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I. PRELIMINARII
Disciplina Planificarea Sistemului de Sănătate este un curs de iniţiere a studenţilor în conceptele 

management, planificare ,politici ale sistemului de ocrotire a sănătăţii. Cursul este conceput pentru a 
oferi studenţilor imagine generală din perspectiva planificării atit din punct de vedere al Sistemului de 
sănătate cit şi la nivel de instituţie medicală.Cursul oferă tehnici procese ce pot fi utilizate in 
activitatea practică . De asemenea, în acest curs sunt incluse teme ce ţin de momentele-cheie care 
contribuie la formarea competenţilor privin formarea planului strategic. Cadrele didactice vor acorda 
posibilitate studentului de a-şi determina capacităţile necesare privind delimitarea si compararea 
diferitor sisteme de sănătate. Subiectele de studiu şi resursele procedurale, vizate în tematica curiculei 
oferă studenţilor instrumente reale pentru elaborarea unui plan strategic Studenţii se vor simţi mult 
mai siguri de sine în ceea ce priveşte viziunea lor privind situaţia reală şi de perspectivă al sistemului 
de sănătate din R.M.

• Misiunea curriculumului (scopul) în formarea profesională constă în a creşte nivelul de 
cunoştinţe cu privire la instrumentele modeme de realizare a politicilor si planificării 
sistemului de sănătate pentru a contribui in perspectivă la perfecţionarea procesului de 
administrare a sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova.

• Limba/limbile de predare a disciplinei: română;
• Beneficiari: studenţii anului II, facultatea Medicină, sănătate publică .

ADMINISTRAREA DISCIP1LINEI
Codul disciplinei U.04.0.036
Denumirea disciplinei Planificarea sistemului de sănătate
Responsabil (i) de disciplină

4*

Ludmila Goma, conferenţiar univ., dr. în economie 
Irina Nicov,asist, univ., dr. în economie

Anul U Semestrul/Semestrele IV
Numărul de ore total, inclusiv: 90
Curs 10 Lucrări practice/ de laborator
Seminare 20 Lucrul individual 60
Forma de evaluare E Numărul de credite 3

III. OBIECTIVELE DE FORMARE IN CADRUL DISCIPLINEI

La finele studierii disciplinei studentul va f i  capabil:

• la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
identificarea şi însuşirea de termeni, relaţii, procese şi fenomene privind planificarea 
Sistemului de sănătate

- formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor în 
domeniul Planificării Sistemului de Sănătate ;
înţelegerea şi utilizarea corectă a termenilor specifici Planificării sistemului de Sănătate .

• la nivel de aplicare:
rezolvarea aplicaţiilor practice cu ajutorul unor metode şi tehnici specifice planificării;

- transpunerea exemplelor practice în teorie şi invers; 
abilităţi de cercetare, creativitate, capacitatea de a rezolva problemele practice în activitatea 
profesională

• la nivel de integrare:
formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor 
în domeniul planificării Sistemului de sănătate ;
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formarea unui spirit de orientare în aprecierea Planificării la nivel Sistemului de Sanatate 
a capacităţii de a rezolva problemele practice în activitatea profesională; 
capacitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.

IV. CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE
- în vederea intelegerii si a parcurgerii cu uşurinţa a acestui curs se recomanda parcurgerea 

in prealabil
a următoarelor cursuri: bazele economiei, management si economiein sănătate

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare ş i lucru individual

Nr.
d/o TEMA

Numărul de ore

Prelegeri Lucrări
practice/seminare

Lucru
individual

1. Sistem de Sanatate caracteristici, obiective, funcţii. 
Organizarea sistemului de sanatate 2 2

2. Tipologia sistemelor de sanatate.Elemente comparative 
Finanţarea Sistemului de sanatate 2 4 10

3. Politici si sisteme de Sănătate Raţionalizarea în Sistemele de 
Sănătate 2 4 10

4. Planificarea in sanatate : definiţie, proces . Planificarea in 
politicile sanitare 2 4 20

5. Statul si Sistemele de Sănătate
A

2 4 10

6. Managementul si evaluarea proiectelor si programelor din 
domeniul sănătăţii ' 2 10

Total 10 20 60

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

Obiective Unităţi de conţinut
Tema (capitolul) 1 Sistem de Sanatate caracteristici, obiective, funcţii. Organizarea sistemului de 
sanatate

• să cunoască definiţia 1. Sisteme de sănătate: definiţie, scopuri şi funcţii după OMS
sistemului de sănătate; 2. Organizarea serviciilor de sănătate -  macro şi microsistem de

