
Registratura unitatn 

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare ş i desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiil or specifice comitetului director din spitalele publice 

aprobat prin Dispoziţia Primarului General al municipiului Bucureşt i nr.556/30.03.20 18 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Or.CONSTANTIN CORCOS" ORGANIZEAZĂ 
CONCURS/EXAME PE TRU OCUPAREA F CŢI EI SPECIFICE 

COMITETULUI DIRECTOR: DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

Concursul/examenul va avea loc la sed iul pital ului de Psih iatrie Titan .. Dr.Constantin Gorgos„ d in 8-dul 

Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 41 , Bucureşti , Sector 3 şi constă în: 

test - grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţe lor d in legislaţia speci fică postu lui. prevăzută în 

bibliografie şi se va desfăşura în data de 25.03 .2019 ora 9,00 ; 

susţinerea proiectului de specia litate pe o temă din domeniul de activitate al postulu i şi se va 

desfăşura în data de 25.03 .2019 ora 12,00; 

Interviu l de selecţ ie se va desfăşura în data de 25.03.2019 o ra 14.00 

LA CO CURS/EXAME SE POT ÎN CRIE CA DIDAŢII CARE Î DEPLI E C. CUMULATIV. 
URMĂTOARELE CRITERII GE ERALE Ş I SPEC IFICE: 

II. Criterii generale: 
a) au domiciliul stabil in România; 

b) nu au fost condamnaţi defini tiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţ i i. contra statului ori 

contra autorităţii , de serviciu sau în legătură cu serv iciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârţite cu intenţ ie. care i-ar face incompatibili cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau unitătile sanitare abilitate; 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilo r legale în vigoare. 

II. Criterii specifice: 

a) sunt absolvenţi de învăţământ univers itar de lunga durata, cu diploma de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 

b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studi ilor; 

c) deţin cerificatul de atestare a cunoştinţe lor dobândite în domeni ul S is temului European de conturi. precum 
şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu. 

lll.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să con tină urmatoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

d) curriculum vitae; 

e) adeverinţă care atestă vechimea În muncă sau În specialitatea studiilor, după caz; 



f) cazierul judiciar; 

g) declaraţia pe propria răspu ndere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege: 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru lării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum ş i 

de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 

j) proiectul de specialitate; 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs ( la Biroul R O al Spitalului de 
Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos'· - între orele 08,00 - 15,00) cu cel puţin S Lile lucrătoare înainte 
de data susţinerii concursului, respectiv până la data de 18.03.20 19 ora 15,00. 

Copiile documentelor solicitate în dosarul de înscriere vor fi înso1ite de documentele originale. care e 
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Rezultatele selecţiei dosarelor se afişeză la sediul unităţii prin înscrierea mentiunii "ADMIS" sau 
"RESPINS". 

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contesta{ie în cel mult 24 de ore de la data 
comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de 
către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Candidaţi i au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interv iulu i de 
selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de solutionare a 
contestaţiilor în termen de 24 ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS, telefon: 021 /341.20.35, interior 169 şi pe site-ul 
spitalului www.spitalulgorgos.ro. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere - 18.03.2019 ora 15,00: 
Verificarea dosarelor candidaţilor - 19.03.2019; 
Afişarea rezultatelor verificarii dosarelor - 20.03.2019 ora 14,00; 
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul veri fi carii dosarelor - 21.03 .20 I 9 ora 14.00: 
Solutionarea contestaţiilor privind verificarea dosarelor - 22.03.20 I 9; 
Afişarea rezultatelor contestatiilor privind verificarea dosarelor - 22.03.20 I 9 ora 14,00: 
Susţinerea probei scrise - 25.03.2019 ora 9,00; 
Susţinerea proiectuJui de specialitate - 25.03.2019 ora 12,00; 
Susţinerea interviului de selecţie - 25.03.2019 ora 14,00; 
Afişarea rezultatelor în urma susţinerii probelor de evaluare - 26.03.2019 ora 14,00; 
Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele sustinerii probelor, cu excepţia interviului de selecţie 
27.03.20 I 9 ora 14,00: 
Soluţionarea contestaţiilor - 27.03.2019- ora 15,00; 
Afişarea rezultatelor contestaţiil or - 27.03.20 19 ora 15,00; 
Afişarea rezultatelor finale - 27.03.2019 ora 15,00. 

