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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii Medicină nr.1
Proces verbal Nr.___
din_________________

Decanul Facultăţii Medicină nr.1
Dr., conferenţiar __________Gh.Plăcintă

Aprobată

la şedinţa catedrei Medicină Socială şi
Management Sanitar “Nicolae Testemiţanu”,
Proces verbal Nr.___ din________________

Şef catedră,

Dr. hab., profesor __________ D.Tintiuc

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII

FACULTĂŢII MEDICINĂ NR.1

Denumirea cursului: Medicină socială şi management sanitar
Codul cursului: S.07.0.042
Tipul cursului: Disciplină obligatorie

Numărul total de ore – 30

inclusiv curs 10 ore, lucrări practice 20 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 1

Numele autorilor care predau unităţile de curs:

Dr.hab., profesor D.Tintiuc;
Dr.hab., profesor T.Grejdeanu;
Dr., conferenţiar Elena Raevschi
Dr., conferenţiar Iu.Grossu
Dr., conferenţiar L. Margine
Asistent universitar V. Badan

Chişinău 2014
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I. Scopul disciplinei
„Medicină Socială şi Management Sanitar” este o ştiinţă a acţiunii comunitare, economice şi
sanitare, componentă a dezvoltării, reprezentând totodată argumentul major pentru cercetarea
măsurilor sanogene şi a tuturor sectoarelor comunităţii, în scopul menţinerii sănătăţii,
prevenirii şi combaterii bolilor şi  a consecinţelor lor.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere

- Să cunoască Medicina Socială şi Managementul Sanitar ca ştiinţă şi obiect de studiu.
Caracteristica sistemelor de sănătate din  lume. Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Asigurările Obligatorii de Asistenţă medicală în RM.

- Să cunoască bazele  managementului sanitar.
- Să cunoască bazele legislative şi normative a Ocrotirii Sănătăţii
- Să cunoască organizarea Asistenţei Medicale populaţiei urbane şi rurale  în Republica

Moldova. Strategiile de dezvoltare a sistemului de Sănătate.
- Să cunoască Politica Naţională a Sănătăţii. Sănătatea populaţiei. Măsurarea şi analiza

indicilor sănătăţii populaţiei.
- Să cunoască principiile expertizei medicale a vitalităţii. Invaliditatea. Reabilitarea

medico-socială.
- Să cunoască problemele medico-sociale ale maladiilor non-transmisibile şi

transmisibile

 La nivel de aplicare

- Evaluarea şi analiza indicatorilor demografici în Republica Moldova
- Metodele de studiere a morbidităţii populaţiei.
- Evaluarea şi analiza indicatorilor Asistenţei Medicale de Urgenţă
- Evaluarea şi analiza indicatorilor Asistenţei Medicale Primare.
- Evaluarea şi analiza indicatorilor Asistenţei Medicale Spitaliceşti.
- Evaluarea şi analiza indicatorilor Asistenţei Medicale acordate Mamei şi Copilului

 La nivel de integrare

- Sa aprecieze importanţa Medicinii Sociale şi Managementului Sanitar în contextul
funcţionării optime şi integre a Sectorului Medicinii din ţară.

- Să posede abilităţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor obţinute din domeniul
Medicinii Sociale şi  Managementului sanitar pentru promovarea Politicilor Statului în
Sănătate.

- Sa abordeze creativ problemele Medico-sociale ale societăţii şi  Managementului
sanitar.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Medicina Socială şi Managementul Sanitar este un domeniu interdisciplinar, realizându-se de
cele mai multe ori prin contribuţia unui spectru larg de cunoştinţe. Medicina Socială şi
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Managementul Sanitar este o ştiinţă de acţiune. Asemenea ştiinţelor medicale şi sănătatea
publică se găseşte într-o continuă evoluţie – în jurul valorilor ei determinante, încadrate în
viziunea ecologică, sociologică, culturală şi economică. Sănătatea Publică reprezintă
ansamblul cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor populaţiei orientate spre menţinere şi
îmbunătăţirea sănătăţii.
Pentru însuşirea mai eficientă a disciplinei sunt necesare cunoştinţe în domeniul matematicii
şi disciplinelor medicale fundamentale şi aplicative. Cunoaşterea calculatorului este o cerinţă
indispensabilă.

IV. Conţinutul de bază a cursului

A. Prelegeri:

Nr. Tema Ore

1. Medicina Socială şi Managementul Sanitar ca ştiinţă şi obiect de studiu.
Caracteristica sistemelor de sănătate din  lume. Organizaţia Mondială a
Sănătăţii. Asigurările Obligatorii de Asistenţă medicală în RM.

2

2. Politica Naţională de Sănătate în Republica Moldova. Strategia de
dezvoltare a Sistemului de Sănătate în Republica Moldova.

2

3. Sănătatea populaţiei. Măsurarea şi analiza indicilor sănătăţii populaţiei.
Bazele legislative. Organizarea Asistenţei Medicale populaţiei urbane şi
rurale  în Republica Moldova.

