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                                                      ANUNT 

 
Spitalul de Boli Cronice,,Sf.Ioan” Targu Frumos, organizează concurs pentru ocuparea 

postului de economist 1A ,incepand cu data de 16.07.2018 pana la data de 27.07.2018 dosarele se 
vor depune la biroul Resurse Umane. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii generale,conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt: 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializãri(cursuri de formare sau specializare); 
       d) copia carnetului de muncã, însoţită de original, sau, dupã caz, o adeverinţã care sã 
ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
       e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale 
pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care 
candideazã(declaraţia pe propria răspundere fiind valabilă numai la selecţia dosarelor, candidatul 
având obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

   f)  adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel 
mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre 
unitãţile sanitare abilitate; 
             g) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
 

Probele de concurs vor fi: 
a) proba scrisă 
b) proba practica/interviu. 
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J U D E Ţ U L    I A Ş I 
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Târgu Frumos – Iaşi – România 
Telefon: Fax  0232-710845, 
sptgfrumos@yahoo.com 
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Condiţiile de participare la concurs pentru economist I A  sunt: 
- are cetatenia romana; 
- cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
- absolvent de studii superioare cu licenta; 
- vechime de minimum 5 ani în specialitate ; 
- apt din punct de vedere medical; 
- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra 

statuluisau contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impedica 
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. 

           Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
1. depunerea dosarului de concurs se face în perioada 16.07.2018 -  27.07.2018, intre 

orele 8.00 -  16.00, la biroul Resurse Umane din cadrul Spitalui de Boli Cronice ,,Sf. 
Ioan” Targu Frumos, tel. 0232/710845. 

2. selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatului selecţiei se fac în perioada 
30.07.2018- 31.07.2018; 

3. proba scrisă va avea loc în data de 03.08.2018, ora 1000, in sala de sedinte a Spitalui de 
Boli Cronice,,Sf. Ioan” Targu Frumos ; 

4. proba practica/ interviul va avea loc în data de 10.08.2018, ora 10,00, la Spitalui de Boli 
Cronice ,, Sf. Ioan”Targu Frumos;. 

 
  

Tematica şi  bibliografia pentru  ocuparea funcţiei contractuale de economist I A în cadrul  
Spitalui de Boli Cronice,,Sf.Ioan” Targu Frumos este următoarea: 
 

1 Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile  si 

completarile ulterioare; 

2 Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile  si completarile 

ulterioare; 

3 Legea 53/2003 –Codul muncii, cu modificarile  si completarile ulterioare 

4 Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public; 

5 Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar-

preventiv; 

6 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

7 Legea nr.46/2003 privind dreptul pacientului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                         8        Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie  
 
                                   să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de                      
funcţionare 
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                      9      Legea contabiliatatii nr.82/1991- republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
                    10     Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind organizarea si                 
conducerea contabila a institutiilor publice;Planul de conturi  pentru institutiile publice si instructiuni de 
aplicare a acesteia ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
                    11     Legea nr.500/2002 privind finantele publice ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
                    12    Ordinul nr 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
anagajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si 
organizarea,evidenta si raportatrea angajamentelor bugetare si legale,cu modificarile si completarile 
ulterioare 
                    13    OMFP nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv,cu modificarile si completarile ulterioare 
                    14    Ordinul 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului 
sanitar,cu modificarile si completarile ulterioare 
                    15    Ordonanta Guvernului nr 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
aflate in patrimoniul institutiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare 
     
 


