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BOTO$ANI , Calea Nationala nr,2 ,Telefon : 0231- 513560 , Fax : 0231- 513560,
e-mail : postmaster@spitalbt-sfgheorghe.ro

ROMANIA
Inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 36096

Anunt concurs Director Financiar Contabil

N,. 5{$} ..t.t.'./ !.,u a

ANUNT

in conformitate cu prevederile O.M.S. rc.284 I 2OO7 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare qi desfEgurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcliilor specifice
comitetului director din spitalele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Spitalul de
Recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani otganizeazd. concurs/examen pentru ocuparea posfului vacant
de Director Financiar-Contabil la Comitetul Director.

La concurs/examen se pot inscrie candidafii care indeplinesc, cumulativ, criteriile
generale gi specifice:
Criterii generale:
a) au domiciliul stabil in Rom0nia;
b) nu au fost condamnafi definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra statului
ori contra autoritdtii, de serviciu sau in leg[tur6 cu serviciul, care impiedicd infrptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intenlie, care i-ar face incompatibili
cu exercitarea functiei, cu excepJia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideaz[, atestatdpebaza adeverinlei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unit6lile sanitare abilitate;
d) nu au virsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
Criterii sue,cifice:
a) sunt absolvenfi de inv6[6mdnt universitar de lungd durat6, cu diplomd de licen]6 sau echivalentd in
profil economic;
b) au cel Etlrn2 ani vechime in specialitatea studiilor;
c) de[in certificatul de atestare a cunogtin]elor dobdndite in domeniul Sistemului european de conturi,
precum qi de cunoaqtere a reglementdrilor europene in domeniu
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI confin[ urmltoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenti sau de absolvire, dupd caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesti vechimea in muncd sau in specialitatea studiilor, dtpil caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaralia pe propria rlspundere cd nu a desf6qurat activitdti de polilie politici, aga cum este
definitd prin lege;
h) adeverinfi medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunz[toare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitifile
sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoqtinfelor dobdndite in domeniul Sistemului european de
conturi, precum qi de cunoaqtere a reglementdrilor europene in domeniu;
j) proiectul de specialitate;

Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel pulin 5 zile lucrdtoare
inainte de data suslinerii concursului.
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Copiile de pe actele prev[zute mai sus se prezint[ insolite de documentele originale, care se

certificd pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.

Candidalii al cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de

ore de la data comunic6rii rezultatului verific[rii. Contestafia se solutioneazdin termen de 24 de ore

de la data depunerii de c[tre comisia de solulionare a contestaliilor.
ConcursuVexamenul pentru ocuparea funcliei de Director Financiar-Contabil va avea loc la

sediul Spitalului, etaj 2 qi cuprinde urmdtoarele probe de evaluare:
a) test-grili/lucrare scrisd de verificare a cunoqtinlelor din legislalia specificd postului;
b) suslinerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de seleclie.

Pentru a fi declarali admiqi, candidalii trebuie sd oblind in cadrul concursului/examenului

media finali cel pufin 7,00, iar la fiecare probi minimum nota 6,00. Media finald a fiecErui candidat
se calculeazd cu dou6 zecimale, ca medie aritmetic[ a notelor ob[inute la probele de evaluare.

Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia
interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la afiqare. Contestaliile se solulioneazd de comisia
de solulionare a contestaliilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de

concurs/examen.
Publicafia de concurs, tematica pentru testul-gri16 de verificare a cunogtinlelor gi temele

pentru proiectul/lucrarea de specialitate se glsesc qi pot fi consultate pe site-ul unitdfli
noastre: www.spitalbt-sfgheorghe.ro sau la Serviciul Resurse lJmane, Calea Nationala nr.2, Botosani,
telefon 0231512822.

Desflgurarea concursului privind ocuparea funcfiei de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

n
\r. crt. Data $i ora Etapa concursului/ examenului
I 14.12.2020. ora 14.00 Iermen limit6 de inscriere a candidatilor
t ts.t2.2020 Verificarea indeplinirii de cdtre candidafi a condifiilor de

rarticipare la concurs (verifi carea dosarelor)

15.12.2020, ora 13.00 Afiqarea listei cu rezultatul verificdrii dosarelor de inscriere la
rediul spitalului

+ 16.12.2020, ora 13.00 Primirea eventualelor contestalii privind rezultatele verificdrii
losarelor

17.12.2020, ora 13.00 A.fiqarea listei cu rezultatul final al verificdrii dosarelor de

nscriere la sediul spitalului
22.12.2020, ora 09.00 Sustinerea testului grild/lucrare scris[ de verificare a

:unostintelor din leeislatia specificd postului

12.12.2020,ora 13.00 Suslinerea proiectului/lucrdrii de specialitate pe o teml din
lomeniul de activitate al postului dupd sustinerea testului eril6

12.12.2020, ora 14.00 nterviul de selectie, dupd sustinerea proiectului de speciaitate

13.12.2020 ora 10.00 Afisarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10 23.12.2020 ora 10.00

-24.12.2020 ora
10.00

Primirea eventualelor contestalii privind rezultatele concursului

1 19.12.2020, ora 10.00 Afiqarea la sediul spitalului areztltatelor dupi solulionarea
oventualelor contestatii si finalizarea concursului
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ROMANIA

