CONSILIUL LOCAL – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ
SPITAL MUNICIPAL BLAJ
Str. A. Muresanu, nr.16
Mun. Blaj, Jud. Alba
Nr. 7397/05.12.2017
ANUNŢ CONCURS PENTRU PERSONAL CONTRACTUAL
1 post ECONOMIST la Biroul contabilitate al Spitalului Municipal Blaj
1 post INGINER la Compartimentul Tehnic al Spitalului Municipal Blaj
Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a funcţiilor
contractuale de execuţie, temporar vacante, de ECONOMIST la Biroul contabilitate şi INGINER la
Compartimentul Tehnic
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1. Pentru postul de ECONOMIST
Studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
2. Pentru postul de INGINER
Studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă/ diplomă de absolvire a învăţământului superior de
scurtă durată în specialitate
Condiţiile speciale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru postul de ECONOMIST
o Vechime minim 2 ani în specialitatea studiilor
o
Cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel;
Pentru postul de INGINER
o Vechime în specialitatea studiilor nu este necesară
o
Cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 19.12.2017, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
o 20.12.2017, ora 08.30 – proba scrisă;
o Data, ora şi locul interviului vor fi comunicate candidaţilor în 20.12.2017.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente,:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare cu
specificarea postului pentru care concurează;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică (asigurare malpraxis valabilă, aviz anual pentru autorizarea
exercitării profesiei/adeverință eliberată de OAMMR);
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar;
6. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Bibliografia de concurs:
A. Pentru postul de ECONOMIST la Birou CONTABILITATE
TEMATICA ECONOMIST
1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi
instrucţiunile de aplicare ;
2. Principii şi reguli bugetare ;
3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ;
4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi
contabilă ;
5. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;
6. Formele de înregistrare în contabilitate ;
7. Execuţia bugetară în instituţiile publice ;
8. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv .
BIBLIOGRAFIE ECONOMIST
1. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata .
2. Legea 273/2006 privind finantele publice locale,actualizata.
3. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , actualizata.
4. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
5. OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin OMFP 1917/2005.

6. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si
plata cheltuielilor institutiilor publice precum si oganizarea,evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale,cu modificarile si completarile ulterioare.
7. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
8. Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa.
9. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.
10. Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
11. HGR 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a
mijloacelor fixe,actualizata.

B. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru postul de INGINER – Compartiment TEHNIC

1. LEGEA nr. 10/1995, Privind calitatea in constructii, republicata.
2. Ordinul nr. 839/2009, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, actualizat.
3. H.G. nr. 273/1994, Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
actualizat.
4. H.G. nr. 925/1995, Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor.
5. C - 16 - 1984, Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.
6. C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor.
7. GP 037/1998 - Normativ privind proiectarea, excutia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile.
8. NE - 036 -2014 - Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie.
9. Ordinul nr. 4/N din: 22.01.1997, Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor aferente acestora ( NP - 015-97 ).
10. PI 18/1- 2016 — Normativ privind securitatea la incendii
11. Lege 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Legea 319/2006 si Hg1425/2006 modificata – privind sanatatea si securitatea in munca.
13. Ordin nr. 1204/2005 privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitatile sanitare
14. Ordin 308/2015 privind controlul prin verificare a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in
utilizare
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