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ANUNT
URI DE SIGURANTA SAPOCA organveaza
specialisi lA in cadrul Serviciului FinanciarnedeterminatS'
rii la concurs 9i a ocupdriifuncliei contractuale

e lungd duratd cu diplomd de licenli

'

iliulin RomAnia;
ile legale;

tului
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candideazd' atr:rstati pe baza
sanitare abilitate;
alte condilii specifice potrivit

rului urmator:
28 august 2017 , orele 10 00
30 august 2017, orele 10'00
e 10 zile lucratoare de la data alrisarii anuntului'
dalii depun la secretariatul comisiei de concurs
a conline in mod obligatoriu:
atorului unitatii organizatoare,
ent care atesta identitatea, potrivit legii' dupa
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acte care atestd r:fectuarea unor
diplomelor care sa ateste nivelul studiilor gi ale altor
indeplinirea conditiil'rr specifice ale
specializiri precum si copiile documentelor care aiesta
postului:
vechimea in munci' in
d) carnetul de muncd sau, dupd caz, o adeverinli care sd ateste
meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
I

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul admis la selectiir dosarelor,
care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tat;ztu pana la
data desfasurarii primei probe a concursului.
f) adeverinta medicala care sd ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberata cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) curriculum vitae;
h) chitanta de achitare a taxei de concurs in suma de 50 lei.
Actele previzute la lit.b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii
cooiilor cu acestea.
ln termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a
dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe bazaa indeplinirii
conditrilor de partici pare.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si/sau proba practica si
intervru, candrdatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la
data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii probei scris;e si/sau a
probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare
a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru
participarea la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea terrnenului de
depunere a contestatiilor.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a
interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea
raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o z:i lucratoare
de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 023815281451617, interior 1 15- Serv. FTUNOS
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ORDINUL M.F.P. nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu mrrdificarile si
completarile ulterioare.
LEGEA FINANTELOR PUBLICE nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterir>are
LEGEA CONTABILITATII nr.8211991, cu modificarile si completarile ulterioare.
LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si r:ompletarile
ulterioare.- TITLUL Vl l-SPITALELE.
O.M.F.P. nr. 9231 2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale rr:rferitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale
pentru personalul care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
ORDINUL M.S. nr. 104312010 privind aprobarea Normelor metodolol;ice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu mcrrlifrcarile si
completarile ulterioare.
OMFP nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind orgianizarea gi
conducerea contabilitilii instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi
instrucliunile de aplicare a acestuia
O.S.G.G. nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial ial entitdlilor
publice
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