• sa descrie modalitatea de sănătate, nivele de asistenţă medicală -  primară, spitalicească,
organizare a sistemului de 
sănătate;

• să aplice principiile de 
organizare a Sistemului 
de sănătate pe exemplul 
unei tari

ambulatorie

Tema (capitolul) 2. Tipologia sistemelor de sanatate.Elemente comparative Finanţarea Sistemului 
de sanatate

• Să definească 1. Sisteme de sănătate: descriere, analiză comparată şi modalităţi
conceptele de bază de finanţare a serviciilor de sănătate.
privind modalităţile de 2. Asigurări de sănătate publice şi private
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Obiective Unităţi de conţinut
finanţare a sistemelor 
de sănătate;

• să clasifice modelele 
Sistemelor de 
sănătate;

3. Pârghii de influenţă a sistemelor de sănătate: reglementarea, 
finanţarea,organizarea (macro şi microstructură, finanţarea)

4. Metode de plată a serviciilor de sănătate.

Tema (capitolul) 3 Politici si sisteme de Sănătate Raţionalizarea în Sistemele de Sănătate
• să cunoască elementele 

mecanismului de piaţa
• sa descrie modelul de 

comportament al 
consumatorului;

• să aplice modelul de 
comportament al 
consumatorului in 
practica

• să determine factorii de 
influenţă a cererii de 
servicii medicale

1. Politica de sănătate şi politica serviciilor de sănătate
2. Valorile si dezvoltatrea politicilor de sănătate naţionale
3. Abordări privind clasificarea sistemelor de sănătate.
4. Grupuri de interese in elaborarea politicilor de sănătate
5. Procesul decizional in sisteme de sănătate legate de 

raţionalizare in sfera politicilor si serviciilor de sănătate.

Tema (capitolul) 4. Planificarea in sanatate : definiţie, proces . Planificarea in politicile sanitare
• Să identifice sistemul 

factorilor de producţie;
• săcompare procesul de 

producţie în perioadă 
scurtă şi lungă de timp;

• să determine 
combinaţia optimă a 
factorilor de producţie.

1. Planificarea in sanatate : definiţie, proces .
*2. Teorii ale procesului politic privind procesul de planificare in 

Sisteme de Sănătate
N 3. Procesul managerial pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. 

4. Mecanismul de colectare a resurselor . formele de alocare

Tema (capitolul) 5. Statul si Sistemele de Sănătate
• Să estimeze costurile 

de producţie;
• Sa calculeze costurile 

variabile,fixe,totale, 
costurilor marginale

• Să stabilească echilibrul 
producătorului şi a 
pragului de 
rentabilitate;

1. Statul si stabilirea politicilor de sănătate . instrumentele 
politicilor de sănătate

2. Statul ca furnizor de servicii medicale. Formele de control a 
statului.

3. Organizaţiile neguvernamentale si rolul lor in sănătate.
4. Rolul statului pe piaţa serviciilor de sănătate.

Tema (capitolul) 6. Managementul strategic în sănătate.
• Identificarea esenţei, 

funcţiilor, clasificării 
concurenţei perfecte şi 
imperfecte;

• Aprecierea condiţiilor 
de maximizare a

1. Managementul strategic.ca concept,Metode si instrumente de 
management stratregic.

2. Managementul strategic în dezvoltarea durabilă a organizaţiei 
medicale

3. Planul strategic:etape de elaborare
4. Model strategic al dezvoltării durabile a instituţiei medicale
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Obiective Unităţi de conţinut
profiturilor în 
conformitate cu tipurile 
concurenţei;

VII. COMPETENŢE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ŞI TRANSVERSALE 
(CT)) ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU

S  Competenţe profesionale (specifice) (CS)
• CP2. Utilizarea limbajului de specialitate din domeniul planificării sistemului de sănătate pentru 

explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate 
domeniului profesional.;

• CP3. Aplicarea modelelor de planificare în studierea proceselor şi fenomenelor din domeniul 
professional;

• CP4. Interpretarea problemelor privin planificarea in sisteme de sănătae si modalităţilor de 
soluţionare în condiţiile transformărilor sistematice actuale ale mediului economico-social;

• CP5. Identificarea particularităţilor planificării in Sisteme de sănătate ca formă de legătură şi 
coordonare a activităţii agenţilor economici;

S  Competenţe transversale (CT)
• CT1. Formarea proectelor, manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific, 

pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial;
• CT2. Dezvoltarea capacităţii de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de

probleme în contexte profesionale definite, dobândirea capacităţii de a decide şi acţiona în 
situaţii de criză; »

• CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

■S Finalităţi de studiu

Notă. Finalităţile disciplinei (se deduc din competenţele profesionale şi valenţele formative ale 
conţinutuluui informaţional al disciplinei).

