţiei OIM nr.161 (1985) privind serviciile de sănătate
ocupaţională. În acest domeniu au fost identificate unele obstacole în calea ratificării şi
implementării acestui document. Crearea Serviciului Medicina Ocupaţională va contribui la
îmbunătăţirea asistenţei medicale pentru toţi angajaţii în câmpul muncii, va contribui la
diminuarea morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă, inclusiv a morbidităţii generale.
3.2.3. Ca rezultat al analizei socio-igienice a bolilor profesionale pe parcursul a 20 ani prin
intermediul al 57 de indicatori de bază (iniţiali, de proces şi de rezultat) s-a estimat impactul
determinaţilor nocivi ocupaţionali asupra stării de sănătate a angajaţilor. Analiza denotă o
descreştere semnificativă a diagnosticării patologiilor profesionale şi declarării sub 10,0% a
acestora. Această discreştere este cauzată, în particular, de neadresarea salariaţilor după asistenţă
medicală specializată la prezentarea simptomelor intoxicaţiilor acute/cronice. Numărul de boli
profesionale în anul 2017 a constituit 1,17 la 100 mii de muncitori, în comparaţie cu lipsa lor în
anii 2015 şi 2016; 40,2% din bolile profesionale înregistrate în 5 ani (2013-2017) au fost cauzate
de factori fizici. Reorganizarea structurilor de sănătate ocupaţională a contribuit la implementarea
„Registrului electronic unic” şi altor instrumente organizatorice privind reabilitarea persoanelor în
vârstă aptă de muncă expuşi la factori nocivi ocupaţionali, dar nu a îmbunătăţit diagnosticul.
3.2.4. Studiul calitativ selectiv-transversal efectuat s-a axat pe metodologia expertizei
fenomenului de pierdere a capacităţii de muncă la populaţia în vârstă aptă de muncă. Rezultatele
lui au demonstrat faptul că pe parcursul a 12 luni de activitate, 30% din medicii-experţii au
beneficiat de oportunitatea de a suspecta cazuri de boli profesionale la persoanele expertizate cu
pierderea capacităţii de muncă. Numărul mediu de boli profesionale suspectate în anul 2017 –
7,0±1,51 cazuri (DS=4,27). Medicii experţi au apreciat conlucrarea cu Centrul Republican de Boli
Profesionale în felul următor: bună – 7 (23,3%), satisfăcătoare – 2 (6,3%), nesatisfăcătoare – 1
(3,3%), inexistentă – 20 (66,7%) cazuri. Obstacolele întâlnite în procesul de determinare a
dizabilităţii sunt prezentate în Tabelul 4.
Totodată, nu există un „algoritm oficial” de a îndrepta / trimite persoanele cu suspecţii la
boală profesională la Centrul Republican de Boli Profesionale (CRBP). Aşadar, persoanelor se
sugerează să se adreseze după consultaţie la CRBP, dar mulţi din aceşti pacienţi refuză să declare
factorii etiologici profesionali ca cauză a pierderii capacităţii de muncă. Cercetarea a evidenţiat,
necesitatea elaborării şi aprobării unei pârghii, care ar permite conlucrarea Consiliilor pentru
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi Centrul Republican de Boli Profesionale,
scopul de a îndruma pacienţii, de a minimaliza „fenomenul birocratic”, de a elabora „Registrul
electronic unic” pacienţilor în vârstă aptă de muncă cu gradul de dizabilitatea şi factorul etiologic
ocupaţional.
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Tabelul 4
Obstacolele întâlnite în procesul de determinare a dizabilităţii
Obstacole

Abs.

P ± ES %

p şi t

1.

Informaţii generale incomplete
despre pacient

15

50,0 ± 13,36

p1, 9< 0,001, t =3,74

2.

26

86,7 ± 6,79

p2, 9> 0,05, t =1,95

3.

Informaţii incomplete despre starea
de sănătate a pacientului
(documentaţie medicală incompletă)
Pacient fără discernământ

5

16,7 ± 18,65

p3, 9< 0,001, t =4,47

4.

Pacient dificil / „conflictuos”

12

40,0 ± 14,77

p4, 9< 0,001, t =6,13

5.

Pacient necompilabil/necomunicativ

5

16,7 ± 18,65

p3, 9< 0,001, t =4,47

6.

Pacient din grupul social-vulnerabil

14

46,7 ± 13,83

p6, 9< 0,001, t =3,85

7.

Problemă de sănătate nelegată de
specialitate

8

26,7 ± 16,72

p7, 9< 0,001, t =4,38

8.

Alte obstacole (concluzii medicale
neconfirmate, neargumentate;
legislaţie incompletă etc.)
TOTAL

5

16,7 ± 18,65

p8, 9< 0,001, t =4,47

90

100,0

9.

Se constată necesitatea derulării unui program comun al diferitor direcţii ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei pentru îmbunătăţirea serviciilor de determinare a
dizabilităţilor, de supraveghere a bolilor profesionale şi factorilor de risc profesionali, de
implicare a tuturor structurilor în determinarea dizabilităţii şi expertiza diagnosticului de boală
profesională, începând de la asistenţa medicală primară, spitalicească, specializată şi Consilii
pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, şi Centrului Republican de Boli
Profesionale. De asemenea, este necesară fortificarea mecanismelor legislative în domeniul
sănătăţii ocupaţionale şi expertizei medico-sociale a vitalităţii, elaborarea unor ghiduri cu privire
la expertiza capacităţii de muncă şi diagnosticului bolilor profesionale pentru medicii de familie,
medicii specialişti, medicii experţi etc.
3.2.5. Au fost identificate barierele pentru reîncadrarea în mediul ocupaţional a persoanelor
cu dizabilitate cauzată de maladii netransmisibile. În urma cercetării transversală, analiticodescriptivă, selectiv-calitativă efectuate la lotul de 63 de persoane cu dizabilitate, in vârstă aptă de
muncă, au fost observat că doar 4 din 10 persoane au continuat activitatea după stabilirea gradului
de dizabilitate. Astfel, 8 din 10 persoane angajate nu au primit ajutor la locul de muncă, o treime
din persoanele angajate consider că au fost limitate in drepturi, discriminate şi / sau marginalizate.
Actualmente, incluziunea socială şi profesională a persoanelor cu dizabilitate este unul dintre
obiectivele reabilitării profesionale în Republica Moldova. În anul 2012 sunt înregistrate 494 de
persoane cu grad de dizabilitate cu statut de „şomer”, din acestea doar 20% au fost angajate în
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câmpul muncii. Totodată, doar 7-10% din populaţia cu nevoi speciale sunt reangajate în câmpul
muncii. Aşadar, persoanele cu dizabilităţi sunt reangajate de 2-3 ori mai rar în câmpul muncii.
3.2.6. Pentru elaborarea baremului pentru măsurile de reîncadrare în câmpul ocupaţional,
rezultatele cercetării au fost sistematizate într-un tabel (Tabelul 5), care a cuprins: valorile odds
ratio (OR), chi-pătrat (χ2), intervalul de încredere (IC), riscul atribuibil (RA, %). Pentru a
determina cu cât ar fi egală diminuarea factorilor de risc, dacă unul din acestea ar fi înlăturat, a
fost calculat riscul atribuibil.
Tabelul 5
Baremului pentru măsurile de reîncadrare în câmpul ocupaţional
Determinanţii:

