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I. PRELIMINARII 
• Prezentarea generală a disciplinei: locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale 

programului de formare profesională / specialităţii  
Modulul Epidemiologia în situaţii excepţionale prevede iniţierea studenţilor despre riscul epidemiologic 

în caz de diferite eventuale dezastre, precum şi însuşirea metodelor moderne de planificare a măsurilor de 
profilaxie şi antiepidemice pentru diferite situaţii de criză. Tot pe parcursul modulului în cauză, studenţii se 
familiarizează cu principiile de asistenţă antiepidemică în efectivul militar, inclusiv pe timp de pace şi conflicte 
militare. De asemenea, studenţii însuşesc elementele realizării recunoaşterii sanitaro-igienice şi recunoaşterii 
bacteriologice. Un accent deosebit este pus pe aplicarea mijloacelor antiepidemice în cazul de bioterorism şi 
aplicare a armei bacteriologice. 

Pe parcursul modulului, studenţii pregătesc şi individual prezentă materialele planurilor de intervenţie în 
diferite eventuale situaţii de criză.  
• Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională 

Formarea la viitorii medici Epidemiologi, specialişti în Medicina preventivă, a cunoştinţelor teoretice şi 
deprinderilor practice despre organizarea şi realizarea măsurilor de prevenţie şi antiepidemice, supravegherea 
epidemiologică a sănătăţii publice în instituţii cu regim special şi intervenţia în situaţii de criză. 

 
• Limba/limbile de predare a disciplinei: română 
• Beneficiari: studenţii anului V, facultatea Medicină nr.1, specialitatea Medicină preventivă. 

 
II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Codul disciplinei S.10.O.084 
Denumirea disciplinei Epidemiologia în situaţii excepţionale 
Responsabil (i) de disciplină Adrian Cotelea 
Anul  V Semestrul/Semestrele 10 
Numărul de ore total, inclusiv: 60 
Curs 10 Lucrări practice 15 
Seminare 10 Lucrul individual 25 
Forma de evaluare CD Numărul de credite 2 

 
III. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI  

În cadrul disciplinei Epidemiologia în situaţii excepţionale, studenţii de la Facultatea Medicină nr.1 
specialitatea Medicină preventivă, vor avea posibilitatea de a integra cunoştinţele teoretice şi practice, inclusiv 
prin simularea situaţiilor de criză cu diferite eventuale calamităţi (naturale, tehnogene, sociale şi specifice), 
manifestate prin indici epidemiologici majori (mortalitate, morbiditate) şi procesul migraţiei neorganizate. În 
rezultatul instruirii în cadrul modulului, studenţii vor putea aplica în practică metodele epidemiologice moderne 
de intervenţie, în scop de evaluare şi soluţionarea problemelor epidemiologice şi sociale, în context cu cauzele 
îmbolnăvirilor în masă. 

Tot pe parcursul prezentului modul studenţii vor studia particularităţile de identificare şi corectitudinea 
realizării măsurilor de profilaxie şi antiepidemice în efectivul militar şi eventuale acte de bioterorism. 

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil:  
- la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- structura, mecanismul de dezvoltare şi manifestările procesului epidemic în situaţii excepţionale; 
- structura, mecanismul de dezvoltare şi manifestările procesului epidemic în efectivul militar; 
- factorii de risc ce condiţionează morbiditatea populaţiei în situaţii de criză; 
- factorii de risc ce condiţionează morbiditatea infecţioasă şi neinfecţioasă în unităţile militare; 
- metodele şi procedeele statistice de investigaţie epidemiologică şi interpretarea rezultatelor, 

metodologia diagnosticului epidemiologic; 
- sistemul de măsuri profilactice şi antiepidemice în situaţii excepţionale şi efectivul militar, inclusiv pe 

timp de pace şi conflicte militare; 
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- metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a maladiilor în efectivul militar, inclusiv pe timp de 
pace şi conflicte militare; 

- metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a maladiilor din zona de calamitate; 
- măsurile antiepidemice în caz de aplicare a armei biologie. 

