
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Antreprenoriatul în stomatologie 

Tipul  La libera alegere Credite 2 

Anul de studii III Semestrul VI 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator  

Seminare 20 Lucrul individual 30 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Goma Ludmila 

Locația  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194-B, MD-2004, Republica 

Moldova 

Blocul de studii IV al USMF „Nicolae Testemiţanu”, etajul IV. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Cunoștințe în disciplinele conexe precum:baze in economie, management 

general, psihologie generală, comunicare și comportament în medicină. 

Competențe prealabile digitale elementare (procesarea documentelor, utilizarea 

aplicațiilor pentru prezentări), abilități de comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei De a oferi studenţilor cunoştinţe privind conceptele de bază ale activitatii 

de antreprenoriat sub aspect juridic, social şi etic, având  în  perspectivă  o  

opţiune de carieră. 

Tematica prezentată Conceptul de antreprenoriat şi noţiuni de bază. Antreprenoriatul în medicină. 

Structura juridică a activităţii de antreprenoriat. Principalele forme 

organizatorico – juridice ale antreprenoriatului şi particularităţile lor. 

Modalităţi de lansare în afaceri. 

Managementul în afacere și gestionarea riscurilor.  

Managementul personalului şi raporturile de muncă în colectiv. 

Mijloace băneşti – componenta financiară de bază a antreprenoriatului. 

Marketingul afacerii.Etica în afacere. 

Încetarea activităţii antreprenoriale şi asistenţa juridică acordată 

antreprenorului.  

Planificarea unei afaceri. Structura planului de afaceri. Elaborarea planului de 

afacere. 

Finalități de studiu - să cunoască noţiunea juridică a activităţii de antreprenor şi caracteristicile 

distinctive ale acesteia; 

- să identifice principalele forme organizatorico – juridice ale 

antreprenoriatului; 

- să cunoască modalităţile de lansare în afaceri; 

- să aprecieze sursele financiare posibile pentru activitatea de antreprenoriat; 

- să cunoască aspectele legale şi juridice cu privire la activități antreprenoriale 

; 

- să identifice procedura generală de înregistrare a unei întreprinderi şi etapele 

ei principale; 

- să dezvolte capacităţi de iniţiere şi de elaborare a unui plan de afaceri, 

precum şi evaluarea riscurilor posibile în afacere etc.     . 

Manopere practice 

achiziționate 
- Elaborarea unui plan de afaceri, precum și evaluarea posibilelor riscuri în 

afacere. 

- Aplicarea metodei SWOT în elaborarea strategiilor de dezvoltare. 

Forma de evaluare Examen 
 