BIBLIOGRAFIE 

Din domeniul legislaţiei : 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, titlurile VII si VIII; 
2. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completari le ulterioare: 
3. Legea contabilitati i nr.82/ 199 I republicata; 



4. Legea nr.273/2006 privi nd finantele publice locale. cu modificarile si completarile ulterioare: 

5. Legea nr.2/20 18 a bugetului de stat pe anul 20 I 8. cu modificarile si completa.rile ulterioare; 

6. Legea nr.98/20 16 privind achizitiile publice; 

7. Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea ormelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - caru din Legea nr.98/2016 privind achi ziti ile 

publice, cu rnodificarile si completarile ulterioare; 

8. Ordonanta Guvernului nr.8 1/2003, privind reevaluarea s i amortizarea activelor fixe aflate in 

patrimonial institutiilor publice, cu rnodificarile si completarile ulterioare; 

9. Hotararea Guvernului nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

10. Ordinul MSP nr.914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii Autorizaţiei de funeţionare a spitalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

11 . Ordinul MS nr.446/2017 privind aprobarea procedurilor. standardelo r si metodologiei de evaluare s i 

acreditare a spitalelor; 

12. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea ormelor metodologice pri, ind angajarea. lichidarea. 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta s i raportarea 

angajamente lor bugetare si legale, cu modificaril e si completarile ulterioare; 

13. Ordinul MS nr. 1043/2010 privind aprobarea ormelor metodologice de elaborare a bugetului de 

venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modi ficarile si completarile ulterioare: 

14. Ordinul MSP nr.921 /2006 privind stabi lirea atribuţiilor comitetului di rector din cadrul spitalelor 

publice; 

l 5. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea ormelor metodologice pri vi nd organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice.Planul de conturi pentru institutiile publice si a 

instructiuni lor de aplicare a acestuia, cu modificarile s i completarile ulterioare; 

16. Ordinul MFP nr.286 l /2009 pentru apeobarca Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

17. Hotararea Guvernului nr.841 / 1995 privind proceduri le de transmite rea fara plata s i de valorificme a 

bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

18. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile s i completarile ulterioare; 

19. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

20. Ordonanta Guvernului nr.119/ 1999 privind controlul intern manageriale si controlul financiar 

preventive, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2 1. Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventive s i a Codului specific de norme profesionale persoanele care desfasoara 

activitatea de contro l financiar preventive propriu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

22. Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului -cadru 

care reglementează cond iţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019. Ordinul 

ministrului sanatatii sial presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.397/836/201 8 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018; 

23. Ordinul MFP nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

24. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 720/20 14 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institu\iilor publice autonome, instituJiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri propri i şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. 

inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fonduri lor externe 

nerambursabile, bugetelor fondul ui de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestio nate de 



instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

25. Ordinul MFP nr.1826/2003 pentru aprobarea precizarilor privind uncie masuri referitoare la 
organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune; 

26. Ordinul MFP nr.2634/20 I 5 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

27. Legea-cadru nr.153/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

28. Ordinul MFP nr. 3471 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, actualizat. 

Tema proiectului de specialitate este la alegerea candidatului din următoarea listă stabilită de către 
comisia de concurs siva viza spitalul public pentru care candideaza: 

I . Gestiunea financiara a spitalului; 

2. Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului; 

3. Evaluarea situatiei economice financiare a spi talului ; 

4. Modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii publice 

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve 

problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactare pe calculator cu fonturi 

de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. 
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