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ANUNT

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Organizeazd in temeiul art. l8l alin.2 din Legea 95/2006, republicata si a Ordinului MS 28,1/2007, concurs

pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL al spitalului:

La concurs se pot inscrie candidalii care indeplinesc, cumulativ, criteriils generale qi specifice dupa

cum uffneaza:
Criterii generale:

- au domiciliul stabil in Romdnia:
- nu sunt condamnatri penal sau in curs de urmdrire penald;
- sunt apli din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
- nu au varsta de pensionare confotm prevederilor legale ;

Criterii specifice:
- sunt absolvenli de invildmdnt universitar de lungi durata, cu diploma de licenta sau echivalenta iu

profil economic;
- au cel pu{in 2 ani vechime in functii de conducere financiar contabile in unitati bugetare;
- delin certificatul de atestare a cuno$tinlelor dobandite in domeniul Sistemului european de contuli.

precum $i de cunoaqtere a reglementarilor europene in domeniu;

Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Clinic Judetear-r de Urgenta Sibiu si const[ in u|matoarele
probe de evaluare:

a) test-grila./lucrare scrisd de verificare a cuno$tinlelor din legislaJia specifica postului;
b) suslinerea proiectului/lucrdrii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postuluir
c) interviul de seleclie.

Calendarul de deslasurare a aconcursului:
- 27 mai ora I 5:00 - data limita de depunere a dosarelor;
- 06 iunie ora 10:00 -proba scrisa, ce consta dintr-un test grila din tematica anuntata,
- 08 iunie ora l0:00 - sustinerea proiectului de specialitate si interviu.

Continutul dosarului de inscriere, temele pentru proiectul de specialitate, bibliografia gi alte
meniiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozilia solicitanlilor la sediul unitalii -

serviciul R.U.N.O.S., telefon 0269 215050 inr. 317.

MANAGER

Dr. Vasile



PENTRU CONCT]RSUL DE OCUPAREA FUNCTIEI DE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

t.

2.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Eficientizarea utilizarii resurselor spitalului .

Analiza economico-financiara a spitalului.3.

MANAGER

Dr. Vasile Glinean ffi



BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

1.) LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sAndtdlii, republicata;

2.) HOTARARE nr. 206 din 25 martie 2015 priVind aprobarca programelor najionale de sen.ltate

pentru anii 20 I 5 9i 201 6;

3.) ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a

programelor nationale de sdnatate public[ pentru anii 2015 qi 2016;

4.) LEGE nr.500 din l1 iulie 2002 privind finanlele publice:

5.) EGE nr.82 din 24 decembrie 1991a contabilitalii, republicata;

6.) ORDIN nr. l!192 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea.

evidenta gi rapo[tarea angajamentelor bugetare qi 1egale, cu modificarile si completarile ulterioaret

7.) ORDON,,\NJA nr. ll9 din 31 august 1999 privind controlul intern qi controlul financjar
preventive, republicata;

8.) ORDIN nr. 923 din ll iulic 2014 pentru aprobarea Normclor metodologice generale referitoale
la exercitarea eontrohrlui financiar preventiv 9i a Codului spccific de norrne profesionale pentrr.r

persoanele care desfhgoard activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

9.) ORDIN nr. 1.0,13 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice penhu elaborarea
bugetului de r cnituri 9i cheltuieli al spitalului public:

10.) ORDONAN|A nr. 81 din 28 august 2003 privind recvaluarea ii amonizarea activelor fixc
aflate in patrinroniul institutiilor publice;

1 1.) ORDON*ANIA nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorititile qi instituliile publice;

12) ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015 pentru aplobarr-a Normelor tehnice de realizarc a

programelor nalionale de sAnAtate curative pentru anii 2015 gi 2016;

13) LEGE nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal:

14) HOTARARE nr. I din 6 ianuarie 2016 pentrLr aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Leeii nr. 22712()15 plirind Codul fiscal;

15) ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea pi conducerea contabilitalii instituliilor publice. Planul de conturi pentru institu{iile
publice qi instnrcliunile de aplicare a acestuia;
l6) HOTARAR.E nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procc'durile de transmitere {Eri plat?i qi de
valorificare a birnur ilor apa(indnd instituliilor publice;



l7) ORDIN nr. 414 din 17 aprilie 2006
pentru aprobai ea reglementdrilor contabile specifice domcniului sanitar, cu modificarile si
completarile ulterioare:

18) ORDIN nr.92l din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrrrl
spitalului public:

19) ORDONANTA DE URGEN|A nr,34 tlin 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achizilie publicd. a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de
servicii;

20) HOTARIRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a preveder.ilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd din Ordonanta de urgintd a Guvernului nr.
3412006 prir, ir.rcl atribuirea contractelor de achizilie publicf,, a eontractelor de concesiune de lucriri
publice 9i a colrtractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2l) LEGE-CADRII nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitarl a personalului pldtit
din fonduri publice ( Dispozitii generale si Anexa III- Cap.lI);

22) LEG[' nr. 213 din l7 noiembrie 1998 privincl proprietateo pLrblica Ei regimul juridic al acesteia.
cu modificarile si completarile ulterioare;

23) ORDIN nr. 2'861 din 9 octombrie 2009 pentn-r aprobtrrea Normelor privind organizarea qr
efectuarea inverrrarierii elementelor de natura actir eior, datoriilor gi capitalurilor proprii;

24) ORDIN nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 privind docrurenlcle financiar-contabile;

25) ORDIN nr. 529 din 14_ aprilie 2016 penlru aprobarea Normelor metodologice privincl
intocmirea )i depunerea situaliilor financiare trimestriale ale irrslituliilor publice, precrim gi a uror.
raportari financiare lunare in anul 2016, pentru modifica.ea gl cornpleta.ea Normelor metodologice
privind organizarea 9i conducerea contabilitdlii instituliilor publice, planul de conturi peitru
instituliile prrblice:;i instrucliunile.de aplicare a acesrr-ria, aprc,batc prin 6rdinul ministrului finantelor
publice rrr. 1 ()-1712005, precum gi pentru modificarea gi iompletarea utioi no.rne ."toaologice i'
domeniul con1.,bi litilii publice;

26) ORDIN nr. 858 din 6 septembrie 2012
privind stabilirca modalitdlii de transmitere qi raporrare a execuliei bugetului de venituri ;i cheltuieli
in vederea monitoriziirii cheltuielilor spitalelor publice;

MANAGER

Dr. V



DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA
CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa con{inf, urmf,toarele documente:

a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizatd de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupd caz;

d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul professional sau in specialitatea

studiilor, duph caz;

0 cazierul judiciar;
g) copii de pe documentele care atesta efectuarea unor specializ[ri, cursuri,

stagii, competente/atestate etc..
h) declaralia pe propria rispundere ca nu este urmdrit penal gi nu are cunostinta

ca a inceput urmdrirea penald asupra sa;

i) declaralia pe propria rdspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de

anul 1989;
j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic qi neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate.

Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, pana la data de
2'7 .05.2016 ora 15.

Candidatii al cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel
mult 24 de ore de la data comunic6rii rezultatului verificirii. Contesta{ia se

solu{ioneazd in termen de 24 de ore de la data depunerii de cdtre comisia de
solu{ionare a contesta{iilor.

MANAGER SEF SERVICU RTINOS

ec. Magda Maria
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