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                                                                A N U N Ţ 
 
 
 

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, cu sediul in Piata Tineretului nr.2, jud. Arad, în conformitate 
cu Hotărârea nr.286/2011, cu completările si modificările ulterioare, organizează concurs in data de 
17.09.2018, ora 10, pentru ocuparea unui  post contractual temporar vacant de economist cu 
studii superioare, în cadrul Compartimentului Financiar-contabil ; 

 
              

Principalele cerinţe ale posturilor sunt cuprinse în fişa postului anexata. 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu şi se organizează la sediul spitalului, 

conform următorului calendar: 

 

   

-  07.09.2018,  ora  15.00 – depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  concurs  la  biroul  RUNOS  

al  Spitalului de Boli Cronice Sebiş 

 

-  10.09.2018, ora 15.00 – selecţia dosarelor; 

 

-  11.09.2018, ora 15.00- afisarea rezultatelor selectiei dosarelor; 

 
-  12.09.2018, ora  15.00 – depunere contestaţii privind selecţia dosarelor; 
 

-  13.09.2018, ora  15.00 – soluţionarea contestaţiilor; 

 

-  17.09.2018, ora    10.00 – proba scrisă; 

 

-  18.09.2018, ora    15.00-  afisarea rezultatelor probei scrise;     

 

-  19.09.2018  ora  15.00 – depunere contestaţii privind proba scrisă; 

 
-  20.09.2018 ora   15.00 – soluţionarea contestaţiilor; 
 

-  21.09.2018, ora  10.00 – proba interviu; 

 

-  24.09.2018, ora  15.00 -   afisarea rezultatelor interviului 

 
-  25.09.2018, ora   15.00 – depunere contestaţii privind proba interviu; 
 

-  26.09.2018, ora    15.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea 

posturilor :  

I) Condiţii generale: 

  a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b )  cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d)  are capacitate deplină de exerciţiu; 

              e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  

cerinţelor postului scos la concurs; 

  g) nu  a  fost  condamnată  /condamnat  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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

II) Condiţii specifice: 

 
-   diploma de licenţă în ştiinţe economice; 

-   vechime în specialitate  de cel putin 6 ani si 6 luni. 

 

 

Dosarul pentru concurs va cuprinde : 
 

a)  - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

b)   - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

c)   - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d)  - carnetul  de  muncă sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie; 

e)  -  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f)   - 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; 
g)   -  curriculum vitae; 

h) -  alte  documente  relevante  pentru  desfăşurarea  concursului:  copie  după  certificatul  

de naştere şi căsătorie (unde este cazul); 

i)  -  chitanţa de plată a taxei de concurs, de 100 lei. 
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 



În cazul documentului prevăzut la lit. e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b)- d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 
 

Relaţii  suplimentare  privind  concursul, tematica si bibliografia  pot  fi  obţinute  de  la  

Biroul  Resurse  Umane  la  telefon :0257-311059. 
 
 
 

 
MANAGER, 

DR.SIRB CRISTIAN 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

 

pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de economist IA, în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil 

 

 

                   

 
 

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 *Republicata*,privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, (titlul VII); 

 

2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, *Republicată*, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4.Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

5. Legea nr. 53/2003 – *Republicată*-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 

7.Ordinul nr. 923/2014-*Republicat* pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind 

exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 

8.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 

legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

9.Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de 

elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;    

 

 

 
                     
                                                   MANAGER,  
 
                                                DR.SIRB CRISTIAN 
 

 
 
 


