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Volumul asistenței medicale acordate de medici rezidenți 

 

și limitele de competență  la specialitatea Epidemiologie, pe anii de instruire   

 

IInntteerrpprreettaarree  --  II    

AAssiissttaarree  --    AA    

EEffeeccttuuaarree  ––  EE  

CCOOMMPPEETTEENNȚȚEE  DDEE  AASSIISSTTEENNȚȚĂĂ  MMEEDDIICCAALLĂĂ  AACCOORRDDAATTĂĂ  VVOOLLUUMMUULL  
PPEENNTTRRUU  TTOOȚȚII  AANNIIII  DDEE  SSTTUUDDIIII    

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR TRANSMISIBILE    

Anchetarea epidemiologică a focarului epidemic de boală infecţioasă cu cazuri 

unice. A, E  

5500  

Anchetarea epidemiologică a focarelor epidemice cu cazuri multiple (erupţii). A,I  15  

Anchetarea epidemiologică (cercetare, studii) pe bază de chestionar. E 10  

Supravegherea focarului epidemic. E 70  

Analiza fișelor de notificare urgentă despre depistarea cazului de boală 

infecțioasă, intoxicație, toxiinfecție alimentară și|sau profesională acută, reacție 

adversă după administrarea preparatelor imunobiologice. E) 

500  

Analiza fișelor de anchetare epidemiologică a focarelor de boală infecțioasă. E 500  

Înregistrarea şi clasificarea cazului individual de boală transmisibilă la om în 

sistemul electronic. A, E 

100  

Înregistrarea, evaluarea şi clasificarea evenimentelor în grup (izbucniri, epidemii) 

în sistemul electronic.A,E 

30  

Monitorizarea  și analiza alertelor epidemiologice.  E 21 ore  

Alcătuirea planului individual de activitate.E  10  

Alcătuirea rapoartelor statistice.I  10  

Analiza rapoartelor statistice și dărilor de seamă. E 50  

Organizarea dezinfecţiei curente şi terminale în focarele epidemice la diferite 

grupe de boli infecţioase. I 

50  

Organizarea măsurilor de dezinsecţie și deratizare în localităţi, în instituţiile de 

copii și în alte instituţii cu rsc sporit. I   

10  

Evaluarea  eficacităţii dezinfecţiei, sterilizării, dezinsecţiei şi deratizării. E 10  

Efectuarea planificării vaccinărilor (localități). E  3  

Asigurarea sistemului de sănătate publică cu vaccinuri(localități). I 3  

Controlul condițiilor de transportare și păstrare a  vaccinurilor(obiective).A,E 5  

Evaluarea eficacității vaccinărilor (localitate). E 11  

Alcătuirea notelor informative. I, E 15  
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Diagnosticarea epidemiologică,elaborarea măsurilor profilactice şi antiepidemice  

în infecţii digestive, respiratorii, zooantroponoze, sanguine, asociate asistenţei 

medicale, protozoare, helmintiaze. E 

10  

Supravegherea şi controlul la obiecte de risc. A, I 

 

30  

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR NONTRANSMISIBILE 

 
  

Stabilirea diagnosticului epidemiologic şi aprecierea situaţiei epidemiogene în: 

bolile cardiovasculare, tumorile maligne,  diabetul zaharat, tulburările mintale şi 

de comportament, traumatisme (pentru o boală). I, E 

1  

Monitorizarea factorilor de risc ce determină nivelul morbidităţii prin maladii 

nontransmisibile (pentru un grup de factori). E 

1  

Planificarea măsurilor de profilaxie în maladiile nontransmisibile (conform 

diagnosticului epidemiologic).  E 

1  

Analiza rapoartelor statistice ( IMSP sau 1 teritoriu). E 

 

1  

POMOVAREA SĂNĂTĂŢII 

 

 

Elaborarea computerizată  a diverselor materiale pentru presa scrisă (materiale). E 3 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor audio. E 3 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor video. E  2 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor pentru presa electronic. E 3 

Petrecerea prelegerilor în cadrul instruirii contingentelor de risc în epidemiologia 

maladiilor contagioase. E 
2 

Alcatuirea raportului  statistic  nr. 50-săn. (raport pe modul) I, E 1 

APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE LEGISLATIVĂ ÎN ACTIVITATEA 

SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂŢII PUBLICE  

 

 

Aplicarea propunerilor în supravegherea de stat a sănătăţii publice. (pentru 

fiecare proces verbal de constatare) I, E 
3  

 Aplicarea prescripţiilor sanitare. I, E 20  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin suspendare. I, E 10  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin amendare. I, A 10  

Aplicarea deciziilor de izolare a bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte.  

