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ANUNT ORGANIZARU CONCURS

SPITALUL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA organizeaza .
Concurs

Pentru ocuparea functieie de Director Financiar-Contabil. in conformitate cu art. 181 din I.g. 95/2006

privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarilc ulterioarc. cu
prevederile OMS 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii Bdul 1 Mai hr. 5 - 7 Constanta in perioada 27 -•
29.11.2017 cu incepere de la ora 10.
Concursul cuprinde urmatoarele probe:
1.Etapa de selectie a dosarelor de concurs - eliminatorie

2.Etapa de sustinere a probelor de evaluare:
-proba scrisa, test grila/lucrare scrisa de verificare a cunoslintelor din legislalia specifica

postului, conform bibliografiei afisate;
-sustinerea proiectului de specialitate;
-interviul de selectie;
Dosarele de participare la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, pana la data dc 13.11.2017
ora 15.00!
La concurs se pot inscrie candidatii care indeplii esc cumulativ. urmatoarele criterii dc

participare:
Conditii generale de participare:
-au domiciliul stabil in Romania;
-nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

-sunt apti din punct de vedere medical/ fizic si neuropsihic);
-nu au varstade pensionare, conform prevederilor Eg. 19/2000 privind sistemul public dc
pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Conditii specific de participare:
-sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau

echivalenta in profil economic;
-au eel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
-detin certificatu! de atestare a cunostintelor dobandite in Sistemul European de
Conturfprecum si de cunoasterea reglementarilor curopene in domeniu.
Dosarul de inscriere la concurs va confine urmatoarele acte:
-cerere de inscriere;

-copia actului de identitate;
-copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
-curriculum vitae;
-adeverinta care atesta vechimea in specialitate;

-cazierul judiciar;
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-copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri.
stagii, competente/atestate, etc;|
'i
-declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989:
-declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput
urmarirea penala asupra sa;

-adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic:
-proiectul/lucrarea de specialitate:
-aprobarea managerului;
-avizul consiliului de administra^e al spitaluluj;
Taxa de concurs este de 200 RON.
Temele- cadru pentru proiectul de management si bibliografia de concurs se afla afisate la sediul
unitatii sip e site-ul institutiei.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:
-termen limita pentru depunerea dosarelor de concurs : 13.11.2017 ora 15.00
-selectia dosarelor depuse : 15.11.2017
-contestatii privind selectia dosarelor depuse : 16.11.2017
-proba scrisa: 27.11.2017 ora 10.00, la sediul unitatii Bdul 1 Mai nr. 5-7
-afisarea rezultatelor la proba scrisa : 27.11.20:1 7
-contestatii pentru proba scrisa se primesc pana pe 28.1 1.201 7 ora 09.00

-sustinerea proiectului de specialitate: 28.1 1.2017 ora 10.30
-proba interviu : 29.1 1.2017 ora 13.00

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului, cu exceptia interviului de selectie in
termen de 24 de ore de la data afisarii.
Contestatiile se solutioneaza in termen de 24 ore.
Concursul se va desfasura conform Metodologiei de concurs afisata la sediul unitatii si pe pagina de
internet.
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BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI:
1.Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si

completarile ulterioare;
2.Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Ordinul M.S.nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului
nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
5.Ordinul M.S.nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea

bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
6.Ordinul M.S.nr.921/2006 - pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul

spitalului
public;
7.Ordinul Ministerului Sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul
de
munca, organizarea i efectuarea garzilor in unitafile publice din sectorul sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
8.Ordinul Ministerului Sanatatii nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si

metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
9.Ordinul M.T.nr.1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru
care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica
10.Ordinul M.T.nr. 1259/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionar^ comisiilor
medicale si/sau psihologice Tn siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si
/sau
psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a
componentei acestor comisii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

11.Ordinul M.T.nr.1260/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea
medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si
periodicitatea
examinarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

12.Ordinul M.T.nr.1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a
unitatilor medicale si / sau psihologice Tn vederea examinarii personalului din transporturi
cu
atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind

procedura
de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea
personalului cu atributii Tn siguranta transporturilor, precum si persoanele desemnate sa
efectueze controlul.

13.Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
14.Ordinul M.S.nr. 1199/2011 privind introducerea si utilizarea clasificarii RO DRG v.1;

15.Ordinul S.G.G.nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
16.HG.nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care

reglementeaza

conditiile acordarii asistentei medicalei a

medicamentelor si a

dispozitivelor
medicale Tn cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru ami 2016-2017,cu
modificarile si completarile ulterioare;
17. Ordinul M.S.nr.763/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul

2016 a
H.G.nr.161/2016, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor
medicale Tn cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017,cu
modificarile si completarile ulterioare.
18.Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor
metodologice privind angajarea .lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice .precum si organizarea .evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.cu

modificarile si completarile ulterioare
19.Ordinul ministrului sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,cu modificarile
ulterioare
20.Ordinul ministrului finantelor publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
21.ordinul ministrului finantelor publice 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.cu modificarile
22.Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor .datoriilor si
capitalurilor proprii
23.legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale,cu modificarile si completarile ulterioare;
24.HG nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994

privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.modificata si
completata prin Ordonanta Guvernului nr.54/1997;
25.Ordinul ministrului finantelor publice nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice
autonome,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor
finantate integral din venituri proprii,inclusiv a bugetelor creditelor interne,bugetelor
creditelor externe,bugetelor fondurilor externe nerambursabile,bugetelor fondului de rise si
bugetelor

26.Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar-preventiv si a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar
preventiv
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TEMATICA PROIECTULUI/LUCRARII DE SPECIALITATE
Pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

1.ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SPITALULUI:
-Analiza veniturilor spitalului,pe tipuri de servicii;
-analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri,sectii etc.);
-Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor socisle de sanatate;
-Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private;

2.STRATEGIA MANAGEFi/IENTULUI IN DOMENIUL ACHIZITIILOR
-Stabilirea necesarului de materiale (medicamente,materiale sanitare.alte materiale)
-Modalitati de achizitie
-Evaluarea stocurilor
-Indicatori de eficienta al utilizarii stocurilor

3.STRATEGIA MANAGEMENTULUI IN ACTIVITATEA DE INVESTITII
-In echipamente
-Modernizarea de sectii

-Extinderi
-Reparatii capitale

4.FUNADAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA
EFICIENTIZARII ACTIVITATII SPITALULUI
-Fundamentarea activitatilor

-Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli
-Indicatori de eficiente determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului
5.UTILIZAREA DRG-ului ca instrument de management financiar:
-DRG-ul si bugetul spitalului
-Impactul DRG-ului asupra resurselorfinanciare ale spitalului
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