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EXPONENT DE FORŢĂ
ÎN VIRUSOLOGIA MEDICALĂ 

Dr. hab. CONSTANTIN SPÎNU 
LA 60 DE ANI

Medic, domeniul ştiinţifi c: epidemiologia şi 
virusologia medicală. Dr. hab. în medicină (1991). 
Prof. universitar (1996).Vicedirector în probleme 
ştiinţifi ce şi de inovare la Centrul Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă.

Constantin Spînu s-a născut la 19 martie 1950 
în c. Nicoreni, r. Râşcani. În anul 1967 absolveşte cu 
medalie de aur şcoala medie din satul natal, iar în 1973 – 
Facultatea de sanitarie a Institutului de Stat de Medicină 
din Chişinău.

După absolvirea cu menţiune a facultăţii, lucrează 
în sfera de supraveghere sanitaro-epidemiologică, 
activând succesiv în funcţiile de cercetător ştiinţifi c 
stagiar la Institutul de Cercetări în Igienă şi 
Epidemiologie (Chişinău, 1973-1974), doctorand la 
Institutul de Virusologie „D.I. Ivanovski” (Moscova, 
1974-1977), cercetător ştiinţifi c stagiar, apoi superior, 
şef de laborator, şef de sector la  Institutul de Cercetări 
în Igienă şi Epidemiologie (Chişinău, 1977-1988). Din 
anul 1988 deţine funcţia de şef de laborator la Institutul 
de Cercetări Ştiinţifi ce în Medicina Preventivă şi 
Curativă, iar începând cu 1995 până în prezent 
activează în calitate de prim-vicedirector, vicedirector 
în probleme ştiinţifi ce şi de inovare la Centrul Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă.

În anul 1977 Constantin Spînu susţine teza de 
doctor în medicină la specialitatea Epidemiologie, iar în 
anul 1991 – teza de dr. hab. la specialitatea  Virusologie. 
În anul 1996 i se conferă titlul de prof. univ.

Pe parcursul activităţii ştiinţifi ce şi manageriale 
domnul Constantin Spînu a manifestat cunoştinţe vaste 
şi de mare valoare în domeniul medicinii preventive. 
Este autor a peste 600 de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
15 monografi i, ghiduri, manuale şi 100 brevete de 
invenţie. A obţinut 85 medalii de aur, 25 de argint şi 
21 de bronz la Expoziţiile Naţionale şi Internaţionale 
de inventică: Bruxelles (Belgia), Sofi a (Bulgaria), 
Chişinău (Republica Moldova), Iaşi, Bucureşti, Cluj-
Napoca (România), Casablanca (Maroc), Zagreb 
(Croaţia), Moscova (Federaţia Rusă), Sevastopol 
(Ucraina), Geneva (Elveţia), Novi Sad (Serbia), Seul 
(Coreea), Beijing (China). A creat o şcoală ştiinţifi că: 
sub conducerea sa au fost pregătite şi susţinute 14 

teze de doctor, inclusiv 2 teze de doctor habilitat.
Este conducător ştiinţifi c şi unul din executanţii 

principali al Programului de Stat Perfecţionarea 
profi laxiei şi tratamentului infecţiei cu herpes: aspecte 
clinico-epidemiologice, imunologice de profi laxie 
şi tratament (2007-2010), a proiectului independent 
Elaborarea şi valorifi carea în practica medicală 
a produselor antigripale (2007-2008). Participă 
activ la implementarea Programelor Naţionale de 
imunizări; de lichidare şi combatere a poliomielitei; 
de combatere a hepatitelor virale B, C şi D; la 
realizarea Proiectelor cu semnifi caţie internaţională  
privind prevenirea HIV/SIDA,  hepatitele B şi C; 
controlul gripei aviare, gripei (AH1N1) şi gradul de 
pregătire în caz de pandemie umană.

Prof. univ. Constantin Spînu a elaborat, patentat 
şi organizat fabricarea industrială a preparatului 
antiviral „Pacovirină”, utilizat în tratamentul şi 
profi laxia hepatitelor virale, gripei şi altor infecţii 
prin protocoale clinice naţionale, ghiduri etc. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce, generalizate în 
lucrarea Performanţe în elaborarea şi implementarea 
metodelor de profi laxie şi tratament a infecţiilor cu 
diminuarea impactului consecinţelor radiaţiilor ioni-
zante, realizată în comun cu specialiştii Institutului de 
Genetică al A.Ş.M., USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
S.A. „Farmaco”, au fost înaintate la Premiul de Stat 
în domeniul ştiinţei pentru anul 2010.

Realizările activităţii sale ştiinţifi ce şi 
organizatorice au obţinut o apreciere largă din partea 
comunităţii ştiinţifi ce din ţară: este preşedinte al 
Comisiei Metodice de profi l Patologia infecţioasă, 
specialist principal al Ministerului Sănătăţii în 
virusologie şi imunologie, membru al Consiliului 
de Experţi al MS, vicepreşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c Specializat pentru susţinerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat în medicină şi biologie 
la specialităţile Microbiologie, Virusologie, 
Biotehnologie, Boli infecţioase, Epidemiologie, 
Medicină Socială şi Management, membru al 
Asambleei A.Ş.M., membru al Comisiei de Atestare 
a cadrelor la specialitatea Microbiologie.

Prof. univ. Constantin Spînu are un nume de 
rezonanţă internaţională: este Coordonator Naţional 
în problemele de conteiment la poliomielită 
(O.M.S.), Coordonator Naţional în activitatea de 
inventică şi transfer tehnologic pentru saloanele 
internaţionale (România – Cluj-Napoca, Bucureşti, 
Iaşi) şi membru activ al A.Ş. din New-York, SUA.

Palmaresul său include importante distincţii: 
Diplome de Onoare ale Parlamentului şi Guvernului 
RM, titlul „Om Emerit” (1998), Medalia „Meritul 
Civic” (2005), Diploma „Savantul Anului în domeniul 
ştiinţelor reale” (2008), Laureat al Premiului OMPI, 
Medalia „60 ani ai A.Ş.M., Crucea Regatului Belgia 
(Bruxelles) în grad de Cavaler (2007), Ofi ţer (2008) 
şi Comandor (2009).

În numele comunităţii ştiinţifi ce, vă felicităm 
cordial cu ocazia onorabilei vârste, dle profesor 
Constantin Spînu. La mulţi ani, sănătate şi succese 
întru dezvoltarea ştiinţei medicale!

Academician Teodor Furdui,
doctor Leonid Chişlaru


