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Nicolae Opopol, figură proeminentă în sănătatea 
publică națională, medic-igienist, doctor habilitat în 
științe medicale, profesor universitar, membru cores-
pondent al Academiei de Știinţe a Moldovei, rotunjeș-
te frumoasa vârstă octogenară cu realizări remarcabi-
le. Este un savant ale cărui merite sunt recunoscute în 
mediul universitar și cel academic atât din Republica 
Moldova, cât și de peste hotare. 

 S-a născut la 9 februarie 1938, în familia lui Ion 
Opopol, ţăran înţelept și gospodar din comuna Bârno-
va, Ocniţa. După terminarea cu mențiune a școlii de 
șapte ani din sat, aspirând la profesia de medic, a fost 
înmatriculat la Școala de Medicină din Bălţi pe care a 
absolvit-o în anul 1955.

Își începe activitatea practică în calitate de felcer 
sanitar al sectorului medical rural din comuna Catra-
nâc, Falești, fiind transferat ulterior în sectorul medi-
cal rural din comuna Dângeni, Ocniţa.  

A studiat, din 1960, la Institutul de Stat de Medici-
nă din Dnepropetrovsk, Facultatea  Medicină Preven-
tivă. Astfel, el face parte din grupul de medici-igieniști 
pregătiţi la iniţiativa fostului ministru al Sănătăţii,  
Nicolae Testemiţanu, la facultăţile din afara republicii. 
A participat la lucrările cercului știinţific studențesc, a 
absolvit facultatea cu menţiune și s-a încadrat în mun-
că la Institutul Moldovenesc de Cercetări Știinţifice în 
Igienă și Epidemiologie (IMCȘIE) din Chișinău, unde 
a activat ca cercetător știinţific inferior, apoi superior. 
Aici a realizat primul program știinţific consacrat esti-
mării stării de nutriţie a populaţiei din mediul rural, în 
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baza căruia, în 1971, a susţinut teza de doctor în științe 
medicale. 

Cercetările sale complexe și aprofundate și-au gă-
sit materializare în excelenta teză de doctor habilitat, 
susţinută în 1991 în cadrul Consiliului Știinţific al In-
stitutului de Alimentaţie al Academiei de Științe Me-
dicale a URSS. 

În 1992 a fost ales șef al Catedrei de Igienă și epi-
demiologie a Facultății de Perfecționare a Medicilor a 
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, iar în 1994 i s-a conferit titlul știinţifi-
co-didactic de profesor universitar. În 1995 a fost ales 
membru corespondent al Academiei de Știinţe a Mol-
dovei.

Pe parcursul anilor 1995–2003, Nicolae Opo-
pol a activat în funcţie de prim-vicedirector general 
al Centrului Naţional Știinţifico-Practic de Medicină 
Preventivă și adjunct al medicului-șef Sanitar de Stat, 
responsabil de supravegherea sanitară preventivă și 
curentă din ţară și de sectorul știinţific. În aceeași pe-
rioadă a deţinut funcţia de șef de catedră. În 2003 a 
devenit șef titular al Catedrei Igienă și epidemiologie a 
FPM a USMF „Nicolae Testemiţanu”, cumulând con-
comitent și postul de colaborator știinţific principal al 
secţiei Monitoring Socio-igienic a CNȘPMP. Convins 
de importanţa practică și teoretică a medicinii pre-
ventive, pasionat de cercetare și activitate didactică, 
elaborează metodologii moderne, în corespundere cu 
cele europene și ale OMS, care sunt implementate cu 
succes și utilizate în știinţa și practica autohtonă.
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De-a lungul ultimului deceniu, prof. Nicolae 
Opopol a participat la mai multe proiecte susţinute 
de organismele internaţionale – elaborarea Strategiei 
naţionale în dezvoltarea durabilă (1999), elaborarea 
primului Raport naţional privind schimbarea climei 
(1999), reglementarea calităţii, inofensivităţii alimen-
telor (2000–2001), fortificarea capacităţilor naţionale 
pentru monitorizarea sărăciei (2003–2004). În anii 
2000–2002 a fost desemnat și a exercitat funcţia de 
coordonator naţional al proiectului privind crearea și 
fortificarea activităţilor Comitetului Naţional Codex,  
proiect susţinut de FAO.