E  

 

1100  

 Aplicarea deciziilor de efectuare a dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în 

focare.  E 
1100  



       

VAM 7.5.1  
Volumul asistenței medicale acordate de medici rezidenți 

și limitele de competență  SPECIALITATEA Epidemiologie   

RED: 04 

DATA: ANUL 2016 

PAG. 3/6 

 

Aplicarea sancţiunilor disciplinare. E 1100  

Aplicarea acţiunilor de restituire a cheltuielilor  suportate. I,E 3  

Analiza indicilor de aplicare a măsurilor de constrângere legislativă în CSP. I, E 

 
22  

ANUL I (44 săpt.)   

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR TRANSMISIBILE    

Anchetarea epidemiologică a focarului epidemic de boală infecţioasă cu cazuri 

unice. A, E  

4400  

Anchetarea epidemiologică a focarelor epidemice cu cazuri multiple (erupţii). A,I  5  

Anchetarea epidemiologică (cercetare, studii) pe bază de chestionar. E 55  

Supravegherea focarului epidemic. E 40  

Analiza fișelor de notificare urgentă despre depistarea cazului de boală 

infecțioasă, intoxicație, toxiinfecție alimentară și|sau profesională acută, reacție 

adversă după administrarea preparatelor imunobiologice. E) 

500  

Analiza fișelor de anchetare epidemiologică a focarelor de boală infecțioasă. E 500  

Înregistrarea şi clasificarea cazului individual de boală transmisibilă la om în 

sistemul electronic. A, E 

100  

Înregistrarea, evaluarea şi clasificarea evenimentelor în grup (izbucniri, epidemii) 

în sistemul electronic.A,E 

10  

Monitorizarea  și analiza alertelor epidemiologice.  E 14 ore  

Alcătuirea planului individual de activitate.E  55  

Alcătuirea rapoartelor statistice.I  5  

Analiza rapoartelor statistice și dărilor de seamă. E 30  

Organizarea dezinfecţiei curente şi terminale în focarele epidemice la diferite 

grupe de boli infecţioase. I 

40  

Organizarea măsurilor de dezinsecţie și deratizare în localităţi, în instituţiile de 

copii și în alte instituţii cu rsc sporit. I   
55  

Evaluarea  eficacităţii dezinfecţiei, sterilizării, dezinsecţiei şi deratizării. E 5  

Efectuarea planificării vaccinărilor (localități). E  1  

Asigurarea sistemului de sănătate publică cu vaccinuri(localități). I 1  

Controlul condițiilor de transportare și păstrare a  vaccinurilor(obiective).A,E 2  

Evaluarea eficacității vaccinărilor (localitate). E 00  

Alcătuirea notelor informative. I, E 5  
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Diagnosticarea epidemiologică,elaborarea măsurilor profilactice şi antiepidemice  

în infecţii digestive, respiratorii, zooantroponoze, sanguine, asociate asistenţei 

medicale, protozoare, helmintiaze. E 

55  

Supravegherea şi controlul la obiecte de risc. A, I 

 

15  

POMOVAREA SĂNĂTĂŢII 

 

 

Elaborarea computerizată  a diverselor materiale pentru presa scrisă (materiale). E 2 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor audio. E 2 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor video. E  1 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor pentru presa electronic. E 2 

Petrecerea prelegerilor în cadrul instruirii contingentelor de risc în epidemiologia 

maladiilor contagioase. E 
1 

Alcatuirea raportului  statistic  nr. 50-săn. (raport pe modul) I, E 1 

APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE LEGISLATIVĂ ÎN ACTIVITATEA 

SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂŢII PUBLICE  

 

 

Aplicarea propunerilor în supravegherea de stat a sănătăţii publice. (pentru 

fiecare proces verbal de constatare) I, E 
3  

 Aplicarea prescripţiilor sanitare. I, E 10  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin suspendare. I, E 5  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin amendare. I, A 5  

Aplicarea deciziilor de izolare a bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte.  

E  
55  

 Aplicarea deciziilor de efectuare a dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în 

focare.  E 
55  

Aplicarea sancţiunilor disciplinare. E 55  

Aplicarea acţiunilor de restituire a cheltuielilor  suportate. I,E 1  

Analiza indicilor de aplicare a măsurilor de constrângere legislativă în CSP. I, E 

 
11  

ANUL II (44 săpt.)   

