
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR FINANCIR-
CONTABIL 

 
TEME 

pentru  proiectul/lucrarea de specialitate 
 
 

1. Analiza situației economic-financiare a spitalului 
o Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii; 
o Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri, secții, etc); 
o Propuneri de imbunatățire a finanțării spitalului, precum și de reducere a 

cheltuielilor effective 
 

2. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economic-
financiari 

o Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat; 
o Situașia cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit; 

 
3. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea 

eficientizarii activitatii spitalului 
o Fundamentarea activitaților; 
o Determinarea cheltuielilor pe secții și tipuri de cheltuieli; 
o Indicatori de eficianță determinași pe baza veniturilor si cheltuielilor 

spitalului 
 

4. Utilizarea DRG-ului ca instrument de management financiar 
o DRG-ul și bugetul spitalului; 
o Impactul DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului 

 
5. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 
o Calitatea serviciilor; 
o Calitatea datelor raportate; 
o Calitatea personajului; 
o Satisfacția pacienților. 

 
 

Manager, 
Ec. Damian Claudiu 

 
 



 
 
  CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL 
 

TEME 
pentru  proiectul/lucrarea de specialitate 

 
 
1. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului 

o Analiza circuitelor funcționale; 
o Analiza structurii pe secții; 
o Evaluarea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate; 
o Propuneri de îmbunătățirea structurii și organizării spitalului; 

 
2. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 

o Analiza activității clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate; 
o Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate(codificare, 

colectare, transmitere și validare) ; 
o Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavului; 
o Propuneri de imbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei 

activității 
 
3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 

o Calitatea serviciilor; 
o Calitatea datelor raportate; 
o Calitatea personajului; 
o Satisfacția pacienților 

 
4. Strategia managementului în activitatea de investiții 

o În echipamente; 
o Extinderi; 
o Reparații capitale. 

 
5. Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate; 
 
6. Plan de management pentru creșterea adresabilitații pacienților în 
Ambulatoriul Integrat cu cabinet în specialitate 
 

Manager, 
Ec. Damian Claudiu 



 
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR DE 
ÎNGRIJIRI 

 
TEME 

pentru  proiectul/lucrarea de specialitate 
 
 
1. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului 

o Analiza circuitelor funcționale; 
o Analiza structurii pe secții; 
o Evaluarea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate; 
o Propuneri de îmbunătățirea structurii și organizării spitalului; 

 
2. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 

o Calitatea serviciilor; 
o Calitatea datelor raportate; 
o Calitatea personajului; 
o Satisfacția pacienților 

 
3. Modalități de prevenire și combatere a infecțiilor associate asistenței 
medicale; 
 
4. Comunicare asistent medical-pacient: 
- Etică; 
- Deontologică; 
- Profesională. 
 
 
 
 
 
 

Manager, 
Ec. Damian Claudiu 

 
 
 
 



 
 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR 
DIN COMITETUL DIRECTOR: DIRECTOR MEDICAL, DIRECTOR 

FINANCIAR – CONTABIL SI DIRECTOR DE INGRIJIRI 
 
 

I. Descrierea situației actuale a spitalului; 
II. Analiza Swot a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități, 

amenințări 
III. Identificarea problemelor critice ; 
IV. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 
V. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara 

identificata: 
A. Scop 
B. Obiective-indicatori 
C. Activitați 

- Definire 
- Incadrare in timp – grafic Gantt; 
- Resurse umane- umane, material, financiare; 
- Responsabilitați 

     D. Rezultate așteptate 
     E. Monitorizare-indicatori 
     F. Evaluare-indicatori 
 
 
 
 

  Manager, 
Ec. Damian Claudiu 

 