- la nivel de aplicare: 
- să efectueze ancheta epidemiologică în zona de calamitate cu elaborarea complexului adecvat de măsuri 

antiepidemice; 
- să realizeze investigaţia epidemiologică în efectivul militar cu elaborarea complexului adecvat de măsuri 

antiepidemice; 
- să organizeze măsurile de izolare a surselor de agenţi patogeni în maladiile contagioase din zona de 

calamitate, inclusiv în caz de apariţie a izbucnirilor epidemice în efectivul militar; 
- să efectueze colectarea informaţiei epidemiologice şi să estimeze factorii de risc în declanşarea procesului 

epidemic; 
- să aplice concepţiile şi principiile epidemiologiei în caz de apariţie sau pericol de răspândire epidemică a 

bolilor infecţioase, inclusiv extrem de periculoase şi convenţionale, precum şi în situaţii excepţionale (calamităţi, 
bioterorism etc.); 

- să evalueze eficacitatea măsurilor antiepidemice şi profilactice; 
- să organizeze măsurile de dezinfecţie profilactică la obiectivele cu risc sporit şi dezinfecţia de focar în 

focarele de boli infecţioase; 
- să organizeze vaccinoprofilaxia populaţiei în bolile infecţioase şi să selecteze testele pentru evaluarea 

statutului imun al populaţiei după vaccinările planificate şi cele efectuate conform indicaţiilor epidemiologice; 
- să organizeze profilaxia specifică a bolilor infecţioase în efectivul militar. 

 
- la nivel de integrare: 

1. De a utiliza integral studiile epidemiologice, microbiologice, clinice şi igienice în estimarea cauzelor, 
condiţiilor şi mecanismului de formare a morbidităţii prin boli transmisibile şi netransmisibile, selectarea 
măsurilor de prevenire şi combatere a lor în caz de situaţii excepţionale, inclusiv şi în efectivul miliar; 

2. De a utiliza eficient informaţia epidemiologică pentru a face legătura epidemiologică între situaţia de criză 
creată şi riscul declanşării procesului epidemic cu diferite boli infecţioase; 

3. De a elabora scheme de intervenţie, în termeni oportuni, pentru a preveni apariţia izbucnirilor epidemice în 
situaţii de criză; 

4. De a utiliza cunoştinţele integrale în epidemiologie, imunologie şi clinică pentru realizarea eficientă a 
recunoaşterii sanitaro-igienice şi bacteriologice. 

 
IV. CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE 

Epidemiologia în situaţii excepţionale este o disciplină, parte componentă a epidemiologiei generale. 
Studierea Epidemiologiei în situaţii excepţionale se face pe parcursul pregătirii universitare, în semestrul X, la 
specialitatea Medicină preventivă, din cadrul facultăţii Medicină nr.1.   

În cadrul prezentului modul - Epidemiologia în situaţii excepţionale, pe parcursul a 60 ore, studenţii studiază 
principiile de asistenţă antiepidemică în cazul unor eventuale calamităţi, măsurile antiepidemice oportune în situaţii 
excepţionale, metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a maladiilor infecţioase şi asigurarea supravegherii 
epidemiologice a sănătăţii publice în situaţii de criză. 

Tot  în cadrul acestui modul, studenţii se familiarizează cu principiile asistenţei medicale în colectivul 
militar, inclusiv pe timp de pace şi conflicte militare. 

O componentă aparte a modulului Epidemiologia în situaţii excepţionale este acumularea de deprinderi 
teoretice şi practice a viitorilor specialişti în Medicina preventivă. 

Forma de evaluare – colocviu diferențiat. 
  Studentul anului V necesită următoarele: 

• cunoaşterea limbii de predare; 
• competenţe de bază din microbiologie, imunologie, igienă şi boli infecţioase;  
• competenţe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice şi prezentărilor, 

utilizarea programelor de grafică); 
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• abilitatea de comunicare şi lucru în echipă; 
• calităţi – toleranţă, compasiune, autonomie. 
 

V. TEMATICA  ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ seminare şi lucru individual 

Nr. 
d/o ТЕМА Numărul de ore 

P L/P L/I 

1.  
Noţiune de situaţie excepţională, clasificarea calamităţilor. Particularităţi ale focarelor 
epidemice în zona cu situaţii excepţionale. Organizarea şi asigurarea măsurilor sanitaro-
igienice şi antiepidemice în zona cu situaţie excepţională. 

