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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

În vederea înțelegerii și a parcurgerii cu ușurință a acestui curs se 

recomandă parcurgerea în prealabil a următoarelor cursuri: 

filosofia, curs introductiv 

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 Misiunea curriculumului  în formarea profesională este pregătirea 

viitorului specialist care îşi va desfăşura activitatea în contact 

direct cu problemele economice reale, pe baza prelucrării şi 

interpretării unui bogat material faptic, de informaţii cu ajutorul 

cărora va fundamenta şi formula , pe termen lung şi mediu, politici 

şi strategii şi va elabora sinteze privind dezvoltarea domeniului 

nursing. 

Bazele științelor economice,  are funcţia instructiv-educativă, ce 

permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire 

complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a 

economiei contemporane. 

Tematica prezentată 

 

Activitatea economică și componentele ei de bază. Forme de 

organizare si funcționare  a economiei. Piaţa şi mecanismul 

funcţionării ei.Teoria consumatorului: - cererea de bunuri de 

consum . Cererea de servicii medicale Oferta de bunuri de consum 

Teoria producției . Comportamentul producătorului: - 

întreprinderea şi analiza factorilor de producţie Costurile de 

producție și posibilitatea obținerii profitului. Veniturile primare 

Pretul și concurența. Indicatori macroeconomici de rezultate. 

Creşterea şi dezvoltarea economică. Instabilitatea 

macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice. Statul și economia . 

Bugetul de stat şi politica bugetar-fiscală. Problemele economiei 

mondiale. 

Finalități de studiu 

 

• formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea 

fenomenelor şi proceselor în domeniul economiei de piaţă; 

• formarea unui spirit de orientare în aprecierea proceselor 

economice la nivel microeconomic şi macroeconomic, a 

capacităţii de a rezolva problemele practice în activitatea 

profesională; 

• formarea deprinderilor necesare şi a spiritului de disciplină 

economică şi financiara în activitatea managerială în general 

Manopere practice 

achiziționate 

 

- rezolvarea aplicaţiilor practice cu ajutorul unor metode şi tehnici 

specifice microeconomiei, macroeconomiei; 

- transpunerea exemplelor practice în teorie şi invers;  

- abilităţi de cercetare, creativitate, capacitatea de a rezolva 

problemele practice în activitatea profesională. 

-     folosirea rațională  a resurselor. 

-     calcularea costului initierii unei afaceri. 

Forma de evaluare Examen 

 


