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srn t\LL'L DE PSII IIATRIE rn t\\' "CO~S"I A>! fi~ GORGOS„ organizea1.a C'<amcn de proITlO\ arc 
conform Legii I 53120 17 si I IG 286/20 I I cu modi !"icari le si cornpletari le u I teri oa re in postul de 

economist grad 1/\ - Comp.Financiar Contabilitaie 
- Oiroul RUNOS 

J. Conditii de dcsfasurare: 
- Examenul de promm·are, a a, ea loc în data de 22.08.2019. ora 12.00 la sediul Spitalului ue 

Psihiatric Titan "Constantin Gorgos": 
- Dosarele de inscrierc la c~amcn se depun la Biroul Kl r\lOS pana la data de 19.08.2019. ora 15.00. 

11. Conditii generale de participare: Pentru a participa la examen candidatul trebuie sa indcplineasca 
urmatoarek conditii: 

- Sa fie salariat in cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan „l )r.Consrnnti n Gorgos .. : 
- Sa aiba vechimea in spccialitme de 6 ani si 6 luni; 

I I I. Acre necesare pentru dosarul de examen: 
- Cererc de înscriere la examen adresata condw.:atorului in .... titutici: 
- Copia actului de identitate sau orice alt document care ato..:sta identitate<1. potrivi t leg.ii. dupa caz: 
- Adeverinta de \'echime in speciali tate. 
Modalitatea de desfasurare a examenului: 

PROBA SCRISA : fiecare membru al comisiei de exami1iure propune pe baza bibliograliei si. dupa 
caz.a tematicii maxim 3 subiecte. dintre care comisia de e:-..aminare stabilcste 3 pana la 9 subiecte. cu cel 
mult doua ore inainte de om stabilita pentru c:-.:amenul Je prorno,·,uo..:. 
La locul, data si ora stabilite pentru c.,amcnul <.k promo, are. comisia de examinare punt' la di poLitia 
fiecarui candidat lista subiectelor ·tabilite. conform bibliograliei. Fiecare candidai redactcaza o lucrare 
pc un subiect ales dintre cele stabi lite de catre comisia de examinare. Durata examenului de promovare 
se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de complexitate al subiectelor stabi lite. dar nu 
poate depasi 3 orc. ln cadrul examenului de promovare ficcarc rnemhru al comisiei de e,,aminare 
notcazu lucrarea claborma de candidat cu un punctaj ma~im de I 00 de puncte. pt' ba/a unna1oarelor 
criteri i: 
a) Cunos1ime 1eorecicc necesare functiei e, aluate. 
b) Abilitati de comunicare. 
c) Capacitate de sinteza. 
d) Complexitate. initiati,·a. crcati,·itate. 
Comisia de examinare stabi lestc ponde rea din now tinala a tiecarui criteriu pn.!, azut mai :,US. 

ReLuhatele examenului de promo, arc se alisea/..a la sediul :-.,pitalului. precum si pe pagina de internet a 
accstuia, in termen de 2 zile lucratoare de la data sustinerii acestuia. Candidatii nemultumiti de 
rezul tatul obtinut pot depune contestutie in 1ermen de o zi lucratoare de la dala alisarii rezultatelor. sub 
sanctiunea dt:caderii din acest drept. Comisia de solutionare a contcstatii lor va reevalua lucrarea. iar 
rezultatele finale ·e afiseaza la sediul pitalului in 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 
depunere a conte tatici. 



BI BLIOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FlJNCTIA DE ECONOMIST GR. lA 
- COMPARTIMENT FINANCIAR CONT ABILITATE -

I . Le!.!,ea 95/2006 privind reforma în domeniul sănălă\ii republicată. cu modificările şi 
co.;pletările ulterioare. Titlul VI I Spi talele. . . 

2. Legea nr. 53/2003. Codul Muncii. republicată. cu modificările şi complet~rile ulterioare 
3. Legea nr.98/2016 privi nd achizi \iik publice. cu mo lifi cările şi completările ulterioar_c. 
-+. Hotărârea Guvernului României nr.395120 16 pentru aprobarea Normelor metodolog,ce de 

aplicare a pre\·ederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului 
cadru din Legea nr.98/20 16 pri\'i nd acbizitiile publice. cu mofificările şi completările 
ulterioare. 

