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Nr. C 07328/29.06.2022 

 
 

ANUNŢ 
 

 

 

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 

2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor 

pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din 

O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și 

completarile ulterioare, după cum urmează: 
 

- 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani  
 

 

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi 

specifice, prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare: 

 

Criterii generale: 
 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu au fost condamnaţi 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 i-ar face 

incompatibili 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 vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Criterii specifice: 
  
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

profil economic; 

2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de 

conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 
 

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

d) curriculum vitae; 

e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; 

f) cazierul judiciar; 
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g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de politie politică, aşa cum este 

definită prin lege; 

h) 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; 

i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de 

conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; persoanele care nu dețin 

certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi,  

conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 188 din 28 octombrie 2020 privind unele 

măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului 

financiar-contabil, în termen de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării 

de alertă, au obligatia sa dobândească certificatul de atestare a cunoștintelor dobândite în 

domeniul Sistemului European de Conturi, în conditiile legii;  

j) proiectul de specialitate. 

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte 

de data susţinerii concursului. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la 

data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data 

depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. 

Dr. Matei Bals” din Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 1 după următorul 

calendar de desfășurare: 

 

➢  Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs este de 18.07.2022, 

până la ora 14.00 la sediul institutului.  

- 19.07.2022 - afisare rezultate verificare dosare; 

- 20.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatul verificarii; 

- 21.07.2022 - solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului. 

 

➢  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora: 

 

1. proba scrisă: în data de 26.07.2022, ora 10.00 la sediul institutului; 

- 27.07.2022 - afisare rezultate proba scrisă; 

- 28.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatul probei scrise; 

- 29.07.2022 - solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului. 

2.susținerea proiectului de specialitate: în data de 01.08.2022, ora 10.00 la sediul 

institutului; 

3. interviul de selecție: în data de 02.08.2022, ora 10.00 la sediul institutului; 

- 03.08.2022 - afisare rezultat final; 

- 04.08.2022 - depunere contestatii privind rezultatul final; 

- 05.08.2022 - solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor. 
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Bibliografie concurs - Director financiar-contabil 

 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

Titlul VII-Spitalele 

Titlul VIII     Asigurarile Sociale de Sanatate 

2. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicatata, cu modificarile si completarile ulterioare 

4. 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. HGR nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controluluifinanciar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

8. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

9. OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul 

institutiilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare; 

10. HGR nr.276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

11. Ordin nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si 

amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile 

ulterioare; 

12. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si competarile ulterioare; 

13. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 

publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

14. Ordinul MS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

15. Ordinul MS nr.414 /2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice 

domeniului sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. Ordinul MS nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director in cadrul 

spitalului public; 

17. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

18. Ordonanta de Urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si  

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

19. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate 

de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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20. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

21. Ordinul MF nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 

parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Nota: Se va studia legislatia actualizata la data sustinerii examenului/concursului, cu toate 

modificarile si completarile intervenite. 

 

TEME –CADRU pentru  proiectul /lucrarea  de specialitate 

 

1. Analiza situatiei economico – financiare a spitalului     

• Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de finantare; 

• Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri de costuri , centre de cost, sectii etc.); 

• Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate; 

• Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului  

 

2. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii 

• Calitatea serviciilor; 

• Calitatea datelor raportate; 

• Calitatea personalului; 

• Satisfactia pacientilor. 

 

3. Аnаlizа, еvаluаrеа și еfiсеntizаrеа sеrviсiilоr dе sănătаtе  

• Еvаluаrеа bugеtului dе vеnituri și сhеltuiеli 

• Аnаlizа vеniturilоr și сhеltuiеlilоr  

• Аnаlizа indiсаtоrilоr dе реrfоrmаnță есоnоmiсо-finаnсiаri 

• Еfiсiеntizаrеа sеrviсiilоr sрitаlului 

 

4. Strategia managementului in activitatea de investitii 

• Constituirea fondului de dezvoltare al spitalului; 

• Fundamentarea deciziei de investitii. 

 

5. 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. 

 

6. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico-financiari 

• Executia bugetara fata de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat; 

• Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit. 

 

 

MANAGER, 

Dr. Apostolescu Cătălin-Gabriel 

 