La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil în :
• formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor în 

domeniul managementului si planificării Sistemelor de Sănătate ;
• formarea unui spirit de orientare în aprecierea proceselor de planificare in Sisteme de Sănătate, a 

capacităţii de a rezolva problemele practice în activitatea profesională;
© formarea deprinderilor necesare şi a spiritului de disciplină în domeniul de planificare în Sisteme 

de Sănătate si în activitatea managerială în general.

VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Nr. Produsul
preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare

1.
Folosirea 
raţională a 
resurselor

Proiect, exerciţii, 
reprezentare grafică, 
studiu de caz

Lucrarea scrisă,
referatul,
exerciţiul

Pe
parcursul
modulului
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Nr. Produsul
preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare

2.
Elaborarea 
unui plan 
strategic

Investigarea, studiu de 
caz, referat, exerciţiu

Lucrarea scrisă,
prezentarea
proiectului

3.

Descrierea 
sistemului 
serviciilor 
de sănătate 
al unei ţări

Proiect, reprezentare 
grafică, studiu de caz, 
exerciţii

Prezentarea 
proiectului, 
studiu de caz, 
exerciţiu

IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUAR

o Metode de predare şi învăţare utilizate
Pot fi aplicate diferite metode cît tradiţionale atît şi interactive, ca de ex Expunerea, prelegerea interactivă, 
conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul 
individual,studiul de caz , dezbaterea si discuţia colectiva, ,eseu.
Strategii/tehnologii didactice aplicate

• Strategii centrate pe activitatea profesorului şi pe acţiunea de predare:Stxaiegii discursive şi 
conversative

• Strategii centrate pe activitatea de învăţare şi interacţiune: Strategii problematizante,Strategii 
bazate pe utilizarea modelelor

© Metode de evaluare (inclusiv cu indicarea modalităţii de calcul a notei finale)
Curentă: Modalităţile de evaluare : '
• rezolvarea testelor v
• studiu de caz
Finală: . examen.. 50 % nota medie 50% test

Modalitatea de rotunjire a notelor Ia etapele de evaluare
Grila notelor intermediare (media 

anuală, notele de la etapele 
examenului)

Sistemul de notare 
naţional Echivalent

ECTS

1,00-3,00 2 F
3,01-4,99 4 FX

5,00 5
E5,01-5,50 5,5

5,51-6,0 6
6,01-6,50 6,5 D6,51-7,00 7
7,01-7,50 7,5 C7,51-8,00 8
8,01-8,50 8,5 B8,51-8,00 9
9,01-9,50 9,5 A9,51-10,0 10
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Nota medie anuală şi notele tuturor etapelor de examinare finală (asistate la calculator, testare, 
răspuns oral) - toate vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (conform tabelului), iar nota 
finală obţinută va fi exprimată în număr cu două zecimale, care va fi trecută în carnetul de note.

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.

X. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:

A. Obligatorie:
1. Eţco C., Goma L., Reabov E., Marin S., Globa N. Economia ocrotirii sănătăţii. (Manual), Ed. 

„Epigraf’, Chişinău, 2000, 379 p.
2. Eţco C., Reabova E., Ciobanu M., Goma L., Marin S., Russu Gh., Sava V. Managementul 

serviciilor în sectorul asistenţei medicale primare: cheltuieli, eficienţă, calitate (metodologia şi 
metodica). îndrumar metodic. Chişinău: f/1. 2000, 43 p.

3. Eţco C. Management în Sistemul de Sănătate. (Manual), Editura Epigraf S.R.L., Chişinău, 2006,
862 p..

B. Suplimentară
1. Barbăroşie A., Curocichin Gn., Eţco C., Goma L., şi alţii. Finanţarea în contextul asigurării calităţii 

serviciilor medicale. Chişinău, 2007, 211 p.
2. Tintiuc D., Grejdeanu T., Spinei L., Moroşanu M., Palanciuc M., Onoi L., GomaL. Auditul intern şi 

managementul financiar în Sistemul de sănătate . Chişinău,”T-PAR”,SRL, 2009