Fiind savant de forţă în sănătatea publică, a partici-
pat activ în procesul de perfectare a multor documen-
te de importanţă majoră, cum ar fi Programul naţional 
de eradicare a maladiilor iododeficitare (1998), Planul 
naţional „Sănătatea în relaţie cu mediul” (2001), Pro-
gramul naţional de implementare a Convenţiei Stoc-
kholm privind poluanţii organici persistenţi (2004), 
Conceptul de restructurare a Serviciului Sanitaro-Epi-
demiologic de Stat în Serviciul de Supraveghere de 
Stat a Sănătății Publice (2005), Politica Națională de 
Sănătate (2007–2021), Strategia de reducere a bolilor 
netransmisibile în Republica Moldova (2009), Progra-
mul de Stat privind dezvoltarea și dotarea tehnico-ma-
terială a SSSSP (2010), proiectul Strategiei Naționale 
de Sănătate Publică pentru anii 2013–2020 etc.

A pregătit 13 doctori în știinţe medicale și 2 doc-
tori habilitați. Sub conducerea lui actualmente se lu-
crează asupra mai multor teze de doctor și de doctor 
habilitat. Este autorul a peste 300 de publicaţii, 7 din-
tre care sunt monografii.

Activitatea pedagogică și știinţifică a m.c. Nicolae 
Opopol a fost îmbinată armonios cu cea publică. A fost 
președinte al Societăţii Știinţifice a Igieniștilor din Re-
publica Moldova, președinte al Comisiei republicane 
știinţifico-metodice de profil „Igiena”, specialist prin-
cipal netitular în igienă și toxicologie al Ministerului 
Sănătăţii, membru al Consiliului de Experţi al Minis-
terului Sănătăţii, membru al colegiilor de redacţie ale 
mai multor reviste știinţifice etc. A organizat un șir de 

conferinţe și congrese naţionale cu genericul „Sănăta-
tea în relaţie cu factorii care o influenţează”. 

Ceea ce îl caracterizează pe omul de știinţă și 
pedagogul Nicolae Opopol este exemplara lui scru-
pulozitate, exigenţa și conștiinciozitatea, precum și 
responsabilitatea în tot ce întreprinde personal și ce 
realizează în instituţiile în care activează el și disci-
polii săi. Examinează și sprijină judicios cercetările 
știinţifice care se desfășoară în domeniu, intervenind 
cu sugestii și soluţii adecvate atunci când cercetătorul 
ajunge în impas sau în dificultate de a înţelege, explica 
sau interpreta un proces sau fenomen. Manifestă astfel 
mereu grija față de discipolii săi, de medici, venindu-le 
în ajutor, acordându-le atenția și susținerea cuvenită. 
A demonstrat rezultate remarcabile în realizarea pro-
gramelor de studii și a celor de cercetare. A publicat 
multiple articole, a pregătit cadre științifice, didactice 
și practice, a fost apreciat la diferite etape ale vieții.

Promotor al sănătăţii, având direcţia știinţifică de 
bază sănătatea publică, în special sănătatea în relaţie 
cu mediul, nutriţia umană, toxicologia, m.c. Nicolae 
Opopol se călăuzește de principiul „Nimic nu este mai 
eficient și nimic nu este mai ieftin ca prevenţia”. Este 
un mesaj călăuzitor care trebuie să fie urmat cu sfinţe-
nie în primul rând de demnitarii noștri de nivel națio-
nal și local, și evident, de toată populaţia.

Fire creativă la nesfârșit, își surprinde mereu antu-
rajul prin pasiunile sale ce țin de grădinărie, meșterie, 
dar și de una mai specială – croșetatul, cu precădere 
de macrameuri. Cu simțul umorului și cu un zâmbet 
molipsitor, seamănă bunătate, frumuseţe, dragoste, 
dorinţă de a face ceva deosebit.

Cu cele mai nobile gânduri, cu deosebit respect și 
considerațiune, constat că munca sa a dat roade fru-
moase. Cu ocazia jubileului de 80 de ani, îi adresez 
felicitări cordiale, îi doresc multă sănătate, dispoziţie 
bună, realizări în toate domeniile, aceeași pasiune și 
dedicaţie profesională pentru instruirea cadrelor și 
asigurarea sănătăţii populaţiei. 
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