
TEME PROIECT / LUCRARE 
DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL 

 
 

1. GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI 
- analiza pe baza de bilant 
- analiza pe baza contului de profit si pierdere 
 

2. EVALUAREA EFICIENTEI INVESTITIEI PRIN MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE 
- constituirea fondului de dezvoltare a spitalului 
- fundamentarea deciziei de investitii 
 

3. MODALITATEA DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE A 
SPITALULUI 

- evaluarea eficientei sistemului informatic in activitatea financiar – contabila 
- propuneri de imbunatatire a evidentei financiar-contabile 
 

4. METODE DE CRESTERE A EFICIENTEI UTILIZARII RESURSELOR FINANCIARE 
DISPONIBILE PENTRU SANATATE 

- masuri de crestere a eficientei 
- dezvoltarea masurilor de eficienta 

 
5. EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICO - FINANCIARE A SPITALULUI 

- analiza veniturilor pe tipuri de finantare 
- analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 
 

6. UTILIZAREA DRG-ului CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT FINANCIAR 
- DRG-ul si bugetul spitalului 
- Impactul DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului 
 

7. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA  INDICATORILOR DE PERFORMANTA  
ECONOMICO FINANCIARI 

- ExecuŃia bugetară faŃă de bugetul de cheltuieli aprobat 
- Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcŃie de sursele de venit 
 

8. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE 
- stabilirea procedurilor de achizitii publice 
- indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR FINANCIAR -  CONTABIL 
 

1. Legea contabilităŃii  nr. 82/1991 ; 
2. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilă a instituŃiilor publice,Planul de conturi pentru instituŃiile publice şi instructiunile de aplicare 
a acestuia; 

3. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziŃiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  referitoare la contractele de concesiune  de 

lucrări  publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
5. Legea nr.500/2002 privind finaŃele publice; 
6. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 

7. Ordinul 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea  inventarieri  
elementelor de activ şi de pasiv; 

8. Ordonanta nr.119/1999 completată cu Legea  nr.84/2003; 
9. Legea nr.95/2006 privind  reforma în domeniul  sanatatii – titlul VII – spitale;  
10. Ordinul 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al spitalului public; 
11. Ordinul 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar; 
12. Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exercitarea controlului financiar preventiv; 
13. Ordonanta Guvernului 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
14. Hotararea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor intitutiilor publice; 
15. OrdonanŃă de urgenŃă    48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăŃii în vederea descentralizării; 
16. Ordin 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naŃionale de 

sănătate în anul 2010; 
17. Ordin nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 

privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul 2010; 

18. Ordin nr. 1031 /2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităŃilor 
prevăzute în programele naŃionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanŃate din 
bugetul Ministerului SănătăŃii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către 
spitalele publice din reŃeaua autorităŃilor administraŃiei publice locale; 

19. Ordin   nr. 1029/ 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de 
natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru 
cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reŃeaua autorităŃilor 
administraŃiei publice locale; 

20. Ordin   nr. 972/ 2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a 
spitalelor; 

21. Ordin   nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcŃiile de sănătate 
publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi autorităŃile administraŃiei publice locale şi Primăria Municipiului 
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenŃei medicale al unităŃilor sanitare publice; 

22. OrdonanŃă   nr. 70/ 2002 privind administrarea unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local; 
23. Hotărâre   nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 
24. Ordin   nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuŃiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
25. Ordin   nr. 922 /2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public. 

 



TEME PROIECT /LUCRARE 
 

DIRECTOR MEDICAL 
 

1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI 
- evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 
- propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului 
 

2. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI 
- tipuri de servicii medicale acordate pacientilor 
- eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta 

 
3. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE  ACORD ATE IN SPITAL 

- focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului 
- actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor 
 

4. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA  INDICATORILOR DE PERFORMANTA  DE 
UTILIZARE A SERVICIILOR  

- utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale 
- metode de crestere a performantei spitalului. 