OR

χ2

IC

RA, %

I. Angajaţii din instituţii / organizaţii publice

4,2

17,7

2,2-6,2

82,4

II. Vârstă - sub 45 de ani

4,0

17,0

2,0-6,0

78,0

III. Suport la locul de muncă - prezent

3,8

16,2

1,9-5,7

65,0

IV. Suport familial - prezent

3,6

14,7

1,8-5,4

61,0

V. Stresul profesional cronic - absent

3,3

12,5

1,5-5,1

57,0

VI. Complianţă la tratament - bună

2,5

7,4

1,8-4,3

52,0

VII. Co-morbidităţi - absente

2,0

6,8

1,7-4,3

49,0

VIII. Recuperarea funcţiilor organ. –relativ completă

1,8

6,4

1,1-3,6

45,0

IX. Venituri - mediu şi mai mare

1,6

5,6

1,4-3,2

24,6

X. Muncă sedentară - prezentă

1,4

5,4

1,3-3,1

24,0

XI. Studii – medii de specialitate şi superioare

1,2

4,9

1,0-3,0

23,1

XII. Adresarea/accesul la medic de familie - prezent

1,1

4,7

1,0-2,8

21,2

de nivel înalt al RA ≥ 60%

de nivel mediu al RA = 30-59%

de nivel jos al RA ≤29%

Analiza selectivă a tuturor determinanţilor specificaţi a evidenţiat riscuri semnificative de
reîncadrare în câmpul muncii. Pe locul I s-au situat „angajaţii din instituţii / organizaţii publice”,
care au format grupul „pacienţilor cu disabilitate de etiologie ocupaţională”; pe locul II – pacienţii
în „vârstă sub 45 de ani”; pe locul III şi IV – pacienţii cu „suportul psihoemoţional la locul de
muncă – prezent” şi „suportul psihoemoţional familial – prezent”. Datele confirmă importanţa
suportului familial la reîncadrarea persoanelor cu unele deficienţe ale stării de sănătate în câmpul
muncii. Fenomenul reîncadrării profesionale a persoanelor cu disabilităţi este unul stringent şi
necesită implicarea tuturor actorilor din domenii: sănătatea ocupaţională, determinarea
disabilităţii, oficiile forţei de muncă. Realizarea celor menţionate va permite îmbunătăţirea vieţii
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persoanelor cu disabilitate, a familiilor în care ei locuiesc, cît şi obţinerea independenţei
economice şi facilitarea integrării persoanelor respective in societate.
3.2.7. Ca urmare a studiului, au fost sistematizaţi 57 indicatori de bază (iniţiali, de process şi
de rezultat) prin intermediul cărora se estimează impactul determinaţilor nocivi ocupaţionali
asupra stării de sănătate a angajaţilor. În urma rezultatelor cercetării privind factorii
psihoemoţională ocupaţionali, s-a constat că trei din patru medici de familie sunt supuşi stresului
– „arderii profesionale” la locul de muncă. Totodată, în urma rezultatelor studiului privind
impactul factorilor ergonomici, s-a constat că cinci din şapte medici stomatologi au risc „înalt” de
afecţiuni musculosceletice. Nivelul stresului la pedagogi şi tineretul studios, în dependenţă de
aspectele socio-demografice, au fost caracterizat prin prisma mai multor factori. Cei mai
vulnerabili sunt pedagogii de 21-25 ani şi 41-50 ani la care se înregistrează un nivel sporit de
stres. În ce priveşte studenţii, majoritatea din cei anchetaţi (70,6%) au menţionat, în primul rând,
tahicardia ca manifestare a stresului, pe locul doi au fost plasate durerile de cap sau altfel de dureri
(66,7%). Analiza rezultatelor chestionarii a demonstrat că majoritatea studenţilor nu sunt
rezistenţi la stres.
3.2.8. Modificările condiţiilor de muncă şi conţinutului muncii, gradului de periculozitate a
factorilor mediului de muncă, reformele din sectorul sănătăţii impun schimbări în pregătirea şi
activitatea medicilor în domeniul sănătăţii profesionale şi patologii profesionale. Implementarea la
nivel naţional a Listei bolilor profesionale (conform CIM-X) şi Convenţiei 161 (1985) OIM va
permite stabilirea legăturii dintre boală şi procesul de muncă cu modificarea normelor igienice la
locul de muncă şi reducerea influenţei factorilor de risc profesionali asupra organismului
muncitorului, profilaxia şi diagnosticarea precoce a bolilor profesionale.
În cadrul studiului au fost elaborate propuneri pentru Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, Centrul şi Comisia Republicană de Boli Profesionale, Consiliul Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă privind îmbunătăţirea calităţii supravegherii
sănătăţii publice în vederea diminuării acţiunilor nocive asupra sănătăţii angajaţilor.
Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, anul 2019
3.2.9. Sănătatea, securitatea şi mediul înconjurător, inclusiv şi ocupaţional, sunt separate în
domenii de practică. Cu toate acestea, ele sunt adesea legate, există legături puternice între aceste
discipline. Riscurile în sănătatea personală pot fi reduse prin prevenirea primară, secundară şi
terţiară. Sănătatea publică trebuie să coordoneze activităţile de prevenţie primară, secundară şi
terţiară (HG nr.1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Sănătate Publică).
Conform datelor OMS, la nivel global, doar 10-15 % din angajaţi au acces la serviciile
sănătăţii ocupaţionale, iar pentru ceilalţi 85-90 % unicele servicii de sănătate de care beneficiază
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sunt cele ale medicilor de familie. Medicii de familie nu sunt numai veriga de legătură între
pacient / angajat şi specialistul în sănătate ocupaţională, dar, ocazional, şi unicul furnizor de
servicii de sănătate. Medicii de familie trebuie sa înţeleagă sănătatea ocupaţională şi vice-versa. O
abordare integrată a sănătăţii ocupaţionale şi medicii de familie va avea un impact mai răsunător
asupra sănătăţii populaţiei apte de muncă. Cheia succesului în acest domeniu este iniţierea,
menţinerea şi îmbunătăţirea colaborării între serviciile de asistenţă medicală primară şi sănătatea
ocupaţională.
În legătură cu aceasta, în perioada de raportare, pentru evaluarea colaborării dintre
serviciul de sănătate ocupaţională şi serviciile de asistenţă medicală primară au fost intervievaţi 33
medicii de familie şi 35 medici igienişti în sănătate ocupaţională din localităţi. În urma analizei
rezultatelor intervievării s-a constatat că medicii igienişti au necesitatea de cunoştinţe în Noţiuni
de baza a sănătăţii ocupaţionale – 74,3% din respondenţi, Legislaţia sănătăţii ocupaionale –
62,9%, Componentele din structura sănătăţii ocupaţionale - 37,1%, Sarcinile sănătăţii
ocupaţionale - 54,3% din respondenţi. Medicii de familie intervievaţi practic nu au cunoştinţe
privind sănătatea ocupaţională – în 98,2% de cazuri. Colaborarea productivă între medicii
specialişti în sănătatea ocupaţională cu alţi specialişti din localităţi s-au repartizat în următorul
mod: inspectoratul ecologic – 34,3% din respondenţi; inspecţia muncii – în 14,3% de cazuri;
direcţia raională serviciu agricol – în 11,4% de cazuri; administraţia publică locală – 8,3% din
respondenţi şi etc. Colaborarea medicilor igieniştilor în sănătate ocupaţională cu specialiştilor
sectorului de asistenţă medicală primară este limitată doar la organizarea şi efectuarea examenelor
medicale.
La întrebarea Utilitatea informaţilor privind sănătatea ocupaţională în perspectivă,
răspunsurile medicilor de familie au fost următoarele: utile - 65,7% din respondenţi; parţial utile 34,3%. Aceasta face vitală necesitatea colaborării productive între medicii specialişti în sănătate
ocupaţională cu medicii de familie, organizarea cursurilor de perfecţionare pentru medicii de
familie în domeniul sănătăţii ocupaţionale şi bolilor profesionale. Medicul de familie trebuie să fie
inclus în sistemul general al sănătăţii publice şi medicinii ocupaţionale, asistenţei de patologii
profesionale populaţiei Republicii Moldova pe baza principiilor de prioritizare a profilaxiei,
diagnosticării precoce şi dispensarizării populaţiei angajate în câmpul muncii.
3.2.10. Pentru acumularea şi evaluarea informaţiilor în domeniul colaborării dintre
serviciul de sănătate ocupaţională cu alte servicii, în perioada de raportare, au fost elaborate 3
instrumente:
•Instrument pentru acumularea datelor privind activitatea instituţiilor de asistenţă medicală
primară (CMF, CS, CM) în domeniul sănătăţii ocupaţionale. Scop: Acumularea, prelucrarea şi
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analizarea informaţiei privind activitatea instituţiilor de asistenţă medicală primară în domeniul
sănătăţii ocupaţionale.
•Chestionar pentru identificarea caracteristicilor activităţii medicilor de familie în
domeniul sănătăţii ocupaţionale. Scop: Determinarea nivelului de prestare şi calitatea activităţii
medicilor de familie în domeniul sănătăţii ocupaţionale.
•Instrument pentru acumularea datelor privind activitatea serviciilor de asistenţă medicală
primară în domeniul sănătăţii ocupaţionale de către persoanele cu dezabilităţii. Scop: Evaluarea
asistenţei medicală primară şi expertizei medico-sociale la capitolul serviciului de sănătate
ocupaţională.
3.2.11. A fost elaborat Ghidul de evaluarea a factorilor de risc în muncă privind
manipularea manuală a încărcăturilor. Ghidul este destinat angajatorilor care desfăşoară activităţi
în sectoarele economiei naţionale şi persoanelor responsabile, care facilitează aplicarea HG RM
nr. 584 din 12.05.2016, specialiţtilor implicaţi în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă,
persoanelor cu atribuţii în eliminarea factorilor profesionali de risc şi accidentelor de muncă,
medicilor de sănătatea ocupaţională, inspectorilor Inspectoratului de Stat al Muncii. Totodată,
acest ghid poate fi folosit ca material didactic pentru studenţi, rezidenţi şi cursanţi în procesul de
perfecţionare şi reciclare. Ghidul conţine informaţii privind criteriile igienice şi ergonomice cu
privire la identificarea şi evaluarea riscurilor asociate cu manipularea manuală a încărcăturilor la
locul de muncă (ridicarea, susţinerea, purtarea sau deplasarea şi coborârea manuală unei mase).
Prezentele criterii conţin dispoziţii privind mişcările unice şi repetitive în timpul turei de muncă,
