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                             TEME CADRU  

PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 

1. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului ; 

a).analiza veniturilor spitalului,pe tipuri de servicii ; 

b).analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri,sectii,etc.) ; 

c). alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de 
sanatate ; 

d). propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private ; 

    2.Strategia managementului in domeniul achizitiilor : 

a).stabilirea necesarului de materiale (medicamente ,materiale sanitare,alte materiale) ; 

b).modalitati de achizitie ; 

c). evaluarea stocurilor ; 

d)indicatori de eficienta al utilizarii stocurilor ; ; 

 

  3. Strategia managementului in activitatea de investitii : 



a). in echipamente ; 

b).modernizarea de sectii ; 

c).extinderi 

d). reparatii curente ; 

4. Fundamentarea bugetului de venuturi si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii 
spitalului : 

a).fundamentarea activitatilor ; 

b). determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli ; 

c). indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului ; 

5.Utilizarea DRG-ului ca instrument de management financiar : 

a).DRG-ul si bugetul spitalului ; 

b). impactul DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului ; 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

A) Descrierea situatiei actuale a spitalului; 

B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari; 

C) Identificarea problemelor critice; 

D) Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute; 

E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata; 

 1. Scop; 

 2. Obiective- indicatori; 

 3. Activitati; 

  a) definire; 

  b) incadrare in timp- grafic Gantt; 

  c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; 



  d) responsabilitati 

 4. Rezultate asteptate 

 5. Monitorizare- indicatori; 

 6. Evaluare- indicatori; 

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un PROIECT DE 
MANAGEMENT care vizează spitalul  pentru care concurează (maxim 8-10 pagini  cu  
font  Arial 14  la un rând). 

Tema aleasa de candidat pentru proiectul de management vizeaza spitalul public pentru 
care candideaza. 


