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ANUNŢ
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ, JUDEŢUL ARAD,
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE METODOLOGIEI- CADRU DE
ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR/ EXAMENELOR
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR,
APROBAT PRIN DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN
ARAD NR. 960/ 24.10.2017,
ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE
DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL
La concurs/examen

se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc,

cumulativ,

criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:
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.
Criteriile specifice sunt următoarele:
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.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
a) cererea

conţină următoarele

documente:

de înscriere (modelul cererii va fi pus la dispoziţia candidaţilor

către Compartimentul RUNOS din cadrul spitalului);
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae (model EUROPASS);
e) adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în original;
f) cazierul judiciar în termen de valabilitate;

de

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) proiectul de specialitate.
* NOTĂ: Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) şi c) se vor prezenta însoţite de
documentele originale şi se certifică "pentru conform itate cu originalul" de
către secretarul comisiei de concurs/examen.
Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
A.

Test-gri!ă/!ucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică

postului;
B.

Susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate

al postului;
C.

Iinterviul de selecţie.
Tematica/ Bibliografia de concurs este următoarea:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in dom eniul sănătăţii, ^republicată*,
cu m odificările şi com pletările ulterioare, TITLUL VII — Spitalele;
2.

Legea nr. 2 7 3 /2 0 0 6 p riv in d fin a n ţe le p u b lic e lo ca le , cu m o d ific ă rile

şi completările ulterioare;
3.

Legea nr. 82/1991 a c o n ta b ilită ţii*

re p u b lica tă * , cu m o d ific ă rile şi

completările ulterioare;
4.

Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5.

OG

nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

*republicată*, cu modificările şi completările ulterioare;
6.

Ordinul

privind
publice,

MFP nr.

angajarea,
precum

şi

1792/2002

lichidarea,

pentru aprobarea

ordonanţarea

organizarea,

evidenţa

Norm elor m etodologice

şi plata cheltuielilor instituţiilor
şi

ra p o rta re a

a n g a ja m e n te lo r

b u g e ta re şi leg ale, cu m o d ific ă rile şi completările ulterioare;
7. Hotărârea

G uvernului

nr.

140/

2018

pentru

aprobarea

pachetelor de

servicii si a C ontractului — cadru care reglem entează co n d iţiile acordării
asistenţei

medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul

sistemului de asigurări

sociale

de sănătate

pentru

anii

2018

— 2019,

cu

modificările şi com pletările ulterioare;
8. O rdinul MS şi al Preşedintelui Casei N aţionale de A s ig u r ă r i de S ă n ă ta te
n r . 3 9 7 / 8 3 6 / 2 0 1 8 p e n tru a p ro b a re a N o rm e lo r m etodologice de aplicare în
anul 2018a Hotărârii G uvernului nr. 140/2018 pentru ap ro b a rea p a ch e te lo r
de se rv icii şi a C o n tra ctu lu i — cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a m edicam entelor şi a dispozitivelor m edicale în cadrul
sistem ului

de

asigurări

sociale

de

sănătate

m odificările şi com pletările ulterioare;

pentru

anii

2018-

2019,

cu

9.

Ordinul MS nr. 1312 / 2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de

management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu
paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
10. Ordinul MS nr. 914/2006 privind aprobarea Norm elor privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare, cu m odificările şi com pletările ulterioare.
Tema

proiectului

următoarele

de

specialitate

este

la

alegerea

candidatului

din

teme propuse, după cum urmează:

1)

Analiza situaţiei economico-financiare a spitalului, propuneri şi strategii;

2)

Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;

3)

Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării

activităţii spitalului.
*NOTĂ: Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un
volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14,
spaţiere la un rând.
Calendarul

de desfăşurare

a concursului/examenului

este

prevăzut în

anexă la prezentul anunţ.
Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul RUNOS al
unităţii, loc. Căpâlnaş, nr.250, jud. Arad, telefon
spitalului: w w w .spitalulcapalnas.ro.

Manager,

ec.CMffii^fŞTĂRAN

0 2 5 7 / 434555 şi pe site-ul

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAŞ

CALENDAR CONCURS PENTRU O CUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL

Nr.crt.
1

Specificare
Publicare anunţ

Data şi ora
05.08.2021

2

Depunere dosare de înscriere

19.08.2021, până la ora 10.00

3

Etapa de verificare a îndeplinirii
condiţiilor de către candidaţi

19.08.2021, ora 14.00

5

Afişarea rezultatelor verificării dosarelor
19.08.2021 ora 15.00
candidaţilor
Termen depunere contestaţie
20.08.2021, până la ora 10.00

6

Termen de soluţionare a contestaţiilor

20.08.2021, ora 15.00

7

Afişare rezultate soluţionare contestaţii

20.08.2021, ora 16.00

8

Proba scrisă

27.08.2021, ora 10.00

9

Afişare rezultate proba scrisă

27.08.2021, ora 15.00

10

Susţinerea proiectului de specialitate

30.08.2021 ora 10.00

11

Susţinerea interviului

30.08.2021 ora 13.00

12

Afişarea rezultatelor finale
Termen de contestaţie rezultate finale
(cu excepţia interviului)

30.08.2021 ora 16.00

4

13

31.08.2021, până la ora 10.00

14

Termen de soluţionare a contestaţiilor

31.08.2021, ora 14.00

15

Afişarea rezultatelor finale (după
soluţionarea contestatiilor)

31.08.2021, ora 15.00

MANAG

ec. □au'*'

