
ANUNŢ

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ JEBEL ANUNŢĂ CONCURS ÎN ZIUA
DE 15.12.2017 ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ

NEDETERMINATĂ:

- ŞEF BIROU - SPECIALITATEA ECONOMICĂ-1 POST - BIROU FINANCIAR-CONTABIL
- ECONOMIST IA - 1 POST - BIROU FINANCIAR-CONTABIL

CONDIŢII DE STUDII ŞI VECHIME:
- pentru postul de Şef Birou financiar-contabil
- DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALITATE ECONOMICĂ
- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate din care 2 ani în domeniu financiar-contabil
- pentru postul de economist IA
- DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALITATE ECONOMICĂ
- 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului unităţii;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;
- copie dupa certificatul de casatorie (unde este cazul);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile

documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;



- copia carnetului de munca conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-I faca incompatibil cu funcţia

pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus declaraţie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către unitaţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;
Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de originale.
Toate documentele solicitate se depun în dosar plic.

TAXA DE CONCURS: 50 LEI

DOSARELE SE DEPUN LA SERVICIU RUNOS PANĂ ÎN 08.12.2017, ORA 14:00, IAR ÎN DATA DE 12.12.2017 LA
ORA 10:00 ARE LOC TESTAREA PSIHOLOGICĂ.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.
Concursul se va oreaniza la sediul unităţii conform următoruluicalendar:

- 08.12.2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 15.12.2017, ora 10:00 - proba scrisă;

- 20.12.2017, ora 10:00 - proba interviu;
RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16

ŞEF SERVICIU RUNOS,
Ee. CACUCI ADRIANA



BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE
SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul VII - Spitalele;
2. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
4. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
completările şi modificările ulterioare;

5. O.G nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
6. HGR nr.8411l995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu

modificările şi completări le ulterioare;
7. Ordinul nr.923/20 14 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar

preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar
preventiv propriu;

8. OMFP nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor,
cu modificările şi completările ulterioare;

1O. OG nr, 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea active lor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi

modificările ulterioare;
11. HGR nr. 27612013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
12. Legea TIT. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completări le ulterioare;
13. Ordin nr.l 954/2005 - pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
14. Ordin nr.2021120 13 - pentru modificarea şi completarea Nonne1or metodologice privind organizarea şi conducerea

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

15. Ordin nr.1 043/20 1O - privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;



16.0rdin nr.20 11/2013 pentru modificarea fonnularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare";
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2005/20 13 pentru aprobarea" Instrucţiunilor privind completarea formularului

"Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr.1.801l1995;
18.0rdin nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern manageriaI al entitatilor publice, cu modificarile si

completarile ulterioare.



BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE
PENTRU ECONOMIST IA

l.Legea nr.184 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru
finantarea unor cheltuieJi in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii;
2. Decret nr. 20911976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
3. Legea nr.8211991 a contabilitatii;
4. Legea nr.15 din 24 martie 1994*)privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale -Republicare
5. Lege nr.22 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea
bunurilor organizatiilor socialiste;
6. Legea 95/2006 titlul II si titlul VII;
7. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
8. Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
9. Ordin nr.l917 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,
Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
10. Ordin administratie publica nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Il. Ordin administratie publica nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.


