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ANUNȚ 
 

 

  

 
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare organizează în data de 12.02.2020, ora 11, concurs 

pentru ocuparea postului de Director financiar-contabil în conformitate cu OMS nr.284/2007. 

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. 

Criterii generale: 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

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

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 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 de unităţile sanitare abilitate;   

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

Criterii specifice: 

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

profil economic; 

b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

1.Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina 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) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;   

f) cazierul judiciar;   

g) declaraţia pe propria răspundere 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 derulării 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 şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;   

j) proiectul de specialitate;    

Proiectul de specialitate (sigilat) ales din  temele cadru publicate care trebuie să fie realizat individual de 

către candidat, să rezolve problemele soliciate într-un volulm de maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe 

calculator cu fonturi de 14; 

 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, pâna cel târziu la data de 04.02.2020 

ora 14:00. 

 

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, str.Ravensburg nr.1-3, la data 

de 12.02.2020, ora 11 și va cuprinde următoarele probe de evaluare: 
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 - test-grilă/lucrare scrisă pentru verificarea  cunoștințelor din legislația specifică postului; 

 - susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 

 - interviul de selecție 

  Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/ examenului 

media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. 

 

Bibliografia 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, titlurile VII și VIII; 

2. Legea finanțelor publice nr.500/2002; 

3. Legea contabilității nr.82/1991; 

4. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

5. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv; 

6. Ordonanța Guvernuluinr.81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor 

publice; 

7. Legea 98/2016 privind achizițiilepublice; 

8. Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituții publice; 

9. Ordinul M.S. nr.914/2006 privind aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuiesă le indeplinească un spital 

în vedereaobținerii autorizației de funcționare a spitalelor; 

10.Hotărârea nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

11. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea 

și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale; 

12. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentrua probarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventive propriu; 

13. Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri și 

cheltuieli al spitalului public; 

14. Ordin M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

15. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicarea acestuia; 

16. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

17. H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor instituțiilor publice; 

 

Teme cadru pentru proiectul de specialitate 

 

1. Analiza situației economico – financiare a spitalului 

 

 Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii; 

 Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secții etc.); 

 Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

 Propuneri de îmbunătățire a finanțării spitalului din surse publice și private. 

 

2. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 

 

 Calitatea serviciilor; 

 Calitatea datelor raportate; 

 Calitatea personalului; 

 Satisfacția pacienților; 
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3. Strategia managementului în domeniul achizițiilor 

 

 Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materialesanitare, altemateriale); 

 Modalități de achiziție; 

 Evaluarea stocurilor; 

 Indicatori de eficiență al utilizării stocurilor. 

 

4. Strategia managementului în activitatea de investiții 

 

 În echipamente; 

 Modernizarea de secții; 

 Extinderi; 

 Reparații capitale; 

 

5. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului 

 

 Fundamentarea activităților; 

 Determinarea cheltuielilor pe secții și tipuri de cheltuieli; 

 Indicatori de eficiență determinați pe baza veniturilor și cheltuielilor spitalului. 

 

Persoanele interesate pot obține informații/documente din cadrul instituției, în vederea întocmirii proiectului, ,  

cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public actualizată.  

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare sau la telefon 

nr.0261-748353 Serviciul RUNOS. 

 

 

 

 

 

Manager 

Marc Ioan Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