îndeplinite de către un lucrător. Acest ghid conţine,de asemenea, şi măsuri de prevenire a
riscurilor asociate cu manipulări manuale a maselor.
3.2.12. Evaluarea condițiilor de muncă a arătat că, începând cu 2012, se înregistrează
creșterea numărului de persoane care activează în condiții de muncă care nu corespund normelor
sanitare și igienice, inclusiv a celor angajați în muncă fizică grea. Condițiile de muncă
nefavorabile au ca consecinţă apariţia accidentelor la locul de muncă, bolilor profesionale și
dizabilitățiilor care reprezintă o povară asupra sistemului medical, sferei sociale și economice. În
Republica Moldova numărul angajaţilor, care lucrează în condiții de muncă nocive şi
nefavorabile, a crescut de 2,6 ori (p<0,001) în ultimii 7 ani, în timp ce nivelul morbidităţii
profesionale a scăzut. Au fost înregistrate anual între 12 și 17 cazuri de boli profesionale în
perioada anilor 1991-2012, iar în anii următori de la 0 la 6 (date ale Agenției Naționale de
Sănătate Publică, precum și e-Baza naţională de date a pacienţilor cu boli profesionale înregistraţi
în ultimii 21 ani prin intermediul a 57 indicatori de bază (elaborată de laboratorul ştiinţific
Sănătatea ocupaţională). A fost stabilit faptul că relația dintre nivelul morbidității profesionale şi
rata mortalității populației, condițiile de muncă și calitatea examinărilor medicale periodice nu
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este semnificativă statistic (t<3), ceea ce caracterizează datele oficiale cu privire la morbiditatea
profesională ca necalitative.
3.2.13. În perioada anilor 2017-2018 s-au înregistrat 11 cazuri de accidente la locul de
muncă, în urma cărora au decedat 14 persoane, iar 2 muncitori au suferit traume şi leziuni grave.
Începând cu anul 2013, s-a înregistrat o discrepanţă între numărul de muncitori, care activează în
condiții de muncă nocive şi nefavorabile, şi numărul muncitorilor cu traume şi leziuni în
consecinţa acestora. În anul 2013 numărului de lucrători, care activează în condiții de muncă
nocive şi nefavorabile, a crescut cu 179,4% şi a înregistrat o tendinţă de creştere în următorii ani,
iar numărul victimelor înregistrate a continuat să se diminueze. Coeficientul de frecvență al
accidentelor de muncă a scăzut de 1,16 ori (p>0,05), pe când durata medie a concediului medical
în urma unui accident de muncă a crescut de 1,36 ori (p<0,001) în ultimii 4 ani. Numărul de
persoane-zile cu incapacitate de muncă nu a avut diferențe semnificative. O evaluare a fiabilității
statisticilor privind accidentele de muncă prin metoda OIM a arătat că raportul S a variat între
10,9: 1 şi 21,7: 1, care este mai mic decât în țările europene - 526: 1.
În Republica Moldova, în a.2018, au fost înregistrate 176,1 mii persoane cu dizabilităţi (în
a.2014 - 184,8). Ponderea bărbaţilor în structura persoanelor cu dizabilităţi este mai mare decât a
femeilor şi constituie 51,5%. La 10 mii bărbaţi revin în medie 710 bărbaţi cu dizabilităţi
comparativ cu 608 femei cu dizabilităţi la 10 mii populație feminină (în a.2014 - 709 şi 595
persoanelor corespunzător). Conform gradului de dizabilitate, 17,8% sunt persoane cu dizabilitate
severă (gradul I), 47,7% cu dizabilitate accentuată (gradul II) şi 34,5% cu dizabilitate medie
(gradul III). Comparativ cu anii precedenți ponderea persoanelor cu dizabilitate severă și
accentuată a scăzut, dar a crescut în cazul persoanelor cu dizabilitate medie. În structura populaţiei
pensionate din cauza dizabilităţii, predomină persoanele vârsta aptă de muncă: de 55-64 ani 43,1% (în a.2014 – 41,0%) şi 30-54 ani - 33,9% (în a.2014 – 41,5%). Dezabilitatea a survenit în
urma unei boli obişnuite în proporţie de 96,4% (în a.2014 – 96,1%) şi în 1,7% din cazuri
determinată de boală profesională şi accidente la locul de muncă (în a.2014 – 1,9%).
În anul 2015 rata standardizată a mortalității a fost de 11‰, cea ce mai mare comparativ
cu România - 8,4‰, Ungaria (8,2‰), Bulgaria (8,8‰), Spania (4,5‰), Elveția (4,5‰),
Luxemburg (4,6‰), Franța (4,8‰). Rata mortalităţii populaţiei în vârstă aptă de muncă constituie
mai mult de jumătate din numărul total de decesuri - în anul 2018 au decedaţi 12492 persoane
(a.2014 - 14888). Cele mai frecvente cauze de deces sunt bolile netransmisibile: bolile aparatului
circulator (51,8%), tumorile maligne (16,5%), bolile aparatului digestiv (9,1%), accidentele,
intoxicaţiile şi traumele (6,1%), bolile aparatului respirator (4,2%) şi alte cauze (6,0%).
3.2.14. Conform datelor OMS, la nivel global doar 10-15 % din angajaţi au acces la
serviciile sănătăţii ocupaţionale, iar pentru ceilalţi 85-90% unicele servicii de sănătate de care
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beneficiază sunt cele ale medicilor de familie. Medicii de familie nu sunt numai veriga de legătură
între pacient/angajat şi specialistul în sănătate ocupaţională, dar, ocazional, şi unicul furnizor de
servicii de sănătate. În Republica Moldova medicii de familie uneori omit ocupaţia pacientului şi
condiţiile lui de muncă, astfel factorii de risc şi potenţialele boli profesionale reprezintă un „punct
orb”. În determinarea riscurilor pentru sănătatea unui individ sunt importanţi nu numai factorii
non-profesionali, dar şi cei profesionali. La etapa actuală, în Republica Moldova, sănătatea
angajaţilor care activează în condiţii nocive şi nefavorabile de muncă nu este monitorizată
suficient de către serviciul medical, ca rezultat la evaluarea stării de sănătate nu se ia în
consideraţie expunerea profesională a angajatului la locul de muncă, ci doar situaţia existentă la
zi. Lipsa unui sistem specializat în studierea şi evaluarea relaţiei dintre factorii de risc din mediul
ocupaţional şi sănătatea muncitorilor nu permite monitorizarea stării de sănătate, condiţiilor şi
factorilor nocivi la care sunt expuşi muncitorii şi elaborarea măsurilor intersectoriale de prevenţie.
În timpul perioadei de tranziție sistemul de asistență medico-sanitară a populației angajată
în câmpul muncii a fost distrus, majoritatea unităților medico-sanitare, punctelor de sănătate din
întreprinderi au fost lichidate. Doar în unele întreprinderi mari au rămas serviciile medicale și
existența lor astăzi este doar meritul angajatorilor interesați în menținerea stării de sănătate a
angajaţilor. Practic, a încetat să funcționeze sistemul de dispensarizare a persoanelor cu boli
somatice și profesionale în cadrul întreprinderii. Toate acestea au condus la înrăutățirea accesului
la serviciile de sănătate pentru muncitori, la acoperirea lor completă cu examene medicale
periodice. În ultimii ani în timpul efectuării examenelor medicale periodice nu a fost depistat nici
un caz de boală profesională. Stabilirea diagnosticului de boală profesională s-a efectuat în urma
adresărilor pacienților după asistență medicală la circa 70% din numărul total de cazuri, fiind
depistate stadii tardive ale afecțiunilor, cu pierderea capacității de muncă și determinarea
dizabilității. Cel puţin 80% din bolile profesionale sunt camuflate în morbiditatea generală a
muncitorilor.
Serviciile de sănătate în republică, inclusiv şi Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății
Publice, suferă de mobilitate înaltă și, ca urmare, insuficiență a cadrelor medicale. În ultimele
două decenii mai mult de 40% din lucrătorii medicali au părăsit sistemul de sănătate. Lipsa unui
sistem unic al serviciului de patologii profesionale, descentralizarea sistemului de supraveghere a
sănătății angajaților s-a manifestat prin slăbirea, iar uneori chiar și ruperea legăturilor de
colaborare și continuitate dintre medicii de familie și sănătatea ocupațională. Prezenţa bolilor
profesionale, accidentelor de muncă şi dizabilităţilor sunt direct dependente de gradul de
dezvoltare a serviciilor de sănătate şi accesabilitatea lor. În condițiile actuale a sistemului de
sănătate ocupaţională este necesar ca, adiţional la accentul asupra mediului ocupaţional, să se
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creeze un mediu socio-psihologic favorabil să fie elaborate masuri de asigurare a sănătății
muncitorilor.
3.3. Rezultatele obţinute în Laboratorul Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor
3.3.1. În scopul caracterizării şi cuantificării comportamentului cu risc pentru sănătatea
elevilor şi adolescenţilor (consum de tutun sau/şi alcool, agresivitate, sedentarism etc.) a fost
efectuat un studiu în rândul elevilor claselor a V-VIII-a din mun. Chişinău (în 5 licee cu predare în
limba română şi 5 licee cu predarea în limba rusă). Au fost chestionaţi 1805 elevi (904 băieţi şi
901 fete). Rezultatele sondajului arată că cota elevilor din liceele cu predare în limba română, care
în ultimele 30 de zile au consumat băuturi alcoolice de mai multe ori în şir în timp de o zi, este de
4,8%, iar a elevilor din liceele cu predare în limba rusă – 5,5%. Au atins, starea de ebrietate cel
puţin o dată – 18,8% elevi din liceele cu predare în limba română şi 11,4% elevi de la liceele
alolingve. Pe parcursul ultimelor 12 luni atât în şcolile cu predare în limba română, cât şi în limba
rusă, au fost ameninţaţi cu răfuială fizică sau traumatizaţi de cineva cu armă rece (cuţit, bâtă, etc.)
mai mulţi băieţi decât fete. Băieţii din liceele urbane, atât din cele cu predare în limba română
(19,1%), cât şi rusă (16,8%), au încercat să fumeze într-o proporţie mai mică decât cei din liceele
rurale (30,2%), iar fetele din liceele urbane, atât din cele cu predare în limba română (9,5%), cât şi
rusă (14,3%), au încercat să fumeze într-o proporţie mai mare decât cele din liceele rurale (6,0%),
diferenţele ne fiind semnificative (p>0,05). Ca rezultat, a fost elaborat un complex de măsuri
profilactice