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR TRANSMISIBILE    

Anchetarea epidemiologică a focarului epidemic de boală infecţioasă cu cazuri 

unice. A, E  

1100  

Anchetarea epidemiologică a focarelor epidemice cu cazuri multiple (erupţii). A,I  10  

Anchetarea epidemiologică (cercetare, studii) pe bază de chestionar. E 55  
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Supravegherea focarului epidemic. E 30  

Analiza fișelor de notificare urgentă despre depistarea cazului de boală 

infecțioasă, intoxicație, toxiinfecție alimentară și|sau profesională acută, reacție 

adversă după administrarea preparatelor imunobiologice. E) 

0  

Analiza fișelor de anchetare epidemiologică a focarelor de boală infecțioasă. E 0  

Înregistrarea şi clasificarea cazului individual de boală transmisibilă la om în 

sistemul electronic. A, E 

0  

Înregistrarea, evaluarea şi clasificarea evenimentelor în grup (izbucniri, epidemii) 

în sistemul electronic.A,E 

20  

Monitorizarea  și analiza alertelor epidemiologice.  E 7 ore  

Alcătuirea planului individual de activitate.E  55  

Alcătuirea rapoartelor statistice.I  5  

Analiza rapoartelor statistice și dărilor de seamă. E 20  

Organizarea dezinfecţiei curente şi terminale în focarele epidemice la diferite 

grupe de boli infecţioase. I 

10  

Organizarea măsurilor de dezinsecţie și deratizare în localităţi, în instituţiile de 

copii și în alte instituţii cu rsc sporit. I   
55  

Evaluarea  eficacităţii dezinfecţiei, sterilizării, dezinsecţiei şi deratizării. E 5  

Efectuarea planificării vaccinărilor (localități). E  2  

Asigurarea sistemului de sănătate publică cu vaccinuri(localități). I 2  

Controlul condițiilor de transportare și păstrare a  vaccinurilor(obiective).A,E 3  

Evaluarea eficacității vaccinărilor (localitate). E 11  

Alcătuirea notelor informative. I, E 10  

Diagnosticarea epidemiologică,elaborarea măsurilor profilactice şi antiepidemice  

în infecţii digestive, respiratorii, zooantroponoze, sanguine, asociate asistenţei 

medicale, protozoare, helmintiaze. E 

55  

Supravegherea şi controlul la obiecte de risc. A, I 

 

15  

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR NONTRANSMISIBILE 

 
  

Stabilirea diagnosticului epidemiologic şi aprecierea situaţiei epidemiogene în: 

bolile cardiovasculare, tumorile maligne,  diabetul zaharat, tulburările mintale şi 

de comportament, traumatisme (pentru o boală). I, E 

1  

Monitorizarea factorilor de risc ce determină nivelul morbidităţii prin maladii 

nontransmisibile (pentru un grup de factori). E 

1  

Planificarea măsurilor de profilaxie în maladiile nontransmisibile (conform 

diagnosticului epidemiologic).  E 

1  

Analiza rapoartelor statistice ( IMSP sau 1 teritoriu). E 

 

1  
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Coordonator de rezidenți, 

Şef Catedră de epidemiologie, 

prof. universitar, dr. habilitat, 

membru corespondent AŞM                                                                                Viorel Prisacari 

 

Responsabil universitar de rezidenți, 

Şef studii rezidenţi,    conferențiar universitar                                                     Vasile Sofronie                                                                                                                                    

  

POMOVAREA SĂNĂTĂŢII 

 

 

Elaborarea computerizată  a diverselor materiale pentru presa scrisă (materiale). E 1 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor audio. E 1 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor video. E  1 

Elaborarea şi adaptarea computerizată a materialelor pentru presa electronic. E 1 

Petrecerea prelegerilor în cadrul instruirii contingentelor de risc în epidemiologia 

maladiilor contagioase. E 
1 

Alcatuirea raportului  statistic  nr. 50-săn. (raport pe modul) I, E 0 

APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE LEGISLATIVĂ ÎN ACTIVITATEA 

SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂŢII PUBLICE  

 

 

Aplicarea propunerilor în supravegherea de stat a sănătăţii publice. (pentru 

fiecare proces verbal de constatare) I, E 
3  

 Aplicarea prescripţiilor sanitare. I, E 10  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin suspendare. I, E 5  

Aplicarea în CSP a măsurilor de constrângere prin amendare. I, A 5  

Aplicarea deciziilor de izolare a bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte.  

E  

 

55  

 Aplicarea deciziilor de efectuare a dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în 

focare.  E 
55  

Aplicarea sancţiunilor disciplinare. E 55  

Aplicarea acţiunilor de restituire a cheltuielilor  suportate. I,E 2  

Analiza indicilor de aplicare a măsurilor de constrângere legislativă în CSP. I, E 

 
11  


