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PUBLICATIE
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, jud.Hunedoara organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.
N.28612071, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere:

-

1 post gef

birou

- in cadrul

,.Birou Financiar-Contabil"

Conditii generale pentru participarea la concurs:
are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-

- cunoaste limba romana scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitatea deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, ateslapebaza adeverintei medicale
eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-

indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu, sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte
de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
Conditii specifice pentru ocuparea nostului:
- studii superioare cu diploma de licen!6 in profil economic;
- de{in certificatul de atestare a cunoqtintelor dobdndite in domeniul Sistemului european de conturi, precum
gi de cunoaqtere a reglementdrilor europene in domeniu;
- curs in domeniul Sistemului de Control Intern Managerial;
- minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor in domeniul financiar-contabil.
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documentc:
a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte carc

atesta ef'ectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l f'aca
incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) taxa inscriere - 50 lei;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
incazul in care candidatul depune declaratie pe proprie raspundere ca nu are antcccdente penale, in cazul in
care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele
care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu aceasta.
Concursul pentru ocuparea funcfiei de ;ef birou se va organiza in data de 17.08.2018 ora 10,00 proba scrisS, respectiv data de 22.08.2018 ora 10,00 - interviul de selecfie la sediul unitA|i.
Data limit[ p6ni la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.08.2018. ora 12,00.
Relatii suplimentare la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, judet Hunedoara, str.Mlgura nr.25,
telefbn 02541611050
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
SEF BIROU FINANCIAR

l

Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sAnatAtii, cu modificerile qi cornpletdrile ulterioare - Titlul
VII - Spitalele;

2.

Legea nr.50012002 a finanlelor publice, cu modificArile gi cornpletdrile ulterioare;
Lcgea 27312006 privind finantelc publice locale, cu modificarile gi completdrile ulterioare:

modificlrile gi completdrile ulterioare:

4.

Legea contabilitalii nr. 8211991, republicata, cu

5.

Ordinul 84512074 pentru modillcarea si completarea Normelor privind organizarea si conducerca
contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia,aprobatc prin ordinul ministrului
linantelor publice nr.1917l2O05,cu modificarile si completarile ulterioare;
ORDIN nr.517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri af'erente unor modulo care lac parte din
procedura de functionare a sistemului na{ional de raportare - Forexebug,cu modificarilc si complctarile

6.

ulterioare;
'7

Legea 57l,'2003 Codul fiscal al RomAniei cu modificarile gi cornpletarile ulterioare:

E.

OMFP nr. 179212002 pcntru aprobarea Normelor mctodologice privind angajarea, lichidarea. ordonan{area

gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenJa gi raportarea angajarnentelor
bugetare gi legale, cu completdrile ;i modificdrile ulterioare;
OG nr. 11911999 privind auditul intern gi controlul financiar-preventiv. cu modificarile gi cornpletarile

(i

ulterioare;
0.

Ordinul nr. 92312014 din 11 iulie 2014 Republicat,pentru aprobarea Normelor mctodologice generale
referitoare la exercitarea coutrolului financiar preventiv gi a Codului specific dc nurme profesionale pcntru
persoanele care desfEgoard activitatea de control financiar preventiv propriu

11. OMFP nr.286112009 pentru aprobarea Normelor

;

privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor

de natura activelor. datoriilor gi capitalurilor proprii;

72. Legea nr. 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan{ii gi rdspunderea
gestionarea bunurilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

in legdtura c'Lr

t3. OG nr. 8l/2003 privind reevaluarea qi arnortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituliilor publice.
cr"r completdrile qi modificdrile ulterioare;
t4. HGR nr. 27612013 privind stabilirea

valorii de intrare a rnijloacelor fixe. cu completdrile gi modillcarile

ultcrioare:

i5. OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituliile publice, cu modificarile gi cornpletarilc
ulterioare;

i6. Ordin 1954/2005 - pentru aprobarea Clasificaliei indicatorilor privind finantele publice
:J, Ordin 2021120L3 - pentru modificarea qi completarea Normelor metodologice privind organizarea gi
conducerea contabilitdlii instituliilor publice, Planul de conturi pentru institufiile publice gi instrucliunile de
aplicare a acestuia. aprobate prin Ordinul ministrului finan{elor publice nr.1.97712005

Ordin 104312010 - privind aprobarea Normelor rnetodologice pentru elaborarea bugetului de venituri pi
chcltuieli al spitalului public
19. Ordin 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art.36 din Ordonanla de urgenf5 a Guvernului
nr.34l2OO9 cu privire la rectificarea bugetarl pe anu[ 2009 gi reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale.
20. OMFP 49612014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobdndirea gi retragerea certificatului de
atestare a cuno$tintelor dob6ndite in domeniul Sistcmului europcan de conturi
27. REGULAMENT UE 54912013 - Sistemul europcan de conturi nationale ;i regionale din UE
8.

MAN
DT.CARJEA