implementate

prin

intermediul

ghidurilor,

protocoalelor

clinice

naţionale,

recomandărilor metodice.
3.3.2. Organizaţia Mondială a Sănătăţii propune ca fundamente ale acţiunilor globale şi
naţionale noi reglementări şi abordări legislative şi fiscale, precum şi mecanisme eficiente de
statistică şi evidenţă care să contracareze expansiunea bolilor netransmisibile în rîndul populaţiei.
Astfel, în rezultatul cercetării situaţiei la nivel naţional şi internaţional au fost elaborate standarde
comportamentale orientate spre fortificarea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor.
Standardele comportamentale bazate pe promovarea alimentaţiei raţionale şi echilibrate precum şi
practicarea regulată a activităţii fizice se regăsesc în Recomandările pentru un regim alimentar
sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, aprobate
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.638 din 12.08.2016. Prevederile Recomandărilor
menţionate au drept scop: îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor şi maximizarea
potenţialului acestora în ceea ce priveşte reuşita lor academică; prevenirea la copii a excesului de
greutate şi obezitate, a cariilor dentare, precum şi a dezvoltării altor boli netransmisibile, mai
târziu pe parcursul vieţii – a diabetului zaharat, bolilor cardiovasculare şi a cancerului; eradicarea
subnutriţiei, inclusiv a deficienţelor de micronutrimente, mai ales la copiii din grupurile
vulnerabile; promovarea educaţiei pentru sănătate în rândul copiilor, tinerilor şi familiilor integral,
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cu accent pe alimentaţie şi activitate fizică. Astfel, Recomandările cu privire la alimentaţie şi
activitate fizică pentru instituţiile de învăţământ general includ trei componente principale:
instrucţiuni strategice cu principalele recomandări care se referă la produsele alimentare ce
urmează a fi promovate în instituţiile de învăţământ, dar şi la cele a căror distribuire trebuie să fie
limitată şi interzisă totalmente; instrucţiuni tehnice axate pe necesităţile nutriţionale ale copiilor,
care includ instrucţiunile şi recomandările OMS şi a altor organizaţii internaţionale; meniuri
pentru o alimentaţie sănătoasă, care să încurajeze mai ales consumul de fructe şi de legume şi care
să promoveze consumul de apă ca element principal pentru hidratarea organismului.
Recomandările pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile
de învăţământ din Republica Moldova prevăd: principiile de întocmire a meniurilor model şi de
repartiţie în instituţiile de învăţământ pentru copii; gastrotehnia alimentelor; cerinţele faţă de
materia primă; estimarea fiziologo-igienică a alimentaţiei; organizarea regimului alimentar de
cruţare; instruirea igienică şi organizarea examenelor medicale la personalul care activează în
blocurile alimentare din instituţiile pentru copii; normele sanitare privind organizarea alimentaţiei
şi întreţinerea blocurilor alimentare precum şi recomandările pentru practicarea regulată a
activităţii fizice în rândul copiilor. În acest context, prevederile Recomandărilor sunt destinate
informării şi implementării acestora necondiţionat în practică de către personalul medical şi
personalul din blocurile alimentare din instituţiile de învăţământ general, specialiştii din cadrul
Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Direcţiile de
învăţământ municipale şi teritoriale, profesorii şi alţi membri ai comunităţii şcolare, părinţi, etc.
În urma cercetării retrospective a rezultatelor studiilor privind conţinutul cantitativ şi
calitativ al mâncării la pachet, desfăşurate în Uniunea Europeană, Australia, etc. precum şi la nivel
naţional, au fost elaborate standarde privind alimentaţia elevilor pe parcursul orelor petrecute în
şcoală. Astfel, Ghidul „Promovarea mâncării la pachet” este orientat să încurajeze elevii în a face
alegeri alimentare sănătoase; să ofere părinţilor informaţii relevante cu privire la aspectele legate
de produse alimentare şi de sănătate; să sporească contactul dintre şcoală şi familie; să încurajeze
şcoala să abordeze o alimentaţie sănătoasă; să sprijine organele responsabile în implementarea şi
respectarea standardelor nutriţionale pentru prânzurile şcolare, etc. Ghidul menţionat este destinat
preponderent elevilor, părinţilor precum şi profesorilor şcolari şi stipulează prevederile privind
lista produselor alimentare recomandate; alimentele care trebuie să fie interzise; alimentele care
trebuie evitate; cerinţele către tartine (sandvişuri); lista băuturilor pentru pachet; ambalarea
tartinelor; păstrarea în condiţii de siguranţă a pachetului cu mâncare; spălarea mâinilor şi modele
de mâncare la pachet.
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Implementarea în practică a acestor standarde comportamentale este utilă şi relevantă pentru
reducerea poverii bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţiei, deficienţelor nutriţionale,
precum şi inactivităţii fizice în rândul copiilor şi adolescenţilor.
3.3.3. În urma evaluării activităţii instituţiilor de educaţie şi învăţământ a fost atestat
fenomenul alimentaţiei neechilibrate. În pofida aprobării Ordinului MS nr.638 din 12.08.2016 cu
privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică
adecvată în instituţiile din învăţământ din RM în meniul copiilor din instituţiile preşcolare persistă
cantităţi excesive de pâine de grâu – 120,8%, leguminoase – 190,8%, produse de cofetărie –
161,8%, crupe şi alte derivate ale cerealelor integrale – 136,2%, paste făinoase – 129,6%, brânză
tare – 127,26%, sare iodată – 113,0%. Concomitent a fost atestat un deficit privind pâînea de
secară – 7,0%, făina de grâu integrală – 54,7%, cartofii – 37,8%, legumele – 37,2%, fructele
proaspete – 49,5%, fructele uscate – 51,3%, untul fără grăsimi vegetale – 15,6%, uleiul de floarea
soarelui – 27,4%, laptele şi produsele lactate acide lichide – 43,6%, smântâna – 19,1%, carnea –
33,3% şi peştele – 46,4%. La elevii cu vârsta cuprinsă între 7-17 ani, micul dejun acoperă valorea
energetică doar la nivel de 64,0-74,8%, necesităţile în proteine la 69,6%-81,4%, în lipide – 66,657,2% şi în glucide – 67,0-80,3%. Prânzurile pentru elevii de vârsta menţionată acoperă valoarea
energetică doar la – 44,0-52,2%, necesităţile în proteine 47,8-56,7%, lipide – 45,3-39,4% şi
glucide – 53,5-45,7%.
Printre cele mai comune probleme depistate în rezultatul evaluării activităţii instituţiilor de
educaţie şi învăţământ s-au constatat următoarele: majoritatea utilajulului tehnologic şi frigorific
din cantinele instituţiilor de învăţământ este cu termenul de exploatare depăşit; lipseşte utilajul
tehnologic pentru implementarea metodelor noi de preparare a bucatelor la aburi şi a supelorcrème; lipseşte apa caldă curgătoare sub presiune în cantinele şcolare; nu sunt organizate cursuri
de instruire profesională continuă pentru bucătariile din instituţiile de educaţie; în statele de
personal ale Direcţiei de Educaţie nu sunt prevăzute funcţii de inginer tehnolog în alimentaţia
publică (alimentaţia copiilor) şi medic nutriţionist; angajaţii depozitelor din instituţiile preşcolare
nu dispun de studii în domeniul comerţului cu produse alimentare; se atestă un deficit de bucătari
în instituţiile de educaţie (în unele instituţii preşcolare la prepararea bucatelor este antrenat
personalul auxiliar).
3.3.4. Un alt studiu a avut ca scop evaluarea condiţiile de instruire a elevilor în scoli.
Acestea se caracterizează prin temperaturi joase, ceea ce nu corespunde normativelor igienice, şi
conţinut sporit de bioxid de carbon care depăşeşte normativul igienic de 3 ori.
Pentru evaluarea condiţiilor mediului rezidenţial au fost studiate sursele de poluare din afara
încăperilor, cât şi sursele din interiorul încăperilor rezultate din activităţi umane. Au fost depistate
următoarele categorii de poluanţi al aerului din încăperile locative: poluanţi care pâtrund din aerul
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atmosferic – praful (58,4%), gazele de eşapament (5,7%); gazele de ardere de la aragaze (75,1%);
fumatul (51,2%) etc.
În perioda de trecere, până a începe perioada de încălzire centralizată a instituţiilor de
învăţământ, starea microclimatică este cea mai nefavorabilă. În toate instituţiile de învăţământ
supuse studiului temperatura la începutul lecţiilor atingea nivelul mediu de 16,1±0,1°C, cea
minimă fiind de 15,4°C, iar maximă – de 16,4°C. La finele primei lecţii temperatura medie era de
16,3±0,3°C, p<0,05; valoarea minimă – de 15,8°C, iar cea maximă – de 16,6°C. Pe parcursul
lecţiilor temperatura se ridică treptat, constituind la finele lecţiilor 17,1±0,2°C; p<0,001, valoarea
minimă crescând până la 16,6°C, iar cea maximă – până la 17,4°C, astfel rămânând totuşi
stresantă pentru organismul în creştere.
Monitorizarea a evidenţiat anumite particularităţi în dinamica lecţiilor şi în perioadele
sezoniere. Modificările sunt extrem de exprimate şi denotă o aerisire insuficientă a claselor de
studiu şi posibilitatea influenţei negative a poluării aerului asupra sănătăţii elevilor. La începutul
lecţiilor, în toate perioadele, concentraţia de CO2 nu depăşeşte normativul igienic (0,1%).
Începând cu lecţia a II-a, concentraţia de CO2 se majorează considerabil, mai cu seamă în
perioada sezonieră de trecere, atingând nivelul mediu de 0,2±0,03%, ceea ce depăşeşte normativul
igienic de două ori (p<0,001). Pe parcursul lecţiilor concentraţia de CO2 are o tendinţă de
creştere, variind de la o lecţie la alta. Spre finele lecţiilor, cea mai înaltă concentraţie de CO2
atinge valoarea medie de 0,32±0,01% (p<0,001), ceea ce depăşeşte limitele normativelor igienice
de 3,2 ori. În perioada rece, spre finele lecţiilor, concentraţia CO2 atinge nivelul de 0,23±0,02%
(p<0,001), ceea ce depăşeşte limitele normativelor igienice de 2,3 ori.
3.3.5. A fost efectuat un studiu disciptiv longitudinal, care a avut ca scop evaluarea stării de
sănătate şi condiţiilor de practicare a exerciţiilor fizice şi sportului de către elevii din instituţiile
preuniversitare, scopul fiind dezvoltarea unui sistem de măsuri de promovare a sănătăţii.
Starea de sănătate a elevilor a fost evaluată în baza rezultatelor examenului medical de
bilanţ disponibile din baza de date a Centrului Naţional de Management în Sănătate, datele
raportului cu privire la morbiditatea elevilor (formular statistic F-12/e) şi rezultatele aprecierii
indicilor antropometrici de bază, prezentate de instituţiile de învăţămînt la CSP teritoriale şi
centralizate la nivel de Agenţie Naţională pentru Sănătate Publică. A fost estimată incidenţa,
prevalenţa şi structura deficienţelor de dezvoltare, morbiditatea generală şi repartizarea elevilor
după grupele de sănătate.
Evaluarea igienică a conţinutului şi condiţiilor educaţionale ale lecţiilor de cultură fizică din
instituţiile preuniversitare a fost efectuată în baza rezultatelor supravegherii sanitare curente
prezentate de către Centrele de Sănătate Publică teritoriale.
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Evaluarea complexă a dinamicii stării de sănătate a elevilor după rezultatele examenelor
medicale profilactice atestă existenţa unor deficienţe în dezvoltatea fizică. Structura deficienţelor
înregistrate este dominată de acuitatea vizuală scăzută (26,6–16,4 cazuri la 1000 copii examinaţi),
urmată de retardul fizic (14,8–8,5 cazuri la 1000 copii examinaţi), dereglătile de ţinută (7,1-8,8
cazuri la 1000 copii examinaţi), scolioză (4,6–7,6 cazuri la 1000 copii examinaţi), defectele de
vorbire (7,5-5,8 cazuri la 1000 copii examinaţi) şi acuitatea auditivă scăzută (2,1–3,0 cazuri la
1000 copii examinaţi).
Prevalenţa înaltă a acuităţii vizuale scăzute este caracteristică pentru elevii claselor 2-4 şi 58, cu precădere din mediu urban; a retardului fizic – pentru elevii din mediul rural; a dereglărilor
de ţinută – pentru elevii din mediul urban, iar defectele de vorbire – printre elevii claselor primare
din mediul urban. Ratele acuităţii auditive scăzute sunt mai înalte în mediul rural, cu precădere la
elevii claselor II-IV.
3.3.6. Conform datelor din ultimul deceniu numărul cazurilor de retard fizic scade treptat, pe
toată perioada estimată, de la 14,8 în anul 2007 până la 8,5 cazuri la 1000 examinaţi – în anul
2016. Cele mai înalte rate se înregistrează în mediul rural printre elevii claselor I (25,7-35,1‰).
Valori sub nivelul mediu republican se atestă, de asemenea, printre elevii claselor 9-12 (12,28,0‰).
În acelaşi timp, dereglările de ţinută înscriu o sporire treptată şi constantă de la 7,1 la 1000
examinaţi în anul 2006 până la 8,8 în anul 2016. Dinamica respectivă este înregistrată în toate
grupele de vârstă. Ratele cele mai înalte fiind caracteristice pentru elevii claselor 1 (13,6‰ 18,2‰), urmate de elevii claselot 2-4 (10,2‰ şi 12,8‰) şi cei din clasele 5-9 (9,8‰ şi 12,7‰).
Cât despe evoluţia înregistrată la elevii claselor liceale, este de menţionat faptul că practic s-a
dublat numărul elevilor cu retard în ultimul an al perioadei de observaţie, comparativ cu primul 6,8‰ în anul 2006 până la 14,2‰ în anul 2016.
Nu mai puţin important în evaluarea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor este
aprecierea gradului de dezvoltare fizică. În actualul studiu a fost atestată o masă corporală medie
la 79,8±2,42% dintre copii cu vârsta de 10-14 ani şi 81,7±1,89% la copiii de 15-17 ani. Deviaţiile
masei corporale, în ambele perioadei ale adolescenţei, semnificativ mai frecvent sunt prezentate
de subponderalitate (14±2,36% şi 11,3±1,80% respectiv), cu precădere la persoanele cu vârsta de
10-14 ani, rezidente în mediul urban, de ambele sexe – 15,6±3,45% şi 13,4±1,20% respective
pentru fete şă băieţi.
Talia normală se întâlneşte cu aceeaşi frecvenţă în ambele grupe de vârstă (79,9±3,24%).
Dintre deviaţii, mai frecvent a fost înregistrată talia scundă 12,3±1,74% şi 7,8±1,36% (p>0.05) la
elevii cu vârsta de 10-14 ani şi 15-17 ani, respectiv. Printre copiii cu vârsta de 10-14 ani valori
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joase ale taliei sunt mai frecvent înregistrate la locuitorii din mediul urban, iar pentru cei în vârstă
de 15-17 ani – la cei din mediul rural, atât băieţi cât şi fete (15,8±0,73% şi 11,3±1,02%).
3.3.7. Dinamica multianuală a morbidităţii generale a elevilor din RM, în ansamblu, se
caracterizează prin-un vârf cu maximă incidenţă: în anul 2007 (484,5‰ şi 246,3‰ incidenţă şi
prevalenţă, corespunzător) şi prin valori apropiate în ceilalţi ani.
Nivelul mediu al incidenţei morbidităţii generale a elevilor este de 464,0±13,11 cazuri la
1000 elevi şi prevalenţei de 724,0±28,31 cazuri la 1000 elevi (Tabelul 6.), fiind determinat
respectiv în proporţie de 21,6±4,70% şi 44,8±7,15% de cazurile de patologie cronică. Printre
clasele de patologie cu nivel maxim al incidenţei se enumără bolile sistemului respirator (J00-J99)
– 97,4±8,78‰, maladiile endocrine, de nutriţie şi metabolism (E00-E90) – 48,3±7,720/00, bolile
ochiului şi anexelor sale (H00-H59) – 41,3±2,26‰ şi maladiile parazitare (B65-B83) –
40,3±6,73‰. În acelaşi timp, prevalenţa morbidităţii generale este determinată preponderent de
bolile sistemului respirator (J00-J99) – 54,6±7,16‰, bolile ochiului şi anexelor sale (H00-H59) –
72,6±5,74 ‰, anemia fierodeficitară (D50) – 69,1±4,23‰ şi bolile sistemului digestiv (K00-K99)
– 68,2±4,30 ‰.
Tabelul 6
Nivelul şi structura morbidităţii generale a elevilor, date medii aa. 2006-2016

Clasa patologiei

Indicii de morbiditate, M±m,
Incidenţă
Prevalenţă
per 1000
per 1000
%
%
elevi
elevi

Morbiditatea
464,0±13,11
generală
Inclusiv cronică
100,2±23,02
Maladiile infecţioase
4,7±1,89
(A00-B64)
Maladiile parazitare
40,3±6,73
(B65-B83)
Boli ale sângelui, ale
organelor
hematopoetice şi
33,5±5,46
tulburări ale
mecanismului
imunitar(D50-D89)
Anemia
32,8±6,12
ferodificitară (D50)
Maladiile endocrine,
de nutriţie şi
8,3±7,72
metabolism (E00E90)
Obezitatea (E66)
12,0±1,64
Tulburări mentale şi
de comportament
4,9±0,62
(F00-F99)

724,0±28,31

100
26,9±2,70

Rangul
Iincid.

Prev.

