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PLANUL 

cursurilor teoretice la disciplina Igiena în situații excepționale 

pentru studenţii facultăţii Medicină 1, specialitatea Medicina preventivă,  

anul III, semestrul V 

 

Nr. Tema Ore Lector 

1.  Situațiile excepționale (SE) ca obiect de studiu. Clasificarea generală a situațiilor 

excepționale și celor din Republica Moldova. Legislația în domeniul situațiilor excepționale. 

1 Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

2.  Istoricul SE din Republica Moldova. Caracteristica poluării mediului ambiant (aer, apă, sol 

etc.) în timpul situațiilor excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

3.  Funcțiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în comunicarea și 

conlucrarea cu alte servicii, departamente, agenții, ministere în cadrul apariției unei situații 

excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1 Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

4.  Caracteristica multilaterală a sinistraților în calitate de victime ale situațiilor excepționale cu 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1 Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

5.  Particularitățile activităţii ocupaționale a salvatorilor și voluntarilor în situații excepționale cu 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1 Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

6.  Clasificarea mijloacelor colective și individuale de protecție, cerințe față de utilizarea lor în 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic.  

1 Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

7.  Modalitățile de asigurarea cu mijloace colective și individuale de protecție a salvatorilor, 

voluntarilor și populației în situații excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1 Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

8.  Locul și rolul serviciului medical organizarea alimentaţiei, inclusiv a alimentaţiei dietetice şi 

curativ-profilactice în situațiile excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1 Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

9.  Particularităţile alimentaţiei diferitor categorii de populație în situații excepționale cu urgențe 

de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

10.  Particularităţile alimentaţiei salvatorilor și voluntarilor în situații excepționale cu urgențe de 

ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

11.  Supravegherea asupra organizării alimentaţiei salvatorilor și voluntarilor în condiţii cotidiene 

și de câmp în situații excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

12.  Particularitățile generale de organizare şi supraveghere sanitară a asigurării cu apă în situații 

excepționale. Obligaţiunile serviciului medical referitor la organizarea aprovizionării cu apă a 

sinistraților, salvatorilor și voluntarilor în condiţii de câmp, managementul apelor reziduale în 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

13.  Aprecierea sanitară a sursei de apă şi a calităţii apei în condiţii de câmp în urgențe de ordin 

biologic, chimic și fizic. 

1 Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

14.  Expertiza apei în condițiile contaminării ei cu agenți biologici, chimici și fizici, metode de 

dezinfecție, neutralizare, decontaminare, dezactivare. 

1  Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 

15. Metodele de dobândire, transportare, condiţionare și păstrare a  apei în condiţii de camp în 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ion Bahnarel, 

dr.hab.șt.med., 

prof.univ. 



16. Igiena personală a sinistraților, salvatorilor și voluntarilor în situații excepționale cu urgențe 

de ordin biologic, chimic și fizic. 

1  Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

17.  Modalităţile de cazare a salvatorilor, voluntarilor și sinistraților în urgențe de ordin biologic, 

chimic și fizic. 

1  Ovidiu Tafuni, 

dr.șt.med., 

conf.univ. 

  Total 17 

ore 

 

 

Şef  Catedră de igienă generală 

dr.hab.șt.med., profesor universitar                                                               Ion  Bahnarel 

 

 

 

 