4   

2.  Particularităţi ale focarelor epidemice şi metodologia de evaluare a situaţiei sanitaro-
epidemiologice în zona de calamitate.  5 5 

3.  Principiile de asistenţă antiepidemică în colectivul militar. Particularităţi ale procesului 
epidemic şi organizarea măsurilor antiepidemice în efectivul militar. 2   

4.  Eventualele boli contagioase în situaţii excepţionale. Principiile de organizare şi efectuare 
a profilaxiei de urgenţă şi specifice în situaţii excepţionale.  5 5 

5.  Arma biologică. Recunoaşterea bacteriologică. Protecţia antibacteriologică a populaţiei şi 
efectivului militar 2   

6.  Particularităţi ale procesului epidemic şi organizarea măsurilor antiepidemice în efectivul 
militar.  5 5 

7.  Recunoaşterea sanitaro-epidemiologică şi bacteriologică.      2 7 5 

8.  Protecţia antibacteriologică a populaţiei şi efectivului militar. Măsuri sanitaro-igienice şi 
antiepidemice în perioada de lichidare a consecinţelor aplicării armelor de nimicire în masă.  7 5 

Total  10 29 25 
 

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT 
Obiective Unităţi de conţinut 
Capitolul  1. Epidemiologia calamităţilor . 
• Să cunoască noţiunile de bază ale  epidemiologiei în 

situaţii excepţionale, clasificarea calamităţilor, 
precum şi particularităţile focarelor epidemice în 
zona cu situaţii excepţionale. 

• Să conştientizeze importanţa organizării şi asigurării 
măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice în zona 
cu situaţie excepţională, în scop de prevenire a 
bolilor contagioase. 

Noţiune de situaţie excepţională. Clasificarea 
calamităţilor. Particularităţi ale focarelor epidemice 
în zona cu situaţii excepţionale. Organizarea şi 
asigurarea măsurilor sanitaro-igienice şi 
antiepidemice în zona cu situaţie excepţională. 
Particularităţi ale focarelor epidemice şi 
metodologia de evaluare a situaţiei sanitaro-
epidemiologice în zona de calamitate. 

Capitolul  2. Particularităţile asistenţei antiepidemice în efectivul militar. 

• Să cunoască principiile de asistenţă antiepidemică în 
colectivul militar.  

• Să cunoască particularităţile procesului epidemic şi 
organizarea măsurilor antiepidemice în efectivul 
militar. 

Structura serviciului medical al Armatei naţionale. 
Organizarea asistenţei antiepidemice în colectivul 
militar. Profilaxia ca element al asistenţei 
antiepidemice în colectivul militar. Asistenţa 
antiepidemică în timp de pace şi conflicte militare. 
Recunoaşterea sanitaro-igienică. Principiile 
recunoaşterii sanitaro-igienice. 

Capitolul  3. Arma biologică / bacteriologică. 

• Să cunoască aspectele istorice şi cazurile de aplicare 
a armei biologice; 

• Să cunoască principale caracteristici ale recepturilor 
bacteriene; 

Utilizare armei biologice în perioada 
prebacteriologică. Arma bacteriologică în perioada 
Primului război mondial. Arma biologică în 
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Obiective Unităţi de conţinut 
• Să cunoască şi să poată aplica principiile de realizare 

a recunoaşterii bacteriologice. 
• Să cunoască principalele microorganisme cu 

potenţial de utilizare în eventuale acte de 
bioterorism. 

perioada interbelică. Intenţii de aplicare a armei 
biologice în perioada Războiului II mondial. 
Principalii germeni infecţioşi în calitate de armă 
bacteriologică. 
Noţiune de recunoaştere bacteriologică. Noţiune de 
indicaţie a armei bacteriologice. 
Noţiune de biosiguranţă şi biosecuritate. 
Tipurile de laboratoare pentru indicaţia 
bacteriologică. 

