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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Bazele sănătății publice 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii I 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Cebanu Serghei, Cociu Svetlana 

Locația str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Cursul Bazele sănătății publice este unul de inițiere a studenților 

pe platforma de sănătate publică, ce va sta la baza ulterioarelor 

activități profesionale. Nu sunt condiții prealabile specifice pentru 

a fi parte a acestui curs, astfel că pe parcursul cursului studenții 

vor acumula competențe necesare pentru identificarea aspectelor 

de sănătate publică, factorilor de risc major pentru sănătate și 

promovarea sănătății în rândul diferitor grupuri de populație. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Studierea disciplinei ”Bazele sănătății publice” are ca scop 

pregătirea profesioniștilor calificați capabili să distingă probleme 

esențiale de sănătate publică, să identifice factorii determinanți și 

să contribuie la favorizarea colaborării interdisciplinare. Până la 

sfârșitul acestui curs, studenții vor înțelege modul în care 

evenimentele istorice și amenințările la adresa sănătății publice au 

afectat starea de sănătate a populației; cunoaște și aplica politica și 

obiectivele de sănătate publică, cum sunt organizate sistemele de 

sănătate publică; să identifice probleme majore de sănătate 

publică, factorilor de risc pentru sănătate și să aplice metode de 

promovare a sănătății în rândul diferitor grupuri de populație. 

Tematica prezentată Introducere în sănătatea publică. Noțiuni de sănătate publică. 

Termenii cheie utilizați în sănătatea publică. Istoria și evoluția 

sănătății publice. Conceptul de sănătate, boală, prevenție și 

sănătate publică. Determinantele sănătății publice. Cadrul legal în 

sănătatea publică în țară, la nivel european și la nivel global. 

Bunele practici în sănătatea publică. Programe de promovare a 

sănătății. Strategii de comunicare în domeniul sănătății publice. 

Educație pentru sănătate și promovarea sănătății. Provocările 

globale pentru sănătate. Obiectivele de dezvoltare a mileniului. 

Indicatorii stării de sănătate. Impactul bolilor infecțioase asupra 

sănătății populației. Impactul bolilor cronice asupra sănătății 

populației. Etica sănătății publice. Viitorul sănătății publice. 

Promovarea abordări multisectoriale a sănătății publice. 

Finalități de studiu − să aplice cunoștințele de bază în gestionarea acțiunilor 

preconizate sănătății publice; 

− să definească termenii cheie de sănătate, sănătate publică, 

boală, prevenție, starea de sănătate și factorii care o 
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condiționează; 

− să argumenteze modul de gestionare a amenințările 

sănătății publice 

− să aplice programele și indicatorii în evaluarea stării de 

sănătate a populației;  

− să identifice probleme majore de sănătate publică, 

factorilor de risc pentru sănătate și să aplice metode de 

promovare a sănătății în rândul diferitor grupuri de 

populație. 

Manopere practice 

achiziționate 

• să aplice tehnici  de comunicare și educare în rândul 

populației cu favorizarea colaborării interdisciplinare; 

• să prezinte informații de promovare și educare a sănătății 

publice pe diferite teme; 

• să aplice diferite abordări de gestionare a riscurilor și 

comunicarea riscurilor în legătură cu problemele legate de 

sănătatea publică; 

• să aplice în practică funcțiile de bază ale sănătății publice; 

• să aplice ,,gândirea critică” în rezolvarea problemelor de 

sănătate publică; 

• să aprecieze importanța sănătății publice în contextul 

sănătății globale a populației; 

• să abordeze creativ problemele Sănătății publice în 

contextul integrării disciplinei studiate cu alte discipline 

din domeniu; 

• să fie apt să utilizeze principiile profesional-deontologice 

generale și speciale în activitatea practică;  

• să aprecieze impactul tendințelor globale și 

interdependențe lor asupra problemelor și sistemelor legate 

de sănătatea publică. 

Forma de evaluare Examen 

 


