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PUBLICATIE DE CONCURS  

 
                Spitalul Municipal“Dr.Teodor Andrei”Lugoj, cu sediul in Lugoj str.Gh.Doja nr.36, judetul 
Timis, avand CUI 2501652, in conformitate cu OMS 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor 
specifice comitetului director in spitalele publice, organizeaza  concurs pentru ocuparea functiei 
de director financiar contabil in cadrul Comitetului Director(functie de conducere, norma 
intreaga, perioada determinata), in conformitate cu  Legea 153/2017 si  HG nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
                 La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile  
generale si specifice. 
1) Criterii generale: 
                  a. au domiciliul stabil in Romania; 

     b. nu a fost condamnată 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; 

    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 varsta de pensionare conform prevederilor legale in vigoare.    
2) Criterii specifice: 
                - sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau 
echivalenta in profil economic; 
                - au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor 
       

     Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: 
a) cererea de inscriere 
b) copie de pe actul de identitate 
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz 
d) curriculum-vitae 
e) adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor dupa caz 
f) cazierul judiciar 
g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum 

este definita prin lege  
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitare abilitate  

i) proiectul de specialitate 
j) chitanta de plata a taxei de concurs in suma de 400 lei care se plateste la caseria unitatii.  

 
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care  

se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 
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  Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel: 
              In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs la secretariatul 
unitatii,in perioada 26.05.2021-10.06.2021, ora 14.00. 
              In data de 11.06.2021, ora 14.00 se afiseaza rezultatele selectarii dosarelor de inscriere 
(admis/respins).  
              Contestatiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la secretarul comisiei de 
concurs pina in data de 14.06.2021 ora 14.00 . 
              Raspunsul la contestatie se comunica in data de 15.06.2021, ora 14.00. 
              Proba scrisa care va avea loc in data de 18.06.2021, ora 10.00 
              Rezultatetele probei scrise vor fi afisate pe site-ul unitatii si la avizierul unitatii in data de 
18.06.2021. 
              Contestatiile probei scrise se vor depune in termen de 24 de ore. 
              Raspunsul la contestatie se comunica in data de 22.06.2021, ora 14.00. 
              Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului, 
va avea loc in data de 23.06.2021, ora 10,00. Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat 
individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8 – 10 
pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.  
              Interviul de selectie va avea loc in data de   23.06.2021, ora 12.00 
              Afisarea rezultatelor finale in data de 23.06.2021. 
              Depunerea contestatiilor privind rezultatul final in data de 24.06.2021, ora 14.00 
              Solutionare contestatii 25.06.2021, ora.14 
              Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului 
media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui 
candidat se calculeaza cu 2 zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de 
evaluare. 
              La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila. 
 
Bibliografie: 

1. Legea nr 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare(Titlul VII-Spitalele);  
2. Legea finantelor publice locale 273/2006, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
3. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
4. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabila a institutiilor publice ;Planul de conturi pentru institutile publice si 
instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul 
2002/2013,Ordin 2021/2013) 

5. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;   
6. Ord.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de activ si de pasiv 
7. OG nr.119/1999 privind controlul intern si control financiar preventive, cu modificarile 

si completarile ulterioare 
8. HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor institutiilor publice 
9.  OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si 
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

10. Ordin nr.1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

11. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public cu modificarile ulterioare. 
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Teme cadru: 

1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii 
spitalului 
- Fundamentarea activitatilor  
- Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli 
- Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului  

2. Analiza economico financiara a spitalului 
- Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii 
- Analiza cheltuielilor spitalului(pe tipuri, sectii, etc) 
- Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 
- Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private 

3. Plan de management privind cresterea eficientei economice a Spitalului Municipal 
dr.teodor Andrei Lugoj, pornind de la evaluarea situatiei economico-financiare 
- Analiza veniturilor pe tipuri de finantare   
- Analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 

 
Grila de punctare a proiectului de management: 

A. Descrierea situatiei actuale     
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari 
C. Identificarea problemelor critice 
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute 
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata: 

1. Scop 
2. Obiective - indicatori 
3. Activitati: a) definire 
                     b) incadrare in timp: grafic, Gantt 
                     c) resurse necesare – umane, materiale, financiare 
4. Rezultate asteptate 
5. Monitorizare – indicatori 
6. Evaluare – indicatori 
 
 
 

                   Relatii suplimentare la telefon 0256/ 355340, int.215. 
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