
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 

- Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 

- Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de venit 

 

8. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE 

- stabilirea procedurilor de achizitii publice 

- indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor 
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1. Legea contabilităţii  nr. 82/1991 ; 

2. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilă a 

instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instructiunile de aplicare a acestuia , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

3. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziţiile 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 finaţele publice; 

6. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale; 

7. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea  inventarierii  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. Ordonanţă de urgenţă    48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 

în vederea descentralizării; 

16. Ordin 422/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 

2013 si 2014; 

17. Ordin nr. 423/191/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-

2014; 

18. Ordin nr. 1031 /2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua 

autorităţilor administraţiei 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 reţeaua autorităţilor administraţiei 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 direcţiile de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului 

Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice; 

22. Ordonanţă   nr. 70/ 2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; 

23. Hotărâre   nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014; 

24. Ordin   nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

25. Ordin   nr. 1628 /2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a  spitalului public. 

26. Ordin   Nr. 946 din  4 iulie 2005    *** Republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial 

27. Ordin   Nr. 858/1194 din  6 septembrie 2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice 

 


