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ANUNT

SITE-UL SPITALULUI JUDETEAN DEURGENTA RE$ITA

Spitalul Judetean de Urgenta Rosita, organizeaza la sediu, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii
contractuale de executie, vacante:

NR. FUNCTII NR. SECTIE I COMI)ARTIMENT I
CRT. POSTURI SERVICIUL

t. economist GR IA ! SERVo APROVIZIONARE TRANSPORT
COMPo ACHIZlTII PUBUCE, CONTRACTARE

2. economist GRJ t SERVICIUL FlNANCIAR CONTABTLITATE

3, economist GR.n - perioada determinata 1 SERVIClUL RJJ,N,O,S.

Dosarul de concurs: Pentru inscrierea Ia concurs candidatii VOl' prezenta un dosar de concurs care va
contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atcsta efectuarea unor

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirca conditiilor specifice ale
postului;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintcle care atesta vechirnea in munca, in meserie ~i/sau in
specialitatea studiilor, 'in copie;

e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere el.i nu are antecedente penale care sa-l fL1.Ca
incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de medicina muncii al unti:'ltii;

g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in dar, numarul, data, numele emitentului si

calitatea acestuia, 'in formatul standard stabilit de Ministerul S5n5tatii.
In eazul documentului prevazut la lit.e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a

depus la inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca 111..1 are antecedente penale, are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicial', eel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului,

Actele prevazute la lit.b) - d) vor fi prezentate si 1'11 original 'in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu aeestea.

Conditii de participare Ja concurs:
Conditii generate: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 311.3 din Anexa la

HG nr.286/20 11 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporal' vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
prornovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare:

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene san a statelor
apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania;

- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitate deplina de exercitiu;



- are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 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.

Conditii specifice:
1. pentru ocuparea postului de economist Gr.IA:

- diploma de licenta in specialitate
- 6 ani ~i 6 luni vechime in specialitate

2. pentru ocuparea postului de economist Gr.I:
diploma de licenta in specialitate

- 3 ani si 6 luni vechime in specialitate
3. pentru ocuparea postului de economist Gr.lI:

diploma de licenta in specialitate
6 luni vechime in specialitate

Data, ora, locul probelor concursului
Concursul consta, in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

1. selectia dosarelor de inscriere 23.05.2017 ora 150 0

2. proba scrisa in data de 26.05.2017 ora 90 0

3. interviul in data de 06.06.2017 ora 90 0

Locul, termenul, data ~i ora la care se depun dosarele de concurs
Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 05.05.2017-19.05.2017 pana
la ora 150 0

•

Bibliografia,
1. pentru ocuparea postului de economist GR.II - perioada de/ermina/a la Servo RUNOS :

• Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;
• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Titlul VII Spitalele , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 76/2002 legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj ~i stimularea ocuparii fortei de

munca, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;
• Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile ~i indemnizatiile de asigurari sociale de

sanatate cu modificarile si completarile ulterioare , actualizata;
• H.G .nr. 500/2011 registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile

ulterioare, actualizata;
• Ordinul nr. 1470/20.10 .2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea ~i promovarea in

functii, grade ~i trepte profesionale personalului contractual din unitatile sanitare publice din
sectorul sanitar;

• HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platir din fonduri publice, actualizata;

• Legea nr. 28412010 lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

• Ordonanta de Urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca cu normele de
aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare , actualizata;
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• Lege nr. 448/2006, republicata privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduits a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;

20 pentru ocuparea posturilor de economist GR.!A la Servo Aprovizionare, Transport - Compo
Achizitii Publice :

• LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizata*) privind achizitiile publice;
• HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

• Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificari si completari ulterioare;

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~i

institutiile publice;

30 pentru ocuparea postului de economist GR.! la Servo Financiar Contabilitate :
• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Titlul VII) cu modificarile ~l

completarile ulterioare, actualizata;
• Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, actualizata;
• Ordonanta Guvernului nr.LlS/] 999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

republicata, actualizata;
• Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in

patrimoniul institutiilor publice, actualizata;
• Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere tara plata si de valorificare

a bunurilor institutiilor publice, actualizata;
• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, actualizat;

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestuia, actualizat;

• Ordonanta de Urgenta nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice,
actualizata;

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~i

institutiile publice;

Anuntul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante sus mentionate urmeaza a fi publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 5 mai 20170

Fata de cele prezentate, va solicitam sa desemnati cdte un reprezentant al Consiliului Judetean Caras
Severin amt pentru comisia de concurs cat si pentru comisia de solutionare a contestatiilor.

Mentionam ca Spitalul Judetean de Urgenta Resita va asigura plata integrala a drepturilor de natura
salariala acordate in conditiile legii cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
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