
REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE 

A SECTORULUI ŞTIINŢIFIC AL ANSP ÎN A.2020 

Sectorul ştiinţific – parte componentă a ANSP, a activat în a.2020 în conformitate 

cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 

2004, Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 „Cu privire la Serviciul de supraveghere de stat a 

sănătăţii publice” și planului de activitate al instituției. 

Activitatea de cercetare şi inovare a fost orientată asupra problemelor prioritare de 

sănătate publică ale societăţii, de optimizare a măsurilor de supraveghere a sănătăţii 

publice, control şi răspuns la infecţiile transmisibile, inclusiv emergente / reemergente şi 

maladiile netransmisibile. 

Sectorul ştiinţific al ANSP a fost reacreditat în a.2015 de către Consiliul Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare (actuala ANACEC) la profilul „Igiena şi Epidemiologie” și 

i s-a acordat calificativul organizaţiei cu recunoaştere internaţională – categoria A. 

La baza instituției pe parcursul anului a activat Seminarul științific de profil Igienă 

(președinte dl Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ.). Pe parcursul ultimilor 3 ani au 

fost susținute 6 teze de doctorat la specialitatea 331.02 Igienă la Consiliul științific 

specializat, care a activat la baza ANSP. 

Potenţialul de cadre ştiinţifice. La momentul actual sectorul ştiinţific al instituţiei 

dispune de 65 unități de funcţii. În activitatea de cercetare-dezvoltare activează 4 

dr.hab.med. şi 21 dr.med./biol. Îşi fac studiile prin doctorat 11 persoane. 

Finanţarea cercetărilor ştiinţifice a ANSP se efectuează din bugetul de stat prin 

intermediul Ministerului Sănătăți, Muncii și Protecției. Alocaţiile financiare pentru 

sectorul ştiinţific în perioada a.2020 au constituit 4943,1 mii lei pentru 4 proiecte din 

programul de stat și un proiect de cercetări în cadrul ofertei de soluții privind combaterea 

și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, precum și din finanțe instituționale. Toate 

proiectele au fost obținute în bază de concurs, anunțat de ANCD. Alocaţiile prevăzute 

pentru a.c. au fost folosite integral. 

Toate lucrările planificate și aprobate pentru a.2020 au fost îndeplinite în volumul 

preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivel satisfăcător. 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în 92 publicaţii, inclusiv, 2 monografii, 

3 ghiduri practice, 5 articole în reviste cu factor de impact, 3 articole în reviste de 

specialitate în străinătate, 22 articole în reviste naţionale cat.B/B+ şi al. S-a participat cu 

rapoarte, comunicări şi postere la 11 foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi 11 

seminare/ateliere de lucru/ mese rotunde. Cercetătorii științifici din Centrul Pericole 

chimice și toxicologie au organizat conferința națională cu participare internațională „Un 

mediu sigur – sănătate protejată”. 

Realizările științifice au stat la baza argumentării necesităţii elaborării şi 

fortificării suportului legislativ şi normativ-metodic din ţară, inclusiv armonizarea 

acestuia la rigorile legislaţiei UE. Au fost prezentate propuneri de modificări la o Lege și 

o Hotărăre de Guvern.  

Au fost depuse la AGEPI 3 cereri de brevetare, fiind obţinute 3 brevete de invenţie 

şi 1 Certificat de inovator. 

Elaborările inovaţionale au fost expuse la 4 expoziţii internaţionale (Cluj-Napoca, 

Iaşi, Timișoara) şi la Expoziţia, consacrată Zilei internaționale a Științei, organizată de 

MECC. Participările la Expoziții au fost apreciate cu 17 diplome, 4 premii speciale şi 

menţionate cu 5 medalii de aur, 4 de argint și 2 de bronz. 



Pentru rezultate deosebite obținute în domeniul cercetării și inovării dna Bucov 

Victoria, dr.hab.med., prof.cerc. a fost menționată cu Diploma de Onoare a Guvernului 

Republicii Moldova, iar dl Iu.Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ. – cu Diploma de onoare a 

MECC. 

Valorificarea rezultatelor obţinute se efectuează prin realizarea Programelor 

naţionale, Protocoale naţionale clinice, ghiduri, ordine şi dispoziţii ale Ministerului 

Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, treninguri, ateliere de lucru. 

Au căpătat noi dimensiuni relaţiile ştiinţifice internaţionale de parteneriat a ANSP 

cu OMS, UNICEF, PNUD, USAID, Universitatea de Medicină din Lion (Franţa); 

Institutul Pasteur din Sankt-Peterburg (Federaţia Rusă); Agenţia de Protecţie a mediului 

din Bonn (Germania); Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi 

imunologie (INCDMI) „Cantacuzino” din Bucureşti (România) etc. 

Concomitent, în sectorul ştiinţific în procesul de cercetare-dezvoltare al ANSP 

persistă unele deficienţe, care necesită anumite remedieri. Necesită fi menționată alocarea 

insuficientă a mijloacelor financiare pentru utilaj, consumabile, deplasări. Lasă de dorit 

participarea la concursurile proiectelor de cercetări științifice, anunțate de ANCD. 

Necesită intensificare publicarea rezultatelor obţinute în revistele internaţionale de profil, 

inclusiv ISI. 


