
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Medicina militară 

Tipul La libera alegere Credite 5 

Anul de studii V Semestrul IX – X 

Numărul de ore Curs 20 Lucrări practice 10 

Seminare 50 Lucrul individual 70 

Componenta Fundamentală 

Titularul de curs DumitrașVasile, Bulgac Anatolie, Cîrstea Nicon, Chimerciuc Nicolae 

Locația  Blocul didactic nr. 3, 

bd. Ştefan cel Mare şiSfânt, 194A, 

mun. Chişinău, MD-2004, 

Republica Moldova. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Program: Studierea medicinii militare cu perspectiva de a activa în 

formațiunile medico-militare ale ministerelor de forța în campanie și la pace. 

Ca condiţie prealabilă pentru predarea disciplinei serveşte studierea de către 

studenţi a disciplinelor medicale fundamentale şi bazele disciplinelor clinice.  

Competențe:  

• competențe confirmate în științe fundamentale medico-biologice și clinice 

(chirurgia, terapia, etc.); 

• competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, 

tabelelor electronice și prezentărilor, etc.); 

• abilitatea de comunicare și lucru în echipă; 

• calități-toleranță, compasiune, autonomie. 

Misiunea disciplinei Medicina militară este o ramură a medicinii, care se preocupă de problemele 

ce țin de asistența medicală a trupelor în condiții de campanie și la pace. Ea 

prevede organizarea și efectuarea unui complex de măsuri de tratament și 

evacuare, sanitaro-igienice și antiepidemice, de aprovizionare cu materiale 

medicale, tehnică și utilaj medical, de dirijare a forțelor și mijloacelor 

serviciului medical, de formare și reciclare a cadrelor medicale. 

Cele menționate au făcut posibilă elaborarea unui sistem de cunoștințe 

teoretice și abilități practice cu caracter medical, în vederea unui răspuns 

adecvat în condiții de campanie și la pace. 

Studierea bazelor asistenței medicale a efectivului trupelor în campanie și la 

pace are scopul de a pregăti studenții în problemele teoretice și practice 

necesare asistenței medicale generale, de a organiza asistența medicală de 

urgență lezaților în campanie și la pace, la nivel de primul ajutor, ajutor 

premedical și măsurilor de urgență a primului ajutor medical. 

Tematica prezentată 

 

Forțele Armate ale Republicii Moldova. 

Regulamentul militar ale Forțelor Armate ale Republicii Moldova. 

Misiunile și structura organizatorică a Serviciului medical al Armatei 

Naționale. 

Caracteristica pierderilor sanitare în campanie. 

Bazele asigurării curativ-evacuatorice a trupelor în campanie. 

Bazele organizării aprovizionării medico-militare a trupelor în campanie. 

Organizarea lucrului punctelor medicale ale batalionului și brigăzii în 

campanie. 

Particularitățile acordării asistenței medicale terapeutice în condiții de 

campanie. 

Particularitățile acordării asistenței medicale chirurgicale în condiții de 

campanie. 

Caracteristica toxicologică a toxicelor de luptă cu acțiune neuroparalitică, 

psihodisleptică și iritantă. Particularitățile acordării ajutorului medical 

lezaților la etapele medicale în campanie 

Caracteristica toxicologică a toxicelor de luptă cu acțiune generală, sufocantă 



și citotoxică. Particularitățile acordării ajutorului medical lezaților la etapele 

medicale în campanie. 

Bazele asigurării sanitaro-igienice și antiepidemice a trupelor în campanie. 

Finalități de studiu 

 

De a studia actele normative ale Republicii Moldova în domeniul dat, a 

participa la îndeplinirea măsurilor de acordare a ajutorului medicar și 

protecție individuală și colectivă în condiții de campanie. 

În rezultatul studiilor ce vizează caracteristica patologiilor posibile apărute în 

condiții de campanie, de a determina diagnosticul, aprecia starea pacienților 

cît și acordarea asistenței medicale și măsurile de urgență la etapa 

prespitalicească. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să exercite obligațiunile de serviciu ale medicului în punctul medical al 

batalionului și brigăzii în vederea acordării asistenței medicale răniților și 

bolnavilor la eșalonul prespitalicesc; 

• să instaleze punctul medical al batalionului și brigăzii, să organizeze lucrul 

de primire a răniților și bolnavilor, să efectueze triajul medical, să acorde 

primul ajutor medical, să organizeze efectuarea tratării speciale parțiale; 

• să organizeze și sa efectueze triajul medical și măsurile curativ-evacuatorice 

în punctul medical al batalionului și brigăzii de infanterie motorizată; 

• să distribuie personalul și materialele sanitare și farmaceutice ale punctului 

medical al batalionului și brigăzii la secțiile funcționale.: 

• misiunile și organizarea Serviciului medical al Armatei Naționale a 

Republicii Moldova în timp de război; 

• conținutul măsurilor protecției medicale a efectivului trupelor de armele de 

nimicire în masă; misiunile, organizarea și efectuarea recunoașterii 

medicale; 

• bazele asigurării trupelor și subunităților medicale cu materiale sanitare și 

farmaceutice. 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 


