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pentru concursul de ocupare a
DIRECTOR FINANCIAR

A.

DtN DOMENTUL LEGtSLAT|Et

1. Legea contabilitatii nr.82/1991 , republicata cu modificarile si completarite

2. Legea nr.500/2002 privind fmancele publice, cu modificarile si completarile

3. Ordinul ministrului fmantelor publice nr.

179212002 pentru aprobarea

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,

metodologice privind angajarea, lichidarea,
si raportarea angaiamentelor bugetare si legale,

cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si

5. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor

pentru elaborarea bugetului de venituri si

cheltuieli al spitalului public, cu modificarile ulterioare;
6. Ordinul ministrului fmantelor publice nr. 263412015 privind documentele

7. Ordinul ministrului fmantelor publice nr. 1g17l2OO5 pentru aprobarea

metodologice privind organizarea si conducerea

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutive publice si

de aplicare a acestuia , cu modificarile si

completarile ulterioare;
8. Ordinul ministrului fmantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
organazarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datonilor si

9. Decretul Consiliului de Stat nr.20g/1976 pentru aprobarea Regulamentului
10. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitatului imobilizat in active

de casa ale unitatilor socialiste:

si necorporale, cu modificarile si completariie

ulterioare;

11.

H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodotogice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalulut

imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin

12.

Guvernului fi.5411997:

Legea nr.2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si

Iegatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor

13.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 72Ol2Oi4 pentru aprobarea
venituri si cheltuieli ale instituAiilor publice autonome, institutiilor publice finantate
fmantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne,
nerambursabile, bugetelor fondului de rise si bugetelor privind activitatea de
modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile sj completarile

1,4. H.G. nr. 4OO12O14 pentru aprobarea pachetetor de servicii si a
asistenttei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

tn
,

cu moditicarile ulterioare;

metodologice privind executia bugetelor de
sau partial din venituri proprii si activitatiior
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
gestionate de institute publice, Indiferent de
i-cadru care reglementeaza conditiile acordarii

anil 2014-2015, cu modificarile si completarile

ulterioare;

15. H.G. nr.2OG12O15 privind aprobarea programelor nat;ionale de sanatate pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile
ulterioare:

16. Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014 pentu aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru flersoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv.
17. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
18. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
1. $coala Nalionali de Sinltate Publici gi Management Sanitar-Managementul spitalului,
Editura Public H Press, 2006, Bucuregti

%re

TEME CADRU
pentru proiectul/lucrarea de specialitate solicitat in cadrul concursului de ocupare
a funcliei de
DIRECTOR FINANCIAR _ CONTABIL

1. Analiza situatiei economico - financiare a spitalului:
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, sectii

etc.);

Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanitate;
c) Propuneri de imbunatatire a fmantarii spitalului din surse publice si private.

a)

2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

Strategia managementului in domeniul achizitiilor:
Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
Modalitati de achizitie;

Evaluareastocurilor;
lndicatori de eficienta al utilizarii stocurilor.

Strategia managementului in activitatea de investitii:
ln echipamente;
Modernizarea de sectii;
E).tinderi;
Reparatii capitale.

4.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului:

a)

b)
c)

Fundamentarea activitatilor;
Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli;
lndicatori 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)lmpactul DRG-ului asupra resurselor fmanciare ale spitalului.
STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRARII DE SPECIALITATE
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari
C. ldentificarea 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)
b)

Definire;

lncadrare in timp - grafic Gantt;

C) Resurse necesare - umane, materiale, financiare;
d) Responsabilitati;
4. Rezultate asteptate;

5.
6.

Monitorizare - indicatori;
Evaluare - indicatori.

Nota:

Tema proiectului/lucririi de specialitate este la alegerea candidatului, se realizeaze individual de cdtre acesta 9i se dezvoltd
intr-un volum de maxim 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, la un rAnd.
*" Tema aleasd de candidat pentru proiectul de management vizeazi spitalul prublic pentru care candideazS.
*** La cererea candida[ilor, spitalul public pentru care se organizeazd concursul de ocupare a functiei de dierctor financiarcontabil, are obligatia si puni la dispozi[ia acestora, in maxim 3 zile de la data solicitdrii, copii ale bugetului de venituri 9i
aprobatd gi structura de personal ale unitilii sanitare, aflat in vigoare la data
cheltuieli aprobat, structura
solicitdrii.
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PREiEDTNTELE COMlStEt,

$ef lucrdri Dr. Lucian Eva,
Doctor in gtiinle medicate
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