100

324,1±36,80 44,8±7,15

1,1±0,44

39,3±2,48

5,4±1,48

XIII

IX

8,3±1,13

36,6±9,84

5,1±1,40

IV

X

7,1±1,16

57,9±4,36

8,0±2,13

V

V

6,9±1,35

69,1±4,23

9,5±2,48

VI

III

11,0±1,37

13,4±6,80

1,9±0,54

II

XIV

2,5±0,32

28,3±

3,9±1,08

XIII

XII

1,0±0,17

29,6±2,51

4,1±1,14

XIV

XI
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Boli ale sistemului
nervos (G00-G99)
Boli ale sistemului
respirator (J00-J99)
Bolile ochiului şi
anexelor sale (H00H59)
Boli ale urechii şi
apofizei mastoidene
(H60-H95)
Boli ale sistemului
circulator (I00-I99)
Boli ale sistemului
digestiv (K00-K99)
Gastrită, duodenită,
(K29)
Boli de piele şi
ţesutului celular
subcutanat (L00L99)
Boli ale sistemului
genito-urinar (N00N99)
Boli ale sistemului
osteoarticular (M00M99)
Traume (T00-T98)

37,7±3,99

8,1±0,82

57,3±2,48

7,9±2,10

V

VI

97,4±8,78

21,0±1,86

395,4±5,23

54,6±7,16

I

I

41,3±2,26

9,0±0,60

72,6±5,74

10,0±2,60

III

II

6,8±0,27

1,5±0,05

9,2±0,46

1,3±0,37

XIV

XVI

34,1±3,63

7,4±0,99

19,2±2,58

2,7±0,76

VI

VIII

47,9±9,95

11,0±1,89

68,2±4,30

9,4±2,46

II

IV

23,2±5,86

5,3±1,34

46,1±2,21

6,4±1,73

IX

VIII

4,4±1,08

3,2±0,83

6,5±1,54

0,9±0,26

XII

XVII

17,8±2,39

4,0±0,40

39,4±2,32

5,4±1,48

XI

IX

23,6±5,45

4,8±1,10

56,1±2,54

7,7±2,05

X

VII

7,5±1,31

1,5±0,16

11,6±2,30

1,6±0,46

XIV

XV

O prevalenţă mai sporită prezintă elevii claselor superioare 820,3‰ versus 558,2‰ în
clasele primare (p>0,05). Este de menţionat faptul că răspândirea maladiilor cronice creşte odată
cu înaintarea în vârstă, înregistrând cote nesemnificativ mai mari la elevii din mediul rural –
28,5% versus 25,2% în mediul urban (p>0,05).
Patologia respiratorie este prezentată de maladiile cronice ale amigdalelor (43,4±13,38%) şi
de bronşitele cronice (15,6±4,39%); patologia aparatului digestiv – de gastrite, duodenite
(48,4±1,34%), patologia oftalmologică – de scăderea acuităţii vizuale (82,8±0,04%), afecţiunile
sângelui şi organelor hematopoetice – de anemiile feriptive (97,9±12,02%), bolile endocrine – de
obezitate (24,8±4,11%). Cu toate că patologia sistemului circulator ocupă doar locul al VI-lea în
structura morbidităţii generale, s-a pus în evidenţă un fapt foarte alarmant – 32,9±21,97% cazuri
de boală sunt prezentate de cardiopatia reumatică cronică. Analiza corelaţiei dintre nivelul de
înregistrare a amigdalitelor cronice şi cardiopatiilor reumatice a decelat existenţa unei conexiuni
positive directe vădite (r=0,73).
Proporţia copiilor sănătoşi în perioda analizată este de 28,9±2,13%, a copiilor cu devieri
funcţionale – 45,3±4,26%, cu boli cronice – 25,8±3,23%. Cea mai mică pondere a elevilor
sănătoşi este înregistrată la elevii din perioada tardivă a adolescenţii – 2,7±1,21% (p>0,05). Cu
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două sau mai multe comorbidităţi au fost certificaţi 20-27% dintre elevi (în funcţie de vârsta şi
locul de reşedinţă).
În mediu 55,0±3,45% elevi sunt consideraţi sănătoşi şi antrenaţi (grupa I de sănătate),
41,0±2,36% – sunt sănătoşi şi neantrenaţi (grupa II de sănătate) şi 4,1±2,08% – fervent şi
îndelungat bolnavi (grupa III de sănătate).
3.3.8. În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică, o masă corporală medie posedă 79,8±2,42%
dintre copii cu vârsta de 10-14 ani şi 81,7±1,89% dintre copiii de 15-17 ani. Deviaţiile masei
corporale, în ambele perioadei ale adolescenţei, semnificativ mai frecvent se întâlneşte deficitul
(14±2,36% şi respectiv 11,3±1,80%). Carenţa masei corporale este mai tipică pentru mediul
urban, pentru ambele sexe şi vârsta 10-14 ani – 15,6±3,45% şi 13,4±1,20% respective pentru fete
şă băieţi.
Talia normală se întâlneşte cu aceeaşi frecvenţă în ambele grupe de vârstă (79,9±3,24%).
Dintre deviaţii, mai frecvent s-a înregistrat talia scundă 12,3±1,74% şi 7,8±1,36% (p>0.05), la
elevii cu vârsta de 10-14 ani şi 15-17 ani respectiv. Printre copii cu vârsta de 10-14 ani, niveluri
joase ale taliei sunt mai frecvente înregistrate la locuitorii din mediul urban, iar pentru cei în
vârstă de 15-17 ani – la cei din mediul rural, atât băieţi, cât şi fete (15,8±0,73% şi 11,3±1,02%).
Integrând rezultatele studiului stării de sănătate a elevilor din RM, se poate observa formarea şi
menţinerea în ultimele două decenii a tendinţelor negative a stării de sănătate a copiilor şi
adolescenţilor din toate grupele de vârstă.
Deoarece este unanim recunoscut că educaţia fizică este un mecanism universal de
întremare a sănătăţii populaţiei, formă de autorealizare şi dezvoltare, precum şi mijloc de
combatere a fenomenelor antisociale, a fost considerat important de a analiza situaţia la capitolul
respectiv din instituţiile preuniversitare de profil general. În calitate de criteriu de evaluare a
gradului de activitate fizică a fost definirea OMS, care consideră că „copiii activi din punct de
vedere fizic sunt cei care practică exerciţii fizice timp de 60 de minute pe parcursul zilei, mai mult
de 5 zile pe săptămână”.
În Republica Moldova, în mod tradiţional, procesul instructiv de educaţie fizică al elevilor
se realizează, în fond, sub formă de lecţii şi, doar într-o anumită măsură, în cadrul învăţământului
suplimentar familial, extraşcolar, special şi în cel al autoeducaţiei.
Conform opiniei specialiştilor în domeniu, necesitatea organismului elevilor în ceea ce
priveşte activitatea motrică special organizată este de cel puţin 12–16 ore pe săptămână. În
prezent, în curricula naţională de învăţământ preuniversitar sunt prevăzute doar 4 ore pe
săptămână. Conţinutul lecţiilor de cultură fizică au un carater de antrenament şi biologic şi
conform practicii educaţiei fizice, este mai puţin eficient, atât sub aspect formativ, cât şi sub cel
instructiv, chiar dacă numărul lor, în ciclul săptămânal, s-ar majora. Deoarece valorile medii ale
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densităţii motrice a unor asemenea lecţii constituie 12–15 min, este puţin probabilă obţinerea
efectelor cumulative direcţionate, care constituie baza şi strategia lecţiilor de antrenament.
În acelaşi timp, soluţionarea multor probleme legate de organizarea procesului
învăţământului de cultură fizică în corespundere cu recomandările ştiinţifico-teoretice este
îngreuniată de unele neajunsuri care vizează asigurarea tehnico-materială, informaţională,
didactică, precum şi cea cu specialişti profesionişti, inclusiv lipsa de manuale; controlul complex
şi sistemic privind sănătatea psihofizică a copiilor şi evaluarea calitativă a procesului didactic al
educaţiei fizice.
Asigurarea deplină cu săli sportive a şcolilor generale a fost atinsă în mun. Bălţi, raioanele
Dubăsari, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti. Raioanele asigurate cu săli sportive în proporţie de 90–
100% sunt: Anenii-Noi, Briceni, Cahul, Criuleni, Donduşeni, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Nisporeni,
Orhei, Rîşcani şi Comrat. Cea mai mică cotă de asigurare cu săli sportive a şcolilor generale se
observă în raioanele Şoldăneşti (43,5%) şi Rezina (53,3%). Astfel, asigurarea medie a şcolilor
generale din ţară cu săli sportive constituie 84,6%.
Din numărul total de şcoli generale din ţară ce au săli sportive sunt asigurate cu duşuri doar
45,9%. O cotă de acoperire cu duţuri de 100% este asigurată în raioanele Ungheni, Orhei,
Hânceşti şi Făleşti. Totodată, într-un număr mare de raioane şcolile nu dispun de duşuri anexate la
sala sportivă – Căuşeni, Criuleni, Donduşeni, Dubăsari, Rezina, Soroca, Teleneşti, Comrat şi
Vulcăneşti. De menţionat este şi faptul că acolo unde duşurile sunt amenajate, nu toate sunt
funcţionale. În mediu, doar 9,0% dintre şcoli ce au săli sportive au duşurile funcţionale. Cea mai
mare cotă a şcolilor cu săli sportive ce au duşuri funcţionale se înregistrează în raionul Cimişlia –
61,1%.
3.3.9. Prezenţa şi funcţionalitatea vestiarelor anexate la sălile sportive la fel, este o problemă
actuală pentru şcolile din ţară. Vestiarele există în 85,8% din şcoli cu săli sportive funcţionale
fiind 83,4%. Raioanele cu 100% şcoli asigurate cu săli sportive ce au vestiare funcţionabile sunt –
Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Făleşti, Hânceşti, Ocniţa, Orhei, Rezina,
Şoldăneşti, Comrat, Vulcăneşti şi mun. Bălţi. Cea mai mică proporţie a şcolilor care au săli
sportive cu vestiare funcţionabile a fost înregistrată în Soroca – 31,4%.
În acelaşi timp, de menţionat este faptul că în ultimii 3-5 ani datorită activităţilor de
promovare a sănătăţii se modifică atitudinea populaţiei, inlusiv a tinerilor, faţă de activitatea
fizică. În grădinile publice şi parcuri, cu precădere în mediul urban, au fost amenajate terenuri cu
utilaje sportive pentru practicarea fitnesului, puncte de închiriere a bicicletelor. Se intreprind
măsuri pentru crearea infrastructurii necesare ciclismului. Astfel, a fost elaborată Piramida
naţională

a

activităţilor

fizice

(copii

şi

content/uploads/2017/08/piramida-activitatilor-fizice.pdf)
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adolescenţi)
şi