 
5. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL 

- identificarea factorilor de risc 
- masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale 

 
6. DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE IN SPITAL PE PRINCIPIUL COMPETENTEI, 

EFICIENTEI SI EFICACITATII 
- evaluarea activitatii medicale a spitalului 
- masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri 

 
7. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL 

- implicarea echipei medicale 
- metode de aplicare  a protocoalelor de practica medicala 

 
8. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA 
EFICIENTIZARII SPITALULUI 

- fundamentarea activitatilor 
- propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii 

 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR MEDICAL 
 
 

1. Legea spitalelor nr.95/2006, TITLUL VII cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Hotărâre   nr. 144/ 2010 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului SănătăŃii, cu 

modificarile şi completările ulterioare; 
3. Hotărâre   nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiŃiile acordării 

asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 
4. Ordin nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-

cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anul 2010; 

5. Ordonanta nr.70/2002 privind administrarea unitatilor publice de interes judetean si local, cu 
modificarile si completările ulterioare; 

6. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziŃiile publice cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Hotararea Guvernului nr.717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sistemului 
privat la imbunatatirea performantei sistemului sanitar din Romania; 

8. Legea 178/2010 a parteneriatului public-privat; 
9. Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, 

aprobata cu modificari prin Legea nr.629/2001, republicata; 
10. Ordinul ministrului sanatatii nr.153/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, modificat prin Ordinul ministrului 
sanatatii nr.560/2003; 

11. Ordinul ministrului sanatatii nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si 
controlul infectiilor nosocomiale; 

12.  Ordinul ministrului sanatatii nr.698/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea, 
transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, 
precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, 
modificat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.378/2002; 

13. Legea 346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

14. Ordinul 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a 
spitalelor; 

15. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului; 
16. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuŃiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
17. Ordin nr.922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului 

public; 
18. Ordin nr.1209/2006 pentru aprobarea componenŃei şi a atribuŃiilor consiliului etic ce 

funcŃionează în cadrul spitalelor publice; 
19. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcŃiei de şef de secŃie, şef de laborator sau şef de serviciu din 
unităŃile sanitare publice. 

 
 

 
 
 



TEME PROIECT / LUCRARE 
 

DIRECTOR INGRIJIRI 
 

1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL 
- identificarea factorilor de risc 
- masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale 

 
2. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE  AC ORDATE IN SPITAL 

- focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului 
- actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor 

 
3. COMUNICAREA ASISTENT –PACIENT: PERCEPTIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE 
MEDICALA 

- esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent – pacient 
- propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare 

 
      4. PROCESUL DE ANALIZA A NEVOII DE FORMARE IN SANATATE 

- evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare 
- propunere scrisa a planului de analiza a nevoii de formare 

 
5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA 
EFICIENTIZARII SPITALULUI 

- fundamentarea activitatilor 
- propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR DE INGRIJIRI 

 
1. Legea spitalelor nr.95/2006, TITLUL VII –SPITALE; 
2. Hotărâre   nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiŃiile acordării 

asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 
3. Ordin nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-

cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anul 2010; 

4. OrdonanŃă de urgenŃă   Nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcŃionarea Ordinului AsistenŃilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenŃilor Medicali din 
România; 

5. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului; 
6. Ordinul ministrului sanatatii nr.318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste 
servicii; 

7. Ordin   nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenŃa medicală 
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăŃii 
publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

8. Ordinul ministrului sanatatii nr.698/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea, 
transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, 
precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, 
modificat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.378/2002; 

9. Ordinul 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a 
spitalelor; 

10. Ordinul ministrului sanatatii nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si 
controlul infectiilor nosocomiale; 

11. Ordinul 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

12. Ordinul 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile 
sanitare; 

13. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziŃiile publice; 
14. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuŃiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
15. Ordin nr.922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului 

public; 
16. Ordin nr.1209/2006 pentru aprobarea componenŃei şi a atribuŃiilor consiliului etic ce 

funcŃionează în cadrul spitalelor publice. 
 

 


