
                                                                                                     

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, 

al SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN 
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          Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată ce va fi adusă 

la zi în raport cu modificările si completarile normative adoptate pană la data concursului. 
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TEME CADRU  

propuse pentru Proiectul de management 

 
 

 

 

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului 

2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe nesatisfăcătoare 

3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 

4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 

5. Analiza situaţiei economico-financiare a spitalului 

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii 

7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor 

8. Strategia managementului în activitatea de investiţii 

9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii 

spitalului 

                 Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care 

vizează Spitalul Municipal Vulcan (maxim 8 – 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform 

structurii propuse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

COMISIA DE CONCURS 

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

  

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1p 

2. Analiza SWOT a spitalului – 1p 

3. Identificarea problemelor critice – 1p 

4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute – 1p 

5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată – 5p 

a. Scop – 1p 

b. Obiective – 1p 

c. Activităţi – 1p 

- definire (0.25p); 

- încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p); 

- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p); 

- responsabilităţi (0.25p); 

d. Rezultate aşteptate – 1p 

e. Indicatori – evaluare, monitorizare – 1p 

6. Din oficiu – 1p 

  

Total – 10 puncte 

 

 


