
Întrebările    pentru  examinarea  studenţilor 

       la cursul   Medicină   militară    

1. Structura organizatorică a Armatei Naţionale a Republicii Moldova (organele de 

conducere, marele unităţi, unităţile şi subunităţile militare). 

2. Bazele legislative de creare а  Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

3. Documentele de evidenţă medicală şi dare  de seamă  ale companiei medicale a 

brigăzii, ordinea de completare ale acestora. 

4. Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în timp de război. 

5. Structura organizatorică a serviciului medical al Armatei Naţionale. 

6. Principiile  de construcţie a Forţelor Armate ale Republicii  Moldova.  

7. Misiunile şi structura organizatorică a punctului medical al batalionului. 

8. Mijloacele de protecţie medicală  individuală şi caracteristica lor. 

9. Dotarea instructorului sanitar cu materiale medicale, caracteristica lor. 

10. Înzestrarea şi organizarea lucrului punctului medical al batalionului. 

11. Misiunile companiei medicale  a   brigăzii ca subunitate medicală. 

12. Structura organizatorică a companiei medicale  a   brigăzii. 

13. Înzestrarea companiei medicale  a   brigăzii cu materiale medicale şi tehnică 

sanitară. 

14. Misiunile punctului medical al brigăzii ca etapă medicală. 

15. Organizarea triajului medical la punctul medical al brigăzii. 

16. Înzestrarea şi organizarea lucrului sălii de pansamente a punctului medical al 

brigăzii. 

17. Înzestrarea şi organizarea lucrului postului de îndrumare şi control dozimetric, 

terenului de triaj  şi cortului de primire şi triaj al punctului medical al brigăzii.     

18. Înzestrarea şi organizarea lucrului cortului de evacuare a punctului medical al 

brigăzii. 

19. Esenţa şi principiile de bază ale sistemului de tratament pe etape cu evacuarea 

după destinaţie, caracteristica lor. 

20. Tipurile şi volumul ajutorului medical acordat răniţilor şi bolnavilor la etapele 

medicale şi dependenţa lor de situaţia de luptă şi medicală. 

21. Scopurile şi conţinutul măsurilor primului ajutor medical. 

22. Noţiune de etapă medicală, schema principială de instalare a etapei medicale. 

23. Noţiune de triaj medical. Tipurile şi scopurile triajului medical. 

24. Grupele în care se repartizează răniţii şi bolnavii în rezultatul triajului medical 

la etapele medicale. 

25. Noţiune de evacuare medicală. Scopurile, tipurile şi principiile de organizare ale 

evacuării medicale. 

26. Caracteristica mijloacelor de transport folosite la evacuarea răniţilor şi 

bolnavilor. 

27. Scopul și conținutul masurilor sanitaro-igienice și antiepidemice la trupe în 

condiții de campanie și la pace. 

28. Scopurile şi conţinutul măsurilor sanitaro-igienice, efectuate în trupe în timp de 

război. 

29. Scopurile şi conţinutul măsurilor antiepidemice, efectuate în trupe în timp de 

război. 

30. Caracteristica stărilor sanitaro-epidemice ale trupelor şi terenului de dislocare a 

lor. 



31. Observarea medicală. Definiţia şi conţinutul măsurilor de observare în timp de 

război. 

32. Carantina.  Definiţia  şi conţinutul măsurilor de carantină. 

33. Noţiune de volum  şi  structură a pierderilor sanitare. Factorii ce influențează 

volumul şi structura  pierderilor sanitare în campanie.  

34. Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în domeniul aprovizionării cu 

materiale medicale şi  tehnică sanitară. 

35. Noţiune de materiale medicale. Clasificarea materialelor medicale folosite în 

campanie. 

36. Caracteristica completelor de destinaţie specială, folosite la punctul medical al 

brigăzii. 

37. Caracteristica completelor funcţionale  folosite  la punctul medical al brigăzii 

38. Condiţiile de activitate ale serviciului medical al brigăzii în lupta de apărare şi 

influenţa lor la organizarea asigurării medicale a trupelor.      

39. Pierderile sanitare posibile ale brigăzii de infanterie motorizată în lupta de 

apărare, caracteristica lor. 

40. Măsurile, efectuate de serviciul medical al brigăzii în perioada de pregătire către 

lupta de apărare. 

41. Gruparea de forţe şi mijloace medicale în lupta de apărare. 

42. Organizarea acordării răniţilor şi bolnavilor ajutorului premedical şi primului 

ajutor medical. 

43. Pierderile sanitare ale trupelor.  Noţiune şi  clasificarea lor. 

44. Desenaţi  schema  principială  de  instalare a punctului  medical al  brigăzii.   

Cerinţele către  terenul  de instalare. 

45. Noţiune de ajutor medical calificat. Volumul posibil al ajutorului medical 

calificat în campanie. 

46. Organizarea ajutorului medical specializat, forţele serviciului medical implicate 

în acordarea lui. 

47. Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale  în campanie şi modalităţile 

de îndeplinire ale acestora. 

48. Scopurile şi conţinutul primului ajutor răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de 

luptă. 

49. Triajul medical (noţiune, tipurile, organizarea la etapele medicale în companie). 

50. Fişa medicală primară, destinaţia, conţinutul şi ordinea de completare. 

51. Postul medical al companiei şi postul mijloacelor de transport sanitar. Noţiune, 

amenajarea şi destinaţia lor. 

52. Repartizarea personalului medical  la secţiile funcţionale ale punctului medical 

al brigăzii. 

53.  Repartizarea completelor de materiale medicale la secţiile  funcţionale ale 

punctului medical al brigăzii. 

54. Noţiune de medicină militară. Organizarea şi tactica serviciului medical: 

definiţia, obiectul şi metodele de studiu. 

55. Particularitățile acordării asistenței medicale terapeutice în condiții de 

campanie. 

56. Particularitățile acordării asistenței medicale chirurgicale în condiții de 

campanie. 

57. Clasificarea toxicologică a toxicilor de luptă. Caracteristica toxicologică a 

toxicilor cu acțiune:  



a) neuroparalitică (sarinul), acordarea primului ajutor, ajutorul premedical. 

Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

b) neuroparalitică (VX-gaze), acordarea primului ajutor, ajutorul 

premedical. Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

c) neuroparalitică (somaniu), acordarea primului ajutor, ajutorul 

premedical. Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

d) generală (acidul cianhidric), acordarea primului ajutor, ajutorul 

premedical. Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

e) generală (clorcian), acordarea primului ajutor, ajutorul premedical. 

Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

f) sufocantă (fosgen), acordarea primului ajutor, ajutorul premedical. 

Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

g) psihodisleptică și iritantă (BZ, CS, CR), acordarea primului ajutor, 

ajutorul premedical. Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune. 

h) dermato-rezorbtivă (iperita), acordarea primului ajutor, ajutorul 

premedical. Caracteristica toxicologică a toxicilor cu acțiune.  
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