pliantul

(http://cnsp.md/wpinformativ

privind

practicarea regulată a activităţii fizice în rândul copiilor şi adolescenţilor cu relevarea beneficiilor
individuale pentru sănătate, a particularităţilor de dezvoltare fizică a copiilor şi adolescenţilor
precum şi recomandări privind tipul activităţilor fizice conform grupului de vârstă
(http://cnsp.md/wp-content/uploads/2017/08/Sfaturi-pentru-parinti-activitate-fizica.pdf).
Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, anul 2019
3.3.10. A fost efectuat un studiu observațional privind utilizarea dispozitivilor auto de
siguranță pentru copii în mun. Chișinău, în perioada februarie-martie 2019. Scopul studiului a fost
de a determina nivelul de utilizare a unui dispozitiv de siguranță pentru copii în mașină în drum
spre grădiniță și viceversa. Chestionarul a fost completat de 235 de părinți. A fost aplicat un
chestionar cu 22 întrebări, care avea scopul de a documenta prezența și utilizarea unui dispozitiv
auto de siguranță pentru copii în mașină. Cea mai frecventă cauză a lipsei de utilizare a
dispozitivelor de siguranță a fost că părinții consideră că este destul de costisitor, după care
urmează cei care cred că copilul este suficient de mare pentru a folosi un dispozitiv de siguranță
sau probleme cu încercarea de a folosi scaunul de siguranță în vehicul, incomoditate și părerea că
centura de siguranță este suficientă.
Studiul dat indică faptul că concepțiile greșite ale părinților privind talia, masa, vârsta
copilului, dimensiunile și siguranța dispozitivelor de siguranță auto pentru copii sunt cel mai
frecvent motiv pentru care copiii nu sunt în mod corespunzător imobilizați în vehicule.
Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru a elabora programele de intervenție comunitară privind
instruirea utilizării corecte a dispozitivelor de siguranță auto pentru copii.
3.3.11. A fost, de asemenea, efectuat un studiu observational privind atitudinea utilizării
centurii de sugiranță în rândul tinerilor din mun. Chișinău în perioada septembrie-noiembrie,
2019. Scopul studiului a fost evaluarea atitudinilor tinerilor asupra riscului si motivatiei utilizarii
centurii de siguranţă. A fost utilizat chestionarul ,,Percepția tinerilor asupra riscului și motivația
utilizării centurii de siguranță”. Chestionarul a cuprins 28 întrebări.
3.3.12. A fost efectuat un studiu observațional privind utilizarea dispozitivilor auto de
siguranță pentru copii în mun. Chișinău în perioada februarie-martie 2019. Scopul studiului a fost
de a determina nivelul de utilizare a unui dispozitiv de siguranță pentru copii în autovehicul în
drum spre grădiniță și viceversa. Chestionarul a fost completat la 584 de părinți. A fost utilizat un
chestionar cu 22 întrebări, care urmărea scopul de a observa prezența și utilizarea unui dispozitiv
auto de siguranță pentru copii în mașină.
3.3.13. A fost efectuat un studiu referitor la determinarea factorilor de risc care duc la
accidente rutiere în rândul copiilor și adolescenților. Au fost colectate date privitor la numărul de
accidente rutiere si factori care au determinat aceste accidente în rândul copiilor. Datele au fost
furnizate de către Inspectoratul Național de Patrulare.
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3.3.14. Ca rezultat, a fost elaborat un set de măsuri de prevenție a traumatismelor rutiere în
rândul elevilor predestinat diferitor instituții, părinți, copii. Au fost organizate întâlniri în
instituțiile de copii cu reprezentanți ai IGP. De asemena, a fost elaborat un modul nou ”Prevenirea
traumatismelor și violenței”, destinat studenților și rezidenților, Universității de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
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4. Rezumat
Raportul la proiectul instituţional „Estimarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu
factorii nocivi exogeni şi psihosociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea
riscurilor” este expus pe 79 pagini şi conţine 6 tabele.
Cuvinte cheie: pesticide, siguranţa alimentelor, factori de risc comportamentali, evaluarea
riscului, sănătatea ocupaţională, sanatatea adolescenţilor.
Obiectul de studiu: produse agroalimentare, pesticide, metale grele, profilul ocupaţional,
servicii de sănătate şi reabilitare a angajaţilor, morbiditatea profesională şi a populaţiei, factorii de
risc pentru sănătatea elevilor.
Scopul lucrării: evaluarea igienică a factorilor exogeni şi psihosociali prioritari şi al
impactului lor asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova în vederea elaborării măsurilor de
diminuare a acţiunii lor nocive.
Metode de cercetare: igienice, epidemiologice, sanitaro-chimice, sociologice, studii-caz.
Rezultatele obţinute:
Au fost obţinute date noi privind estimarea impactului sistemului actual de aplicare a
produselor de uz fitosanitar (PUF) asupra sănătăţii populaţiei, stabilirea celor mai frecvent
aplicate PUF şi estimarea sortimentului de compuşi chimici cu care contactează populaţia. Au fost
obţinute date privind riscul pentru sănătatea umană asociate cu impactul substanţelor chimice. Au
fost elaborate măsuri profilactice privind prevenirea impactului nefast al proceselor de gestionare
al PUF asupra sănătăţii angajaţilor şi de minimalizare a gradului de expunere a populaţiei la
sursele de compuşi chimici. Măsurile sunt reflectate în monografia „Abordări strategice în
sănătatea publică privind managementul durabil al pesticidelor”.
A fost estimată eficacitatea măsurilor întreprinse în asigurarea sănătăţii angajaţilor şi
argumentate principiile şi structurile organizatorice a managementului serviciilor de sănătate
ocupaţională, identificate punctele slabe în activitatea serviciilor sănătăţii ocupaţionale şi
reabilitării profesionale şi elaborate propuneri pentru îmbunătăţirea domeniului. A fost evaluată
conlucrarea şi identificate activitățile necesare pentru o colaborare mai productivă a serviciului de
sănătate ocupaţională cu alte serviciile, în scopul reducerii impactului factorilor nocivi prioritari.
A fost constat că sănătatea populaţiei angajate în câmpul muncii se caracterizează printr-o
discrepanţă dintre numărul de muncitori care activează în condiții de muncă nocive şi numărul
bolnavilor cu patologii profesional, şi acces limitat la serviciile de sănătate.
Studiul comportamentului cu risc pentru sănătatea elevilor a evidenţiat componentele
dăunătoare: fumatul şi consumul zilnic de ţigări şi alcool în rândul elevilor; consumul drogurilor,
relaţii sexuale precoce; deprinderile alimentare nesănătoase; frecvenţa sporită a stărilor psihice
instabile; un mod sedentar de viaţă; frecventarea neregulată a orelor de educaţie fizică în şcoală. A
fost determinată o insuficienţă calorică a raţiei alimentare şi necorespundere a compoziţiei
chimice a alimentelor utilizate în alimentaţia copiilor. În rezultat, au fost elaborate recomandări
pentru un regim alimentar sănătos în instituţiile de învăţământ din ţară, aprobate prin ordinul MS,
nr.638 din 12.08.2016.
Importanţa şi noutatea rezultatelor obţinute: Rezultatele studiului au o direcţie
contemporană şi actuală, prin complexitatea cercetărilor referitoare la factorii nocivi exogeni şi
psihosociali prioritari din mediul ocupaţional şi mediul înconjurător, cu impact asupra sănătăţii
populaţiei, sănătăţii angajaţilor şi ale copiilor şi adolescenţilor.
Implementarea rezultatelor: Evaluarea rezultatelor obţinute au fost prezentate în 2
monografii, într-un capitol în monografie internaţională, 4 ghiduri, 135 articole, inclusiv 6 cu
impact ISI, 106 teze ale comunicărilor, 2 brevete de invenţie de scurtă durată, 6 certificate de
înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Au fost susţinute 2 teze de doctor
în medicină pe specialitatea 331.02- Igienă şi 6 teze de licenţă.
În baza rezultatelor studiului au fost acordate 3 Premii Naţionale şi municipale pentru tineret
în domeniul tehnico-ştiinţific, 4 burse: a Guvernului, Municipală şi de Merit MAIB, Diplomă
categoria Ştiinţă Gala Mediciniştilor Laureaţi, 2018.
Domeniul de aplicare: sănătate şi biomedicină.
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5. Concluzii:
1. A fost estimat sistemul actual de aplicare a produselor de uz fitosanitar. În agricultira a
fost utilizată cantitatea de 2063,75 tone pesticide şi de 838 produse fitosanitare. Intensitatea
utilizării pesticidelor după suprafaţa agricolă tratată a fost de 1,3 kg/ha.
2. A fost estimat igienic conţinutul rezidual al produselor agroalimentare. Rezultatele
estimării pericolului, asociat cu contaminare legumelor şi fructelor cu reziduurile de produselor de
uz fitosanitar, demonstrează că indicele riscului pentru sănătate se află în zona admisibilă de risc.
3. În cadrul studiului privind evaluarea riscului acţiunii produselor de uz fitosanitar şi
fertilizanţilor asupra sănătăţii lucrătorilor au fost elaborate măsuri profilactice privind prevenirea
impactului nefast al proceselor de gestionare al produselor de uz fitosanitar asupra sănătăţii
angajaţilor şi de minimalizare a gradului de expunere a populaţiei la sursele de compuşi chimici.
Măsurile sunt reflectate în monografia „Abordări strategice în sănătatea publică privind
managementul durabil al pesticidelor”.
4. În scopul prevenirii impactului nefast al metalelor grele au fost organizate anual
„Săptămâna internaţională de acţiuni privind prevenirea intoxicaţiilor cu plumb” şi elaborat „Ghid
privind gestionarea incidentelor cu mercur. Opţiuni de remediere”.
5. A fost stabilită o corelaţie medie (6 ani) pozitivă slabă între intensitatea aplicării PUFF şi
incidenţa unor stări morbide. Rezultatele obţinute indică un impact nefast al factorului chimic
asupra sănătăţii populaţiei.
6. În cadrul studiului, în premieră pentru ţară, au fost elaborate, testate şi implementate 14
instrumente de evaluare a activităţilor în domeniul supravegherii sănătăţii angajaţilor şi a itemilor
actuali în domeniul sănătăţii ocupaţionale. Cu scopul evaluării impactului factorilor de risc
ocupaţionali, prima dată Republica Moldova, s-au adaptat, aprobat şi implementat 4 metode de
identificare a determinanţilor ergonomici (de evaluare rapidă a riscului dezvoltării afecţiunilor
musculo-scheletice) la diferite grupe de angajaţi şi 2 chestionare pentru evaluarea factorilor
psihosociali „Stresul la locul de muncă”.
7. În cadrul studiului, în premieră în Republica Moldova, a fost elaborate e-Baza de date a
pacienţilor cu boli profesionale, în total 372 cazuri de boli profesionale pe parcursul a 20 ani (anii
1998-2017) prin intermediul al 57 de indicatori de bază (iniţiali, de proces şi de rezultat). În
rezultatul analizei socio-igienice a datelor e-Bazei cazurilor de boli profesionale au fost
identificaţi factorii de risc profesional, estimat impactul determinaţilor nocivi ocupaţionali asupra
stării de sănătate a angajaţilor, particularităţile igienice, medico-sociale şi normativ-legislative
ocupaţionale, care au explicat cauzele sub-diagnosticării bolilor profesionale.
8. Pe baza rezultatelor evaluării formelor, modelelor, mecanismelor şi determinanţilor
serviciilor de supraveghere sănătăţii şi reabilitării medicale a angajaţilor în Republica Moldova (la
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diferite nivele şi profiluri de activitate), în comparaţie cu 28 Profiluri Ocupaţionale din alte ţări şi
în dinamica a 16 ani, au fost identificate obstacolele economice şi financiare, normativ-legislative,
demografice, manageriale, de instruire a personalului medical etc. în activitatea acestor servicii.
Au fost elaborate recomandări privind îmbunătăţirea calităţii supravegherii sănătăţii şi reabilitării
medicale a angajaţilor, pe baza armonizării cu concepte internaţionale moderne şi practici
avansate din străinătate. Rezultatele studiului a arătat necesitatea stringentă de a dezvolta o nouă
strategie privind sănătatea şi securitatea angajaţilor la locul de muncă, în baza Convenţiei OIM
nr.161 (1985) privind serviciile de sănătate ocupaţională. Au fost identificate unele aspecte ale
ratificării şi implementării acestui document: politic, normativ, organizaţional, financiar,
economic.
9. Pe baza rezultatelor studiului au fost elaborate propuneri pentru Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale, Centrul şi Comisia Republicană de Boli Profesionale, Consiliul
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă. Ca urmare a aplicării acestei
propuneri, se va îmbunătăţi calitatea supravegherii sănătăţii şi reabilitării medicale a angajaţilor.
10. Pe fundalul situaţiei socio-economice instabile, caracteristică pentru dezvoltarea RM, în
ultimele două decenii s-au format tendinţe negative a stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor
din toate grupele de vârstă.
11. Regimul alimentar al elevilor din clasele gimnaziale şi liceale se caracterizează prin
pauză mare dintre dejun şi prânz; este semnificativă cota celor care administrează hrana de 1-2 ori
în zi; o parte din elevi nu servesc acasă dejunul. Din grupul principalelor produse alimentare la
nivel satisfăcător este consumul de către elevi a produselor de panificaţie şi carne; relativ
satisfăcător – consumul de fructe şi produse lactate şi la nivel nesatisfăcător consumul de legume
proaspete, păstăioase, peşte şi ouă.
12. Sunt larg răspândite în rândul elevilor obiceiurile alimentare nesănătoase: consumul de
băuturi carbogazoase cu conservanţi şi coloranţi, de produse alimentare cu conţinut sporit de
grăsimi de tipul fast-food, zahăr şi sare.
13. În promovarea şi fortificarea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor sunt
indispensabile colaborarea intersectorială, relaţiile permanente dintre profesioniştii din domeniul
educaţiei şi sănătăţii, pentru reglementarea exigenţelor către procesul didactic, crearea condiţiilor
favorabile de mediu în instituţiile de copii, activităţi de promovarea sănătăţii etc.
14. În cadrul proiectului a fost elaborat 3 ghiduri, destinat profesorilor, părinţilor şi copiilor
cu scopul de a oferi informaţii şi metode eficiente pentru a optimiza relaţia dintre copil şi cadrele
didactice, părinţii acestuia în formarea deprinderilor sănătoase şi educării calitative a elevilor şi
părinţilor în privinţa alimentaţiei sănătoase, prevenirii comportamentelor cu risc etc.
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Concluzii, anul 2019
15. Consumul pe termen lung al legumelor şi fructelor contaminate cu reziduuri de pesticide
poate prezenta un risc pentru sănătatea populaţiei Republicii Moldova confirmat prin rezultatele
cercetărilor.
16. Au fost estimate cazurile de intoxicații acute neprofesionale de etiologie chimică. Ca
rezultat, au fost elaborate”Măsuri de prevenire a impactului și intoxicațiilor cauzate de compușii
plumbului, mercurului și pesticidele organoclorurate”.
17. Au fost elaborate instrumente de acumulare și evaluare a informației cu privire la
colaborarea serviciului de sănătate ocupațională cu alte serviciile - 3 chestionare.
18. Colaborarea serviciului de sănătate ocupațională cu serviciul de asistență medicală
primară este limitat doar la organizarea și efectuarea examenelor medicale a angajaților, care
lucrează în condiții de muncă nocivi și nefavorabile. Medicul de familie trebuie să fie implicat
activ în sistemul general al sănătății publice și medicinii ocupaționale, asistenței de patologii
profesionale. S-a constatat că medicii de familie au lacune în cunoștințele din domeniul sănătății
ocupaționale și bolilor profesionale. Elaborarea şi organizarea cursurilor actualizate în domeniul
sănătăţii ocupaţionale și bolilor profesionale pentru medicii de familie este necesară.
19. A fost elaborat proiectul Ghidului de evaluare a factorilor de risc în muncă privind
manipularea manuală a încărcăturilor. Scopul ghidului este punerea în aplicare a Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova nr.584 din 12.05.2016 privind Cerințele minime de securitate și
sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru
lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare.
20. Sănătatea populaţiei angajate în câmpul muncii se caracterizează prin o discrepanţă
dintre numărul de muncitori care activează în condiții de muncă nocive şi nefavorabile şi numărul
bolnavilor cu patologii profesionale. Aceeași discrepanță se observă şi cu numărul muncitorilor
accidentaţi la locul de muncă. Relația dintre nivelul morbidității profesionale şi rata mortalității
populației, caracteristicile parametrilor condițiilor de muncă și numărul muncitorilor supuşi
examenelor medicale periodice nu este semnificativă statistic (t<3).
21. La etapa actuală, în Republica Moldova, sănătatea angajaţilor care activează în condiţii
nocive şi nefavorabile de muncă nu este monitorizată suficient de către serviciul medical.
Lucrătorii au acces la servicii de sănătate, exclusiv la medicii de familie şi în timpul efectuării
examenelor medicale la angajare în muncă şi periodice. În același timp, diagnosticului de boală
profesională s-a stabilit în urma adresărilor pacienților pentru asistență medicală la circa 70% din
numărul total de cazuri, fiind depistate în stadii tardive ale afecțiunilor, cu pierderea capacității de
muncă și determinarea dizabilității.
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22. Rezultatele obținute privind evaluarea siguranței copiilor în timpul călătoriei cu
autocarele vor fi utilizate pentru a elabora programele de intervenție comunitară privind instruirea
utilizării corecte a dispozitivelor de siguranță auto pentru copii.
23. În Republica Moldova în ultimii opt ani cele mai afectate raioane în ceea ce privește
decesele copiilor rezultate din accidentele rutiere s-au dovedit a fi r-nul Strășeni cu 1‰
traumatizați, r-nul Taraclia cu 0,9‰, urmate apoi de r-nele Criuleni, Dubăsari și Glodeni unde au
fost înregistrați respectiv 0,7‰ și 0,5 decedați la 1000 de copii. Cel mai mic indicator a fost
decelat în r-nu Bălți, Cantemir, Hîncești, Soroca și mun. Chișinău 0,1‰, iar în r-nul Șoldănești cu
nici un caz de deces.
24. Băieții decedează într-un procent mai mare versus fetelor ca rezultat al accidentelor
rutiere, constituind - 69,2% în Republica Moldova, și în 66,7% în mun. Chișinău, iar fetele 30,8% pe țară și 33,3 în mun. Chișinău. Cele mai frecvente decese rutiere în Republica Moldova
în ultimii 8 ani sunt decelate la vîrstă de 15-17 ani, constituind 41,4% cazuri, în mun. Chișinău
predomină copiii cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani – 57,2%.
25. În promovarea şi fortificarea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor sunt
indispensabile colaborarea intersectorială, relaţiile permanente dintre profesioniştii din domeniul
educaţiei şi sănătăţii, pentru reglementarea exigenţelor către procesul didactic.
26. Factorii nocivi exogeni şi psihosociali au o importanţă majoră în sănătatea publică
determinată de pericolele chimice, starea sănătăţii ocupaţionale, condiţiile de instruire şi
rezidenţiale ale copiilor, adolescenţilor şi tinerilor.
6. Participarea în programe şi proiecte internaţionale
1. Proiectul COST Action CA 16216 Network on the Coordination and Harmonisation of
European Occupational Cohorts (OMEGA-NET)
Durata 2017-2021
Parteneri: Uniunea Europeană. Este un proiect finanţat de COST Action, este dedicat
integrării şi optimizării cercetării pentru locuri de muncă mai sănătoase în Europa. Include 29 de
ţări din ţările COST, 4 ţări din vecinătatea apropiată (inclusiv Republica Moldova) şi alte ţări
partenere internaţionale. Coordonatorul naţional pentru Republica Moldova este Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu” (Catedra de igienă, Sergiu Cebanu)
(http://omeganetcohorts.eu/observers/).
Obiectivele generale:
Obiectivul principal al OMEGA-NET este optimizarea modului în care datele provenite din
studiile de cohortă de sănătate ocupaţională vor putea fi accesate de către cercetători pentru
identificarea riscurilor de sănătate la locul de muncă. Se va crea un inventar al studiilor europene,

