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Dr. hab. Grigore FRIPTULEAC 
la 70 de ani

(n. la 6 iunie 1943 în com. Scumpia, r-nul Fă-
leşti).

Medic, domeniul de cercetare: igiena.  
Dr. hab. în medicină (2001), prof. univ. 

(2004). 

În anii 1961-1964, îşi face studiile la Şcoala de 
Bază de Medicină, iar în 1964-1970, la Facultatea 
de Igienă şi Sanitărie a Institutului de Medicină din 
Chişinău (astăzi Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”).

Activează în calitate de asistent universitar la 
catedra de Igienă generală. Susţine teza de doctor în 
medicină cu tema Caracteristica fi ziologo-igienică 
a lucrărilor din legumicultura în câmp deschis, în 
cadrul Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesi-
onale din Kiev, Ucraina (1979). 

Din 1988, activează la Catedra de igienă a Fa-
cultăţii Medicină Preventivă. Din 1993 până în pre-
zent este încadrat prin cumul în calitate de şef al La-
boratorului ştiinţifi c Igiena mediului din Institutul 
Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul 
Igienei şi Epidemiologiei, care din 1995 se afl ă în 
componenţa Centrului Naţional de Sănătate Publi-
că. A fost decan al Facultăţii Medicină Preventivă 
(1995-1999). Din 1999 este ales şef al Catedrei igie-
nă, pe care o conduce şi astăzi. În 2001 susţine  teza 
de doctor habilitat Evaluarea igienică a factorilor 
exogeni determinanţi în geneza litiazei urinare şi 
elaborarea măsurilor de prevenţie a ei. În 2004 ob-
ţine titlul ştiinţifi c de profesor universitar.

Promovează tranşant direcţiile performante ale 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Uniunii Europe-
ne, Organizaţiei Internaţionale a Muncii etc. A tra-
dus manualul Igiena comunală (1992), a lansat pes-
te 30 de elaborări metodice. În anul 1994 a fondat 
cursul Ecologia umană, în 2007 – cursul Promovare 
a sănătăţii. A perfectat şi a elaborat 7 manuale şi 4 
compendii pentru lucrări practice.

Este autor a circa 400 de lucrări ştiinţifi ce, inclu-
siv 7 monografi i şi 6 inovaţii. Pentru participarea la 
expoziţiile internaţionale a obţinut 3 medalii de aur, 
una de argint şi una de bronz. Pentru monografi a 
Igiena muncii în agrucultură (Editura „Medicina”, 
Moscova), al cărei coautor este, prof. Gr. Friptuleac 
a obţinut titlul de laureat al premiului F.F.Erisman 
al Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia. Pe par-
cursul anilor, pe lângă lucrul de bază, este redactor 
ştiinţifi c netitular al Editurii „Cartea Moldoveneas-
că”, unde redactează 25 de cărţi din seria „Medicina 
pentru toţi”, redactor ştiinţifi c la redacţia principală 
a Enciclopediei Moldovei, contribuind considerabil 
la redactarea şi editarea „Enciclopediei medicale 
populare (Chişinău, 1984, 650 p.).Este un neobosit 
promotor şi tălmăcitor al ştiinţei medicale prin in-
termediul mass-media scrise şi audiovizuale.

Conduce o direcţie ştiinţifi că nouă în domeniul 
sănătăţii populaţiei şi mediului, realizând o serie de 
implementări prin intermediul Ministerului Sănă-
tăţii şi Guvernului Republicii Moldova. A pregătit 
8 doctori în medicină şi îndrumează 5 doctoranzi şi 
un competitor pentru teze de doctorat. A participat 
la realizarea mai multor proiecte naţionale (instituţi-
onale şi din cadrul programului de stat) şi internaţi-
onale (cu specialiştii din SUA, Germania,  Finlanda, 
în cadrul proiectelor ONU, UE etc.).

Este membru de onoare al Societăţii ştiinţifi ce de 
Igienă şi Sănătate Publică din România, membru al 
colegiului de redacţie a revistelor naţionale (Analele 
ştiinţifi ce ale USMF „N. Testemiţanu”; Sănătate Pub-
lică, Economie şi Management în Medicină; Cronica 
Sănătăţii Publice) şi internaţionale (de Igienă şi Să-
nătate Publică din România; «Здоровье Общества», 
«Вода: Гигиена и Экология», Ucraina).

Pe parcursul mai multor, ani a fost membrul 
Senatului, membrul Consiliului ştiinţifi c al USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, este membrul Consiliului 
Ştiinţifi c al Centrului Naţional de Sănătate Publică, 
preşedinte al Consiliului Ştiinţifi c Specializat „Igi-
ena”, vicepreşedinte al comisiei MS de atestare a 
medicilor-igienişti şi a medicilor-laboranţi din CSP, 
vicepreşedinte al Seminarului ştiinţifi c de profi l igi-
ena, membru al Comisiei de experţi a CNAA.

Este laureat al Galei premiilor în Sănătate 
(2013), deţinător al Medaliei AŞM „Dimitrie Can-
temir”.

Academician Ion Ababii, 
rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”

Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
 

 