5. Legea nr.82/ 199 1 contab i l ităţ ii - cu modilicnrile si cornpletarile ulterioare. 
6. ORDIN nr. I 917/2005 penLru aproba rea Normelor metodologice privind urganiLarea ş i 

conducerea contab i l i tă ţ i i insti tu1iilor publice. Plunul de conturi pentru institu\ iile publice ş i 
instruqiunile ele aplicare a acestuia. 

7. ORDIN m. 202 1/2013 pemru modifican.:a ş i completarea. ormelor metodologice priYind 
organizarea ş i conducerea contab ili tăţ ii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru 
insti tuţ ii le publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. aprobate pri n Ordinul ministrului 
finan\elor publice nr. 1.917/2005. 

8. ORDIN nr. 4 14/2006 pentru aprobarea reglementări lor contabile specifice domeniului 
sanitar. 

9. ORDIN nr. 720/20 14 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor 
de venituri ş i cheltuieli ale i nstituţiilor publice nutonornc, inst i tuţiilor publice finan\ate 
integral sau paqial din \t:nituri proprii ş i act i vităţilor finanţate integral din venituri proprii. 
inclusi\ a bugetelor credite lor interne. bugetelor cr{.;ditclor externe. bugetelor fonduri lor 
e:-;terne nerambursabile. bugetelor fondu lui de risc şi bugetelor priYincl act ivitatea <.le 
pri\·atizare. gestionate de instituţiile publice. indiferent de n1odalitalea de organizare ş i 

fi nan\are a acestora. 
10. ORDI nr. 2634/2015 privind documentele financ iar-contab ile . 
11. Legea nr. 273/2006 privind linnntele publice locale. 
12. Legea nr. 500/2002 privind linantcle publice:. 
13. ORD l:-1 nr. I 043120 I O pr ivind aprobarea \;ormclo r metodologice pentru elaborarea 

bugetului de \ enituri şi cheltu iel i a l spitalului public. 
14. ORDlN nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pri\·ind angaJarea. 

lichidarea. ordonanţarea ş i plata cheltu ielilor institu\ ii lor publice, precum ş i organizarea. 
evidenta ş i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale. 

15. ORD [N nr. 2861 /2009 pl:".ntru aprobarea Normelor privind organizarea şi e!'ectuarca 
inventarierii elcmcmelor de natura act ivelor. datoriilor ş i capitalu rilor proprii . 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVA RE IN FUNCTlA DE ECONOM IST GR.IA 
- BIROUL RUNOS -

1. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii , cu modificari si completari: 
2. Legea - cadru nr. I 53.'2017 privi nd salarizarea personal ului platit <lin fonduri publice. cu 

moditicari si complctari: 
3. Ordonanla de urgenta nr. 158/2005 privind concediile gi indemnizalii le de asigurari sociale 

de sanatate cu mocii fi cari si completari: 
4. Ordinul ministrului sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 

de munca. organizarea si efectuarea garzilor in uni tat ile publice din sectorul sani tar. cu 
1T1oditicari si comple tari: 

5. Hotararea nr. 15312018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri,·ind sta bi li rea locuri lor 
de munca. a categori ilor de personal. a rnarim ii concre1e a sporul ui pentru conditi i de munca 
prevazut in anexa nr.I I la l ,egea-cadru m.1531 2017 pri, ind salari/.area personalu lui platit 



' din fonduri publice. precum si a conditiilor <k arnrdare a accstllia. pt:ntru familia 
ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala": 

6. Hotararca nr.917 12017 pentru aprobarea Regulamcniului-cadru pri, ind stabilirea locurilor 
de munca. a categoriilor de personal. ;i rnarimii concrete a sporului pentru com.litii de 
munca. precum si a conditiilor de aco rdare a acestuia pcntru familia ocupationala de functii 
bugetare "f\dministratic'' din administratia publica centrala: 

7. Legea nr.22712015 pri vind Codul foca l. cu 1110Jiticari si completari : 
8. Ordinul MS nr.1470/20 11 pentru aprobarea crit eriilor privind angajarea si promo, area in 

fum:tii. grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatik ~anitare publice 
din sectorul sanitar cu moditi<:ari si compktari. 
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