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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Cunoștințe prelabile:  cunoaşterea limbii de predare; competenţe 

confirmate în ştiinţe bazele economiei, bazele managementului. 

Competențe: competenţe digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, tabelelor electronice şi prezentărilor); abilitatea de 

comunicare, de lucru în echipă pentru prezentare subiectelor discutate 

la seminare și lecții practice 

Misiunea disciplinei Obținerea de cunoștințe teoretice și abilități practice de aplicare a 

cunostintelor de management și economie din punct de vedere  

universal și profesional în analiza  situatiilor  practice  și problemelor 

emergente în domeniul activității profesionale. 

Tematica prezentată 

 

Principii, metode,  tehnici ale  managementului modern. Organizarea 

managerială.  Instituţia medicală ca organizaţie. Procesul managerial 

Strategia şi managementul strategic al organizaţiei. Planificarea 

strategică ca funcţie managerială. Managementul schimbarilor. 

Managerii firmelor și puterea. Procesul decizional şi de comunicare.  

Managementul resurselor umane. Motivarea  angajaților. Probleme 

micro-, macroeconomice  în ocrotirea sănătăţii. Microeconomia. 

Instituția medicală ca agent economic. Resursele instituției  medicale  

și mecanismul economic de dirijare cu ele. Piaţa serviciilor de sănătate: 

mecanismul  de reglare a ei. Marketingul  si specializarea  lui în  

medicină. Management  financiar. Particularitățile  lui în sistemul 

sănătății. Analiza  și evaluarea costurilor  în instituţiile  medicale. 

Instrumente  de  analiză financiară și  de  planificare în  instituţiile  

medicale. 

Finalități de studiu 

 

• Să elaboreze un plan strategic pentru o organizaţie medicală. 

• Să dezvolte abilităţi de comunicare eficientă şi cooperare în cadrul 

organizaţiei. 

• Să creeze, evalueze organigrama  organizaţională.  

• Să  ințeleagă și să aplice  in practică problema alegerii raţionale in 

condiţiile  rarităţii resurselor.  

• Să calculeze marimea investitie pentru initierea unei activităţi in 

domeniul ocrotirii sănătăţii.  

• Să aplice metodele de analiză a indicilor economici in activitatea 

instituţiilor curativ-profilactice. 

 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• Aplicarea modelelor manageriale  și economice în studierea 

proceselor și fenomenelor din domeniul profesional;  

• Interpretarea problemelor manageriale și economice și 

modalităților de soluționare în condițiile transformărilor sistematice 

actuale ale mediului economico-social in domeniul professional; 

• Identificarea particularităților managemntului si economiei ca 

formă de legătură și coordonare a activității agenților economici în 

domeniul profesional. 

Forma de evaluare Examen 

 