 
VII. COMPETENŢE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ŞI TRANSVERSALE (CT)) ŞI FINALITĂŢI 

DE STUDIU 
 Competenţe profesionale (specifice) (CS): 

• CP5.1. Vor cunoaşte baza teoretică a epidemiologiei în situaţii excepţionale;  
• CP5.2. Studenţii îşi vor dezvolta capacităţile individuale de elaborare a planurilor de activitate în situaţii 

excepţionale de diferită origine;  
• CP5.3. Studenţii vor cunoaşte legislaţia naţională şi europeană ce ţine de domeniul epidemiologiei în 

situaţii de criză; 
• CP6.1. Studenţii vor însuşi modalităţile de asistenţă antiepidemică a efectivului militar pe timp de pace şi 

conflicte militare; 
• CP6.2. Studenţii se vor familiariza cu principalele activități antiepidemice în caz de eventuale acte de 

bioterorism şi aplicare a armei biologice.  
 Competenţe transversale (CT): 

• CT1.1. Perfecţionarea capacităţii de autonomie decizională; Formarea atitudinii personale; 
• CT1.2. Abilitatea de interacţiune socială, activitatea în grup cu diferite roluri; Încadrarea în proiecte 

interdisciplinare, activităţi extracuriculare; 
• CT1.3. Perfecţionarea aptitudinilor digitale; Dezvoltarea diferitor tehnici de a învața; 
• CT1.4. Selectarea materialelor digitale, analiza critică şi formularea unor concluzii; Prezentarea proiectelor 

ştiinţifice individuale; 
• CT1.5. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii 
specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. 

 Finalităţi de studiu 
• Vor putea aplica măsuri antiepidemice în situaţii de diferite calamităţi dezastre;  
• Vor putea aplica principalele măsuri de profilaxie şi antiepidemice în colectivul militar;  
• Vor putea planifica măsuri de realizare a recunoaşterii sanitaro-igienice; 
• Vor putea planifica măsuri de realizare a recunoaşterii bacteriologice. 

 
VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. Produsul 
preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare 
1.  Lucrul cu 

sursele 
informaţional
e 

Lecturarea prelegerii sau materialul din 
manual la tema respectivă. 
Citirea întrebărilor din temă şi autoevaluarea 
conform testelor prezentate în manual. 
A colecta informaţie din sursele 
informaţionale suplimentare  la tema 
respectivă. 
Citirea temei cu selectarea conţinutului 
esenţial. 

Testare, evaluarea prin 
studii de caz 

Pe parcursul 
modulului 
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Nr. Produsul 
preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare 
Formularea generalizărilor şi concluziilor 
referitoare la importanţa temei/subiectului. 

2.  Rezolvarea 
problemelor 
de situaţii sau 
studii de caz 

 Studentul primeşte probleme de situaţii sau 
studii de caz la o anumită temă şi prezintă 
rezolvarea acestora la tema respectivă. 

Testare, evaluarea 
orală 

Pe parcursul 
modulului 

3.  Realizarea 
unui proiect 
ştiinţific 

Simularea realizării recunoaşterii sanitaro-
igienice. 

Evaluare orală Pe parcursul 
modulului 

 
       Sugestii pentru activitatea individuală: 

Studenţii primesc de la lector planul realizării recunoaşterii sanitaro-igienice, cerinţele către schiţarea 
eventualei redislocării ale trupelor militare (dislocarea cazarmelor, cantinei, punctului medical, depozit, unităţile de 
uz comun, etc). 

După realizarea recunoaşterii sanitaro-igienice, studenţii prezintă schema dislocării efectivului militar şi 
legenda ataşată. 

 
IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 
• Metode de predare şi învăţare utilizate 

În procesul didactic se aplică metode tradiţionale şi netradiţionale de studii conform principiilor 
psihopedagogiei. 

Metode clasice: prelegerea, explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, 
rezumatul, lucrul cu manualul etc. 