37

o propunere de armonizare a datelor şi un protocol de accesare a lor. Se vor organiza acţiuni de
training şi diseminare destinate mai ales tinerilor cercetători.
Proiectul îşi mai propune şi iniţierea unor studii noi, mai ales pentru provocările nou apărute
în medicina muncii: munca în schimburi, fenomenul de îmbătrânire al lucrătorilor, modele noi de
angajare a tinerilor, boli de piele cauzate de expunerea la radiaţia UV.
Componenţa nominală a grupului de lucru:
Cebanu Serghei, Catedra de igienă, USMF Nicolae Testemiţanu, Laboratorul ştiinţific
Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor al ANSP, Republica Moldova.
Impactul ştiinţific, social şi economic preconizat
Misiunile ştiinţifice pe termen scurt care vor permite schimburi de experienţa pentru
cercetători din diferite instituţii.
2. Proiectul: Increasing Capacity in Research in Eastern Europe (ICREATE), 2016-2020,
Grant number: 2D43TW007261-11. Finantator: National Institute of Health.
Director de proiect: Prof. Dr. Corinne Peek-Asa, University of Iowa, USA
Parteneri: USMF „Nicolae Testemitanu”; Universitatea Babes-Bolyai, Romania; Erevan
State Medical University; Tbilisi State University, Georgia.
Buget total: 274 187 $.
Obiectivele generale:
Train a critical mass of researchers from Armenia, Georgia, and Moldova to conduct
innovative research;
Facilitate the transition of trainees to positions of leadership;
Develop partner institutions as sustainable centers of excellence in injury research and
education;
Engage partners to translate research into effective prevention and treatment programs.
Componenţa nominală a grupului de lucru:
Cebanu Serghei, Catedra de igienă, USMF Nicolae Testemiţanu, ANSP, Republica Moldova
Cazacu-Stratu Angela, Catedra de igienă, USMF Nicolae Testemiţanu, Laboratorul ştiinţific
Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor al ANSP, Republica Moldova
Impactul ştiinţific, social şi economic preconizat
Training program will prioritize long-term MPH and PhD training to build research and
leadership skills focused on injury and violence prevention. The project will focus on three areas:
road traffic safety; violence against women and children; and, acute care.
Proiecte înaintate la concurs în cadrul programelor HORIZONT 2020
Apelul proiectelor aplicat in cadrul programului H2020, anul 2018.
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3. Proiectul: The European Asbestos Issue: International Support and Training on Asbestos
Network Tool for Europe
Director: Simona Villani
Coordonator: Universitatea din Pavia, Italia
Buget 2933444,78 Euro
Durata 2019-2022
Scopul este elaborarea şi implementarea unei propuneri comune de bune practici privind
prevenirea, diagnosticarea bolilor asociate cu azbestul, reducând astfel inegalităţile sociale dintre
cetăţenii UE în ceea ce priveşte sănătatea mediului şi sănătatea populaţiei. O analiză cuprinzătoare
a problemei, luând în consideraţie diferite puncte de vedere şi diferite competenţe, va fi asigurată
prin crearea unei reţele internaţionale şi a unor subnetwork-uri naţionale.
Obiectivele specifice sunt:
1. Crearea unei reţele internaţionale de coordonare şi sprijin care să implice o expertiză
diferită în ceea ce priveşte azbestul în perspectiva sănătăţii mediului şi a elaborării de politici
conexe;
2. Estimarea situaţiei actuale din ţările participanţilor (nivel local şi naţional) în ceea ce
priveşte:
• prezenţa contaminării cu azbest, precum şi a profilurilor expunerii umane legate de azbest şi a
sistemelor relevante de supraveghere a mediului, inclusiv a metodelor de evaluare a riscurilor;
• profilurile de sănătate legate de azbest şi sistemele relevante de supraveghere a sănătăţii
(inclusiv detectarea precoce a cazurilor);
• legislaţia relevantă şi protocoalele implementate la nivel local şi / sau naţional;
• nevoile şi urgenţele indicate de populaţii, reprezentanţii lor sociali şi politici şi de alte părţi
interesate, cum ar fi alianţele de mediu (regionale / naţionale); organismele profesionale (şi
generale) de asigurări de sănătate; asociaţii profesionale; organizaţiile de pacienţi; sindicate;
organizaţiile de femei, de preferinţă la nivel naţional / european.
3. Analiză comparativă a experienţelor din diferite grupuri / ţări privind supravegherea
mediului, supravegherea sănătăţii, diagnosticul şi gestionarea pacienţilor, legislaţii şi protocoale,
aşa cum au fost descrise în prima etapă a proiectului, pentru a identifica punctele forte şi punctele
slabe ale acestora;
4. Elaborarea unei strategii comune privind prevenirea, diagnosticarea şi compensarea
(acţiuni finale socio-sanitare) referitoare la azbest, prin elaborarea de declaraţii, recomandări şi
orientări;
5. Elaborarea de programe pentru informarea şi abilitarea cetăţenilor.

