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ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 
OCUPAREA FUNC

 
SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR, organizează 

funcțiilor specifice Comitetului Director 
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
Comitetului Director din spitalele publice din re
dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 

Concursul va avea loc 
Bujor, din oraș Tg. Bujor, str. G
urmează: 

 proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 9,00;
 susținerea proiectului/lucrării de specialitate în data de 28.10.2021, ora 11,00;
 interviul de selec

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

generale şi specifice. 
Criteriile generale sunt următoarele:

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
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
abilitate; 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 

Criteriile specifice sunt următoarele:
Pentru Directorul financiar

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă 
sauechivalentă în profil economic

b) au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea 
 

Dosarul de înscriere la concurs
Pentru Directorul financiar

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

cum este definită prin lege;
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Ț PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 

FUNCȚIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR
Director financiar-contabil 

ȘENESC TG. BUJOR, organizează CONCURS
Comitetului Director – Director financiar-contabil 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Galați, aprobat prin 

ția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 5 din 03.01.2018
 pe data de 28 octombrie 2021la sediul Spitalului Oră

Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, jude

proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 9,00; 
ținerea proiectului/lucrării de specialitate în data de 28.10.2021, ora 11,00;

interviul de selecție în data de 28.10.2021, ora 12,00.  

se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 

Criteriile generale sunt următoarele: 
au domiciliul stabil în România; 

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 
ăvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele: 
Pentru Directorul financiar-contabil: 
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă 

profil economic; 
ani vechime în specialitatea studiilor. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
Directorul financiar-contabil: 

copie de pe actul de identitate; 
copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

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

declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa 
cum este definită prin lege; 

/01.10.2021 

Ț PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU  
ȚIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR 

CONCURS pentru ocuparea 
ontabil – în conformitate cu 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor specifice 
țeaua Consiliului Județean Galați, aprobat prin 

5 din 03.01.2018. 
la sediul Spitalului Orășenesc Tg. 

ral Eremia Grigorescu, nr. 97, județul Galați, după cum 

ținerea proiectului/lucrării de specialitate în data de 28.10.2021, ora 11,00; 

se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 

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 

ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
medicul de familie sau de unităţile sanitare 

nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă 

trebuie să conţină următoarele documente: 

sau în specialitatea studiilor, după caz; 

declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa 



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) proiectul de specialitate. 
 
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. 
Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: 

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 
c) interviul de selecţie. 

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media 

finală cel puţin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6.00. Media finală a fiecărui candidat 
se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de 
evaluare. 

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face 
pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la 
menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia 
interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează 
de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la 
secretarul comisiei de concurs/examen. 

Dosarele de concurs se depun în perioada 05.10.2021 – 18.10.2021 la sediul Spitalului 
Orășenesc Tg. Bujor din oraș Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, județul Galați. 

Temele cadru pentru proiectul de specialitate, bibliografia, calendarul de concurs și 
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sunt afișate la sediul Spitalului 
Orășenesc Tg. Bujor și pe site-ul unitățiiwww.spitaltgbujor.ro 
 

Manager 
Victoria Gheonea   
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Pentru concursul de ocupare a func
 
 
Pentru Director financiar-contabil
 
A. Din domeniul legislației:
1. Hotărârea Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 
2. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
3. Hotărârea nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările 
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 
5. Legea nr. 273/2006 privind 
6. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii 
7. Legea nr. 95/2006 - republicată 
8. Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice;
9. Legea-Cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
10. Ordin nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;
11. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institu
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
12. Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice
instrucţiunile de aplicare a acestuia.
13. Ordin nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului 
sanitar; 
14. Ordin nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodolog
şi acreditare a spitalelor; 
15. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public; 
16. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
17. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice.
18. Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
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BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul de ocupare a funcțiilor specifice Comitetului Director

contabil 

ției: 
Hotărârea Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022  

Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

ntractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
or referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 - republicată; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale; 

Codul Muncii - republicat; 
republicată - privind reforma în domeniul sănătăţii;

Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice; 
Cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

Ordin nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public; 

Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
i plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

ța și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 
Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

Ordin nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului 

Ordin nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodolog

/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
ța nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in

ilor publice. 
Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de 
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

Comitetului Director 

Hotărârea Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 

cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

ntractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
or referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

și completările ulterioare; 

privind reforma în domeniul sănătăţii; 

Cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
Ordin nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 

Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
țiilor publice, precum și organizarea, 

Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

Ordin nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului 

Ordin nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare 

/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 
ța nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 

Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de 

acordării asistenţei medicale, a 



medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022. 
19. ORDIN nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice; 
20. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice 
 

 
B. Din domeniul managementului sanitar: 
1. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar – 
“Managementul spitalului “, editura Public H. Press, 2006,  București. 

 
 
Notă: Bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Comisia de concurs 
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PENTRU PROIECTUL DE 
Pentru concursul de 

 

Pentru Director financiar-contabil
1) Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului;
2) Fundamentarea bugetului de venituri 

spitalului; 
3) Analiza situației economico
4) Managementul resurselor umane la nivelul spitalului public
5) Strategia managementului în domeniul achizi

 
Candidații aleg una dintre temele de mai sus 

vizeazăSpitalul Orășenesc Tg
pe calculator cu fonturi de 14, 

(1) Descrierea situaţiei actuale a spitalului 
(2) Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) 
(3) Identificarea problemelor critice 
(4) Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute 
(5) Dezvoltarea proiectului de management pentru problema pr

identificată/problemele prioritare identificate 
a) Scop  
b) Obiective 
c) Activităţi: definire, 
materiale, financiare), responsabilităţi 
d) Rezultate aşteptate  
e) Indicatori - evaluare, monitorizare 
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante
 
La cererea candidaților, Spitalul Orășenesc Tg. Bujor va pune la dispoziție

zile de la solicitare, copii după documentele necesare întocmirii proiectului (bugetul de v
și cheltuieli, contul de execuție bugetară, structura organizatorică, structura de personal, 
regulamentul de organizare și fu

Proiectul de specialitate se depune la înscriere.
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TEME - CADRU 

PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE
Pentru concursul de ocupare a funcțiilor specifice Comitetului Director

contabil 
țirea structurii și organizării spitalului; 

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității 

ției economico-financiare a spitalului; 
resurselor umane la nivelul spitalului public; 

Strategia managementului în domeniul achizițiilor. 

ii aleg una dintre temele de mai sus și dezvoltă un proiect de 
g. Bujor, într-un volum de maximum 8-10
, conform structurii de mai jos: 

Descrierea situaţiei actuale a spitalului  
Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) 
Identificarea problemelor critice  
Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute 
Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară 
identificată/problemele prioritare identificate  

definire, încadrare în timp - grafic Gantt, resurse necesare (
responsabilităţi  
 

evaluare, monitorizare  
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante 

ților, Spitalul Orășenesc Tg. Bujor va pune la dispoziție
copii după documentele necesare întocmirii proiectului (bugetul de v

și cheltuieli, contul de execuție bugetară, structura organizatorică, structura de personal, 
și funcționare, regulamentul intern). 

Proiectul de specialitate se depune la înscriere. 

Comisia de concurs 
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SPECIALITATE 
țiilor specifice Comitetului Director 

și cheltuieli în vederea eficientizării activității 

un proiect de specialitate care 
10 pagini tehnoredactate 

Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)  

Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute  
ioritară 

, resurse necesare (umane, 

ților, Spitalul Orășenesc Tg. Bujor va pune la dispoziție,în maxim 3 
copii după documentele necesare întocmirii proiectului (bugetul de venituri 

și cheltuieli, contul de execuție bugetară, structura organizatorică, structura de personal, 


