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Nr._________/_________2018 

 

ANUNṬ 

 

SPITALUL  DE  PSIHIATRIE  „EFTIMIE DIAMANDESCU” BĂLĂCEANCA , cu 

sediul ȋn Comuna Cernica , sat Bălăceanca, şoseaua Gării , nr.56, Judeţul Ilfov, organizeazǎ  

conform Ordinului MSP nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi 

desfaşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director, concurs pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil. 

CRITERII GENERALE : 

- au domiciliul stabil în România; 

- 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; 

  - 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; 

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

CRITERII SPECIFICE: 

-sunt absolvenţi de ȋnvǎtǎmânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau 

echivalenta in profil economic; 

-au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor si minim 1 an vechime in contabilitatea 

institutiilor publice similare (spital); 

-au atestat în managementul serviciilor de sănătate sau depun declaraţie pe propria răspundere 

că îl vor obtine în maximum un an de la numirea în functie; 

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele 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 munca sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

f) cazier judiciar; 

g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum 

este  definite prin lege; 

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

i) atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau declaraţie pe propria răspundere că îl 

vor obtine în maximum un an de la numirea în functie; 

j) proiectul de specialitate. 

k) chitanta de plata a taxei de concurs in suma de 150 lei. 

mailto:spitalbalaceanca@gmail.com


Dosarul de inscriere va fi depus la secretariatul comisiei de concurs-Biroul RUNOS al 

Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca, intre orele 8.00-16.00, 

tel.0213693891. 

Documentele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea. 

Rezultatele selectiei dosarelor se afiseaza la sediul unitatii prin inscrierea mentiunii 

“ADMIS” sau “RESPINS” 

Concursul cuprinde urmatoarele probe: 

1) etapa de selectie a dosarelor de concurs-eliminatorie; 

2) etapa de sustinere a probelor de evaluare: 

- proba scrisa, test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia 

specifică postului, conform bibliografiei afisate; 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al 

postului; 

- interviul de selecţie. 

Concursul va avea loc la sediul spitalului,  conform urmatorului calendar: 

Data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 21.06.2018, ora 16.00 

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor 26.06.2018, ora 16.00 

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectarii 

dosarelor 

27.06.2018, ora 16.00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor 28.06.2018, ora 16.00 

Data desfasurarii probei scrise 29.06.2018, ora 12.00 

Data afisarii rezultatelor probei scrise 29.06.2018, ora 15.00 

Data limita de depunere a contestatiilor privind proba scrisa 02.07.2018, ora 16.00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind proba scrisa 03.07.2018, ora 16.00 

Data sustinerii proiectului de specialitate 04.07.2018, ora 12.00 

Data sustinerii interviului de selectie 04.07.2018, ora 13.30 

Data afisarii rezultatelor finale 04.07.2018, ora 16.00 

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul final cu exceptia 

interviului de selectie 

05.07.2018, ora 16.00 

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind rezultatul final 06.07.2018, ora 16.00 

Bibliografia pentru concurs şi temele – cadru pentru proiectului de specialitate  se 

afişeaza la sediul spitalului si pe site-ul spitalului: www.eftimiediamandescu.ro. 

Concursul se va desfasura conform Metodologiei de concurs afisata la sediul unitatii 

si pe pagina de internet. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie 

“Eftimie Diamandescu” Balaceanca,  tel.0213693891. 

             

 

MANAGER, 

DR.DUMITRESCU IOLANDA MARIA 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

 

I. DOMENIU: FINANŢE PUBLICE ŞI CONTABILITATE  

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată cu modificari si 

completari ulterioare, Titlul  VII si VIII; 

2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, actualizată;  

4. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 
5. O.M.F.P. nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, actualizat;  

6. O.M.F.P. nr.1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, actualizat;  

7. O.M.F.P. nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice; 

8. O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;  

9. O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10. Ordinul nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;  

11. O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 

creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de 

risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, actualizat; 

12. O.M.S. nr. 858/ 2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor 

spitalelor publice, actualizat;  

13. O.M.F.P. nr. 501 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea 

şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de 



asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru 

mediu şi bugetele locale;  

14. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificari si completari ulterioare; 

15. Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

(titlul III „Impozitul pe venit” , titlul IX „contribuţii sociale obligatorii”) actualizată si 

Legea nr.227/2015 ;  

 

 

MANAGER, 

Dr. Dumitrescu Iolanda Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEME CADRU PROIECT/ LUCRARE – DIRECTOR FINANCIAR 

CONTABIL 

 

1. Modalitatea de conducere si organizare a contabilitatii financiare a spitalului 

2. Evaluarea situatiei economico-financiare a spitalului 

3. Modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii publice 

4. Gestionarea mijloacelor financiare, a resurselor materiale si umane la 

nivelul spitalului 

5. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta  economico-

financiari 

 

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează 

spitalul public pentru care concurează (maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe 

calculator cu fonturi de 12 in Arial la un rand), conform structurii propuse  şi îl 

depun odată cu înscrierea la concurs. 

Evaluarea şi susţinerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de 

concurs/examen. 

In urma susţinerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conţinutului şi a 

răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei 

acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de 

fiecare membru al comisiei de concurs. 

 

 

 
MANAGER, 

Dr. Dumitrescu Iolanda Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRILA DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 

A.Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1 p 

B.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

- 1 p 

C.Identificarea problemelor critice – 1 p 

D.Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute -1 p 

E.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată – 5 

p 

        1.Scop-1 p 

        2.Obiective – indicatori – 1 p 

        3.Activităţi- 1 p: 

            a)definire – 0.25 p 

            b)încadrare în timp – grafic Gantt – 0.25 p 

            c)resurse necesare – umane, materiale, financiare – 0.25 p 

            d)responsabilităţi – 0.25 p 

       4.Rezultate aşteptate – 1 p 

       5.Monitorizare – indicatori – 1 p 

       6.Evaluare – indicatori – 1 p 

F.Forma de prezentare a proiectului - 1 p 

         1.Pentru respectarea indicatiilor de font: 0.5 p 

         2. Pentru respectarea numarului de pagini: 0.5 p. 

 

TOTAL – 10 PUNCTE 

 
 

 

 

 

 

MANAGER, 

Dr. Dumitrescu Iolanda Maria 