2

4. Expertiza medicală a vitalităţii. Invaliditatea. Reabilitarea medico-socială. 2

5. Maladiile transmisibile si non-transmisibile ca probleme medico-sociale. 2

B. Lucrări practice:

Nr. Tema Ore

1. Demografia medicală. Evaluarea şi analiza indicatorilor demografici în
Republica Moldova. 4

2. Morbiditatea populaţiei. Metode de studiere, evaluarea şi analiza
indicatorilor.
Asistenţa Medicală de Urgenţă. Evaluarea şi analiza indicatorilor de
activitate a serviciului Asistenţă Medicală de Urgenţă.

4
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3. Asistenţa Medicală Primară. Evaluarea şi analiza indicatorilor de activitate
a serviciului  Asistenţa Medicală Primară. 4

4. Asistenţa Medicală Spitalicească. Evaluarea şi analiza indicatorilor de
activitate a serviciului Asistenţei Medicale Spitaliceşti. 4

5. Evaluarea şi analiza indicatorlor Asistenţei Medicale acordate Mamei şi
Copilului. 4

V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie:

1. Tintiuc Dumitru, Grossu Iu., (2007) Sănătate Publică şi Management. Chişinău, 875 p.

2. Tintiuc Dumitru et al., (2005) Medicină Socială şi Management (compendiu de lucrări
practice). Chişinău, 328 p.

B. Suplimentară
1. Enachescu Dan - Medicina sociala - Elemente de biostatistica, Editura UMF 1990,

Bucuresti
2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов.

— М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. — 512 с.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate
Pentru însuşirea mai eficientă în cadrul Disciplinei „Medicina Socială şi Managementul
Sanitar” sunt utilizate atât metode clasice, cât şi cele considerate astăzi a fi mai eficiente
pentru învățământul universitar: metoda învăţării sintetice, metoda învăţării analitice sau
secvenţiale, metoda învăţării progresive cu repetări recurente. Formele predării fiind: audierea
cursului, formarea de abilităţi la lecţii practice asistate de calculator.

VII. Sugestii pentru activitate individuală
În contextul integrării europene a  învăţământului universitar, unde cota parte a activităţii
individuale a studentului este cea dominantă, activitatea individuală în procesul de învățare
obţine tot mai mare importanţă. Astfel, în calitate de sugestii pentru învățarea disciplinei
„Medicina Socială şi Managementul Sanitar” se pot propune:

1. Fragmentaţi sau divizaţi materialul în unităţi logice, unitare şi compacte de studiu.

2. Învăţaţi fiecare unitate de studiu stabilită după modelul învăţării integrale, adică
parcurgeţi următorii paşi:

 citire integrală de familiarizare cu conţinutul textului,

 a doua citire de înţelegere în profunzime a textului,

 a treia citirea de consemnare sau notare ( cu creionul în mână şi caietul alături),
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 şi la final, o repetare în prezenţa notiţelor extrase, urmată de o ultima repetare în
memorie.

Această prelucrare activă a materialului asigură a întipărire profundă şi o reţinere de
durată a cunoştinţelor.

VIII. Metode de evaluare
Pe parcursul modulului în cadrul evaluării formative sunt preconizate: 3 lucrări de control.
Evaluarea finală este efectuată în formă de colocviu diferenţiat.

A. Evaluarea formativă:
Lucrarea de control nr.1 – Asistenţa Medicală Primară

Lucrarea de control nr.2 – Asistenţa Medicală Spitalicească  şi Asistenţa Medicală de Urgenţă
Lucrarea de control nr.3 – Asistenţa Medicală acordată Mamei şi Copilului

Evaluarea formativă va include:
Criteriu aplicat Coeficient Punctaj maximal Calcul maximal

Media lucrărilor de
control (MLC)

0.8 10 8

Participare la cursuri
(PC)

0.2 10 2

0,8 MLC + 0,2 PC

B. Evaluarea finală:

La colocviu diferențiat de promovare pentru disciplina „Medicină Socială şi Management
Sanitar” nu sunt admişi studenţi cu media la evaluările formative sub nota 5, precum şi
studenţii, care nu au recuperat absenţele de la lucrările practice.

Pentru Colocviu diferențiat la disciplina „Medicină Socială şi Management Sanitar” este
prevăzută  proba orală.

Proba orală se efectuează prin oferirea fiecărui student unui bilet de evaluare, care conţine trei
întrebări teoretice. Studentul are la dispoziţie 15 min. pentru a se pregăti de răspuns. Proba se
notează cu note de la 0 la 10.
Evaluarea finală va include:

Criteriu aplicat Coeficient Punctaj maximal Calcul maximal
Nota  evaluare formativa
(NEF)

0.5 10 5

Proba orala (PO) 0.5 10 5

0,5NEF + 0,5 PO

Proba orală se efectuează prin oferirea fiecărui student unui bilet de evaluare, care conţine trei
întrebări teoretice. Studentul are la dispoziţie 15 min. Pentru a se pregăti de răspuns.

Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1, după cum urmează:
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Modalitatea de rotunjire a notelor

Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi
se echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare

Română, engleză,franceză,rusă