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcfiei de director financiar-contabil

la Spitalul de Recuperare ,rSf. Gheorghe,, Botosani

L. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in domeniul sandtdtii, Titlul VII -spitalele, cu
modificirile gi completlrile ulterioare;
2.Legea nr. 53 din24 ianuarie 2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finanlele publice, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare;
4. Legea nt.273 din 29 iunie 2006, privind finantele publice locale cu modificirile gi complet[rile
ulterioare;
5. Legea contabilitlfii nr. 82 din 24 decembrie 1991, cu modificdrile gi completdrile ulterioare*;
6. Ordinul nr, 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angalatea, lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizarea,
evidenta qi raportarea angajamentelor bugetare gi legale;
7. Ordinul nr. l9l7 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
otganizarea qi conducerea contabilitdfii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institgliile iublice
gi instrucfiunile de aplicare a acestuia cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
8.HG nr. L40 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru care
reglementeazl conditiile acorddrii asistenfei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurrri sociale de sdnitate pentru anii2orS-2}r9;
9. Ordinul nr,3971836 din27 martie 2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2018 a Hqt5rdrii Guvernului nt. 140/2018 pentru aprobarea pacheteloi de servicii 9i
a Conhactului-cadru care reglementeazd conditiile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor qi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de s[ndtate pentru anii2018-2019;
10. Ordonan(i nr. 119 din 31 august L999, privind controlul intem gi controlul financiar preventiv;
ll.Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv gi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfEqoarl activitatei de control financiar
preventiv propriux);
12, Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achiziliile publice, cu modificlrile qi complet6rile
ulterioare;
13. HotIrAre nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru din iegpa nr.
9812016 privind achiziliile publice, cu modificlrile gi complet[riie ulterioare;
14. Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarca Si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitaluriloiproprii;
15. Ordonan{I nr. 8L din 28 august 2003, privind reevaluarea qi amortizarca activelor fixe aflate in
patrimoniul instituliilor publice, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
16. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 republicat5, privind arrortizarea capitalului imobilizat in active
corporale qi necorporale*, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
17. Ordinul nr. 1043 din 16 iulie 2010, privind aprobareaNormelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public, cu modificdrile gi completiiile ulterioare;
18. Ordinul nr. 2.021 din L7 decembrie 2013 actualizat, pentru modificarea qi completarea
Normelor metodologice privind organizarea qi conducerea contabilit5trii instituliilor publice, pl-anul de
conturi pentru instituliile publice gi instrucjiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.91712005:



19. Ordinul4l4 din 17 aprilie 2006, pentru aprobarea reglementlrilor contabile specifice domeniului
sanitar, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
20. Ordinul nr. 858 din 6 septembrie 2012 w modific6rile qi completlrile ulterioare, privind
stabilirea modalit[fii de transmitere gi raportare a executiei bugetului de venituri gi cheltuieli in
vederea monitoriz6rii cheltuielilor spitalelor publice;
21. Ordinul nr,2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
22. Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie s[
le indeplineasc[ un spital in vederea oblinerii autorizafiei sanitare de funcfionare;
23.Ordinul nr. 446 din 18 aprilie 2017, privrnd aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei
de evaluare qi acreditare a spitalelor;
24. Ordinul nr. 921 din 27 iulie 2006, pentru stabilirea atribufiilor comitetului director din cadrul
spitalului public
25. HotIrffrea Guvernului nr. 84111995, privind procedurile de transmitere fErd plati qi de
valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

pentru proiectul de specialitate in vederea ocupirii funcfiei de director financiar-
contabil

L. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului

. Analizaveniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

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

. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului, precum si de reducere a cheltuielilor
efective.

2. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico- financiari

. Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;

. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in funcfie de sursele de venit.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitatului

. Fundamentareaactivitatilor;

. Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli;

. Indicatori de eficienta determinati pebazaveniturilor si cheltuielilor spitalului.

Strategia managementului in activitatea de investitii

. In echipamente;

. Modernizarea de secfii;

. Extinderi;

. Reparatii capitale.
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STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Candidalii aieg una din temele cadru af,rqate qi dezvoltd un proiect de specialit ate, reayzat
individual, cate vizeaza Spitalul de Recuperare ,,Sf, Gheorghe"Botosani (intr-un volum de maximum
8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 in Arial cu spa{iere la un rand), conform
structurii propuse mai jos:

A. Descrierea situaliei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati qi amenintdri;
C. ldentificarea problemelor critice;
D. Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii ficute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard identificatd:

1.Scop;
2.Obiective - indicatori;
3.Activit6ti:

a)definire;
b)incadrare in tirnp - grafic Gantt;
c)resurse necesare - umane, materiale, financiare;
d) responsabilitdti;

4. Rezultate aqteptate;
5. Monitorizare - indicatori;
6. Evaluare - indicatori-

Grila de evaluare proiect de specialitate
Punctaj maxim
A. Descrierea situaliei actuale a spitalului - 2,5 p
B. Analiza SWOT a spitalului - I p
C. ldentificarea problemelor critice - 2 p
D. Selectionarea unei probleme critice - 1 p
E. Dezvoltarea proiectuiui pe problema prioritara - 2,5 p

- scop - 0,25 p
- obiective - 0,25 p
- definire activitdtri - 1 p.
- rezultate - 0,5 p
- monitorizare indicatori - 0,5 p

F. Redactarea proiectului - I p
- scris cu font 14 - 0,25 p
- distanta dintre rdnduri este - 0,25 p
- numirul de pagini este 8-10 - 0,50 p
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