Metode alternative: simularea unei situaţii reale, studiul de caz, reflecţia, proiectul, învăţarea prin descoperire, 
instruirea programată, autoevaluare, prelegerea intensificată, predarea reciprocă, sarcini practice, probleme de 
situaţie, referate la tema lecţiei, metode de analiză epidemiologică prospectivă şi retrospectivă.    
• Metode de învăţare recomandate 
 Observaţia - Identificarea elementelor caracteristice pentru maladiile infecţioase şi neinfecţioase.  
 Analiza–dezvoltarea gândirii epidemiologice pentru a efectua o analiză al situaţiei epidemiologice create. 
 Analiza schemei/figurii–analiza epidemiologică a morbidităţii prin maladii infecţioase şi neinfecţioase în 

efectivul militar reprezentate grafic. 
 Comparaţia - Analiza morbidităţii prin diverse maladii infecţioase şi neinfecţioase cu prin compararea 

situaţiei epidemiologice create în diferite teritorii ale ţării, inclusiv la nivel global. Formularea concluziilor. 
 Elaborarea schemei–elaborarea schemelor de manifestare ale procesului epidemic în diferite grupe de 

maladii infecţioase (antroponoze, zooantroponoze, sapronoze). 
 Modelarea – modelarea matematică al procesului epidemic în maladii infecţioase şi neinfecţioase. 
 Experimentul – Formularea unei  ipoteze, pornind de la fapte cunoscute, cu privire la procesul epidemic. 

Verificarea ipotezei aplicând medicina bazată pe dovezi. Formularea concluziilor, deduse din argumente sau 
constatări. 

• Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei 
„Brainstorming”, „Masa rotunda”; „Interviul de grup”; „Studiul de caz”; „Prezentări”, „Rapoarte”, „Conferinţe 
ştiinţifice”.  
• Metode de evaluare(inclusiv cu indicarea modalităţii de calcul a notei finale) 

Curentă: control frontal sau/şi individual prin  
• (a) aplicarea testelor,  
• (b) rezolvarea problemelor/exerciţiilor,  
• (c) analiza studiilor de caz 
• (d) realizarea unor jocuri de rol la subiectele discutate. 
• (e) lucrări de control 
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Finală:colocviu diferenţiat 

Nota finală. După finisarea modulului (evaluare formativă) la disciplina „Epidemiologia în situaţii 
excepţionale”, studenţii susţin colocviu diferenţiat. Nota la colocviu constă din media notelor cu care profesorul îi 
notează pe studenţi conform calităţii răspunsului, nota pe care studenţii o primesc pentru materialele prezentate şi 
lucrul individual prezentat. La colocviu nu sunt admişi studenţii cu nota medie sub cinci, precum şi studenţii care 
nu au recuperat absenţele de la lucrările practice sau nu au prezentat lucrările cerute de lector. Pentru ca studentul 
să fie considerat promovat, acesta trebuie să obţină la fiecare probă minimum cinci puncte. 

Nota medie anuală şi notele tuturor etapelor de examinare finală vor fi exprimate în numere conform scalei 
de notare (conform tabelului), iar nota finală obţinută va fi exprimată în număr cu două zecimale, care va fi trecută 
în carnetul de note. 

 
Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare 

Grila notelor intermediare(media anuală, 
notele de la etapele examenului) 

Sistemul de notare 
naţional 

Echivalent 
ECTS 

1,00-3,00 2 F 
3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 
E 5,01-5,50 5,5 

5,51-6,0 6 
6,01-6,50 6,5 D 6,51-7,00 7 
7,01-7,50 7,5 C 7,51-8,00 8 
8,01-8,50 8,5 B 8,51-8,00 9 
9,01-9,50 9,5 A 9,51-10,0 10 

 
 
Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se echivalează cu calificativul 0 
(zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului nepromovat. 
 

X. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ: 
 

A. Obligatorie: 
1. Cotelea A., Prisacari V. Epidemiologia în situaţii excepţionale. Chişinău, 2009. 
2. Prisacari V. Epidemiologie generală. Bazele medicinei prin dovezi. Chişinău, 2012. 
3. Prisacari V. Epidemiologia specială. Chişinău, 2015. 
4. Prisacari V., Paraschiv A., Cotelea Ad., et al.; Epidemiologie – manual de lucrări practice. Chişinău, 2017 
5. Materialele cursurilor. 
6. Ivan. A Tratat de epidemiologie. Iaşi, 2002. 
7. Prisacari V., Guţu L., Cotelea Ad., A.Paraschiv Epidemiologia în teste. Ediţia II-a, Chişinău, 2011 
8. Prisacari V., Cotelea Ad., Barabaş M., Guţu L., Malai E. Epidemiologia situaţională. Chişinău, 2006. 
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