39

6. Elaborarea unei noi legislaţii armonizate la nivel european şi naţional, ţinând seama de
declaraţiile, recomandările şi orientările comunicate de Grupul de Coordonare şi adoptarea acestui
cadru pentru alte subiecte "fierbinţi" legate de sănătatea mediului.
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Anexa nr. 2
LISTA
lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare
2015
Capitole în monografii şi culegeri internaţionale:
1. FERDOHLEB, A. Reabilitarea medicală şi profesională a persoanelor cu afecţiuni din
mediul ocupaţional. În: Provocările ale familiei contemporane: perspective psiho-socio-medicale.
Resp. Ed. C. RADA., C. BISTRICECEANU (coord.). Ch.: Tipografia „Editura Universitară”.
Bucureşti, 2015, p. 66-82. ISBN: 978-606-28-0206-6.
Articole din reviste cu factor de impact mai mare 3:
2. SIRCU, R.F.; PINZARU, Iu.V.; OPOPOL, N.I.; SCURTU, R.V. Health risk related to the
intake of pesticides in the Republic of Moldova. International Journal of Advanced Research.
2015, (July (31) issue, vol. 3, 628-633. ISSN 2320-5407. IC value – 4, 96; IF: 4.588.
Articole din reviste naţionale:
Categoria B:
3. ARNAUT, N.; ZEPCA, V.; CAZACU-STRATU, A.; ŢÎGANAŞ, O. Cultivarea
deprinderilor de îngrijire a corpului la elevii claselor primare. Sănătate publică, economie şi
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Anexa nr.3
Fişa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare
I. Sumarul activităţilor proiectului realizate
Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în
cadrul proiectului (150 de cuvinte)

Activităţi planificate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Caracterizarea igienică a sistemului
Au fost aplicate 838 PUFF, predominant din
de gestionare a pesticidelor;
clasa III de pericol, cu intensitatea utilizării
caracterizarea sortimentului şi
de 1,3 kg/ha. În majoritatea probelor au fost
gradului de periculozitate a PUFF
determinate concentraţii a reziduurilor sub
utilizate în agricultură; determinarea
limita detecţiei
şi estimarea igienică a conţinutului
rezidual al pesticidelor în produsele
alimentare de origine vegetală
destinate consumului alimentar
Estimarea eficacităţii măsurilor
Au fost evaluate particularităţile organizării
întreprinse în asigurarea sănătăţii
serviciilor de sănătate şi reabilitare medicală
angajaţilor la locul de muncă şi în
a angajaţilor
reabilitarea medicală din ţară
Argumentarea principiilor şi
Au fost argumentate direcţiile strategice de
structurilor organizatorice a
dezvoltare a serviciilor de sănătate
managementului serviciilor de
ocupaţională
sănătate ocupaţională
Caracterizarea şi cuantificarea
S-au identificate factorii de risc care
comportamentului cu risc pentru
influenţează sănătatea elevilor şi tinerilor
sănătate la elevi şi tineri
Elaborarea măsurilor corective şi
S-au elaborat şi implimentat recomandări
standardelor comportamentale privind privind condiţiile de instruire, rezidenţiale,
fortificarea sănătăţii copiilor,
de promovare sănătăţii
adolescenţilor şi tinerilor
Elaborarea măsurilor privind
Măsurile sunt reflectate în 2 monografie,
reducerea riscurilor determinate de
într-un capitol din monografie, 5 ghiduri
factorii nocivi exogeni şi psihosociali prioritari
Anul 2019
Determinarea gradului de
Contaminarea cu plumb, mercur şi pesticide
contaminare cu plumb, mercur şi
organoclorurate poate prezenta un risc
pesticide organoclorurate a
pentru sănătatea populaţiei
produselor alimentare pe o perioada
de 5 ani
Estimarea cazurilor de intoxicaţii
Au fost estimate cazurile de intoxicații acute
acute neprofesionale de etiologie
neprofesionale de etiologie chimică
chimică pe o perioada de 5 ani
Evaluarea riscului pentru sănătatea
Riscul asociat cu reziduurile de pesticide se
asociat consumului de alimente
încadrează în limitele 0,00004 - 0,15, plumb
contaminate cu plumb, mercur şi
0,00054 - 0,00097, MeHg 0,009 - 0,001
pesticide organoclorurate
Elaborarea măsurilor de prevenire
Au fost elaborate Măsuri de prevenire
impactului şi intoxicaţiilor cauzate de
compuşii plumbului, mercurului şi
pesticidelor organoclorurate
Evaluarea colaborării dintre serviciul S-au identificat cauzele colaborării
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12.

13.

14.

15.

16.

de sănătate ocupaţională cu alte
serviciile în scopul reducerii
impactului factorilor nocivi prioritari
Evaluarea sănătăţii populaţiei
implicate în câmpul muncii pe o
perioada de 5 ani şi gradului de acces
la servicii de sănătate
Evaluarea siguranţei rutieră în rândul
elevilor

neproductive ale medicilor din sănătatea
ocupațională cu medicii de familie și în
patologiile profesionale
Au fost evaluate caracteristicile sănătăţii şi
gradul de acces a populaţiei în vârsta aptă de
muncă la serviciile de sănătate

S-au identificat factorii de risc în siguranța
rutieră a elevilor în timpul călătoriei cu
transportul
Evaluarea siguranţei copiilor în S-au determinat cauzele neutilizării
timpul călătoriei cu autocarele
dispozitivilor de siguranță pentru copii în
automobile
Determinarea şi analiza factorii de
S-au determinat factorii de risc al
risc al traumatismelor în rândul
traumatismelor rutiere în rândul elevilor
elevilor
conform datelor IGP
Elaborarea măsurilor de siguranță S-au elaborat un set de măsuri
rutieră şi prevenirea traumatismelor
în rândul elevilor

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte).

Relevanţa rezultatelor constă în elaborarea măsurilor de reducere a impactului factorilor
nocivi exogeni asupra morbidităţii asociate cu expunerea la compuşi chimici. Rezultatele
obţinute sunt relevante din punct de vedere a obţinerii de date noi cu privire la impactul
sistemului actual de aplicare a agrochimicatelor asupra sănătăţii populaţiei şi a
implementării metodelor contemporane de expunere şi evaluare a riscurilor pentru sănătatea
populaţiei şi lucrătorilor din domeniul agriculturii.
În premieră pentru ţară, au fost estimată eficacitatea măsurilor întreprinse în asigurarea
sănătăţii angajaţilor la locul de muncă şi în reabilitarea medicală a angajaţilor; au fost
elaborate şi implementate 20 de instrumente de evaluare a activităţii serviciilor de
supraveghere a sănătăţii şi reabilitării medicale a angajaţilor; a fost elaborată e-Baza
naţională de date a pacienţilor cu boli profesionale pe 20 ani prin intermediul al 57 de
indicatori de bază. Au fost identificate obstacole în activitatea din aceste servicii, elaborate
propuneri pentru actorii în domeniu.
S-au acumulat date noi privid starea de sănătate, factorii de mediu şi comportamentali care
influenţează sănătatea copiilor. Au fost elaborate suporturi didactice pentru profesori,
părinţi care conţin recomandări privind condiţiile de instruire, rezidenţiale, de promovare a
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate a copiilor şi adolescenţilor.
S-au obținut date noi despre factorii de risc ai traumatismelor rutiere și utilizarea
dispozitivelor de siguranță a copiilor utilizate în transportarea acestora. Au fost elaborate un
set de măsuri de siguranță rutieră predestinate copiilor și părinților. Au fost elaborat un
modul nou Prevenirea traumatismelor și violenței, destinat studenților și rezidenților,
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Rezultatele studiului au impact ştiinţific, socio-economic și inovativ. Rezultatele
cercetărilor vor contribui la dezvoltarea serviciului de supraveghere a sănătății publice în
contextul diminuării riscurilor pentru sănătatea populației.
III. Volumul total al finanţării
Finanţarea planificată (mii lei) 9613,9

Executată (mii lei) 9613,9

IV. Volumul cofinanţării (mii lei)
3073,39
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V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul proiectului

Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.
IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedrele Igiena generală, Economie, management şi
psihopedagogie în medicină.
Institutul de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia.
Ministerul Sănătății al Federației Rusă, Agenția Federală Medico-Biologică, Rusia, Centrul
Științifico-Practic de Toxicologie, Moscova, Rusia
VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului

Conferinta Supravegherea maladiilor netransmisibile (a.2015),
Conferinta Promovarea sanatatii, Orhei (a.2015),
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională cu tematica „Siguranţa
chimică şi toxicologia la confluenţa dintre domenii” (a.2016).
Congresul al VIII-lea al specialiştilor din domeniul sănătăţii publice şi managementului
sanitar cu participare internaţionale. 24-25 octombrie 2019, Chişinău. Republica Moldova
VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor

Participare cu raport:
Конкурс работ молодых ученых. Присужден Диплом 3 степени:
МАНЧЕВА, Т. Острые бытовые отравления химической этиологии у детей в
Республике Молдова в период 2012-2016. Hаучно-практическая конференция с
международным участием «Здоровье и окружающая среда», посвященная 90-летию
республиканского унитарного предприятия «Hаучно-практический центр гигиены»
Mинск, Беларусь, octombrie 2017.
Participare cu poster:
МАНЧЕВА, Т.; ПЫНЗАРУ, Ю.; ЦУРКАНУ, Г.; СЫРКУ. Р.; ЗАВТОНИ, М.;
САНДУЛЯК, Е. Острые бытовые отравления химической этиологии среди детей в
Республике Молдова. Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research
Symposium, Kiev, Ucraina, 16-20, aprilie 2018.
PÎNZARU, Iu. Caracteristica igienică a poluanţilor chimici la întreprinderile de procesare
a cărnii. Congresul al XIX-lea de Medicina Muncii cu participare internaţională. Sinaia,
România, iunie 2018.
CROITORU, C.; FERDOHLEB, A. Occupational stress – real problem for doctors.
Conference „Contemporary Issues In Preventive Medicine”, Yerevan, Republic of
Armenia. 21-23 May 2018.
Congresul al VIII-lea al specialiștilor din domeniul sănătății publice și managementului
sanitar cu participare internațională, Chișinău 24-25 octombrie 2019:
MANCEVA, T.; LOZAN, O.; GRAMMA, R.; PÎNZARU, IU. Caracteristica și
consecințele intoxicațiilor acute de etiologie chimică la copii. 2019.
OPOPOL, N.; PANTEA, V.; BAHNARREL, I.; FRIPTULEAC, GR. VOLNEANSCHI,
A. Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în RM.
PÎNZARU, IU. Particularitățile factorilor de risc profesionali din mediul ocupațional de
la întreprinderile de procesare a cărnii.
ZAVTONI, M. SÎRCU, R. OPOPOL, N. PÎNZARU, Iu. Estimarea igienică a gradului de
contaminare a produselor alimentare cu pesticide organoclorurate și riscul asociat
consumului lor.
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VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului

Reziduurile de pesticide au fost determinate prin metoda de analiza multireziduală cromatografia de gaze - spectrometrie de masă (GC-MS) în produsele de origine vegetală
conform sistemului asigurării calităţii SM SR EN ISO/IEC 17025.
Programe statistice MS Exel, Epi Info, IBM SPSS Statistic 20;
baza articolelor Medline (MEDlars onLINE);
reţeaua de informaţii de calculatoare Internet.
IX. Dificultăţi / impedimente apărute pe parcursul realizării proiectului

În scopul optimizării activităţii de cercetare este necesar de a fortifica statele laboratoarelor
cu cadre ştiinţifice titulare şi tinere. Lipsa utilajului modern de studiere şi accesului pentru
efectuarea investigaţiilor igienice la întreprinderile şi organizaţiile republicii, stipulat prin
lege
X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM, Ministerul Economiei şi
Infrastructurii al RM, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, IP USMF „Nicolae
Testemiţanu”, catedrele în domeniu; Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă; Inspecţia Muncii; Centrul Republican de Boli Profesionale, Biroul
Naţional de Statistică, structurile preocupate de managementul resurselor umane,
managementul muncii, managementul cercetării şi dezvoltării, autorităţile administraţiei
publice locale etc.

Director proiectului

Nicolae OPOPOL,
Dr. hab. şt. med., Prof. univ.,
MC al AŞM
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