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TEMATICA/TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT PENTRU 

CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE 

DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL 

 

I. Gestiunea financiară a spitalului:  
a) Analiza pe baza de bilanț 
b) Analiza pe baza contului de profit și pierdere 

 

II. Analiza situației economico-financiare a spitalului: 

a) Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare 

b) Analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 

 

III. Metode de creștere a eficienței utilizării resurselor financiare disponibile pentru 

sănătate: 
a) Măsuri de creștere  a eficienței 
b) Dezvoltarea măsurilor de eficiență 

 

IV. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță economico-financiari: 

a) Execuția bugetară fața de bugetul  de cheltuieli aprobat 
b) Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit 

 

*** 
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10 

pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos. 
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STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei  
2. Structura spitalului 

3. Resursele umane  

4. Activitatea spitalului 

5. Situaţia dotării  
6. Situaţia financiară  
 

B. Analiza SWOT a spitalului (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza 
mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)  
 

C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 

 

D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani  
1. Scop, Misiune, valori   

2. Obiective  

3. Activităţi  
a. Definire  

b. Termene, încadrare în timp  

c. Resurse necesare. Surse de finanţare  
d. Responsabilităţi  
4. Rezultate aşteptate (indicatori)  
 

 

BAREM PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 

Forma de prezentare a planului - respectarea indicaţiilor de fonturi Ariel de 14 şi a numărului de 
pagini (8-10 pagini) -  0,5 p 

 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei -  o,5 p 

2. Structura spitalului -  o,5 p 

3. Resursele umane -  o,5 p 

4. Activitatea spitalului -  o,5 p 

5. Situaţia dotării -  o,5 p 

6. Situaţia financiară -  o,5 p 

 

B. Analiza SWOT a spitalului  (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza 
mediului extern: oportunităţi şi ameninţări) - 1 p 
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C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p 

 

D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani 
1. Scop, Misiune, valori,  o,5 p 

2. Obiective strategice – 1 p 

3. Activităţi  
a. Definire -  1 p 

b. Termene, încadrare în timp -  o,5 p 

c. Resurse necesare. Surse de finanţare -  o,5 p 

d. Responsabilităţi -  o,5 p 

4. Rezultate aşteptate (indicatori) – 1p 
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