
CENTRUL  JUDETEAN  DE  APARATURA  MEDICALA  MURES  cu  sediul  în
Tg.Mureş, str.Gheorghe Marinescu nr.50  organizează în data de  02.06.2021 (proba scrisă)
concurs pentru ocuparea unui post de contabil sef  la financiar-contabil . 

Concursul  se  va  desfăşura  în  conformitate  cu  prevederile  H.G.R.  nr.286/2011  pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 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, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi
pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, www.aspms.ro .

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) 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;
g) curriculum vitae.

Adeverinţa  care  atestă  starea  de  sănătate  conţine,  în  clar,  numărul,  data,  numele
emitentului  şi  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard  stabilit  de  Ministerul  Sănătăţii.
 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.

Actele  prevăzute  la  lit.  b)  -  d)  vor  fi  prezentate  şi  în  original  în  vederea  verificării
conformităţii copiilor cu acestea.  

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Centrului Judetean de Aparatura
Medicala  Mures,  Tg Mureş  str.  Gh.  Marinescu nr.50.  Date  de contact  pentru  persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs:
Kali Eva  tel.: 0365424503; 0731014844; e-mail: cjammures@yahoo.com.

http://www.aspms.ro/


CONDIŢII GENERALE
 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;
g) 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.

CONDIŢII SPECIFICE:
________________________

- studii:
a)-  studii  universitare  absolvite  in  domeniul  stiintelor  economice,  de lunga durata,  cu
diploma de licenta in domeniul stiinte economice.
b)- minim 8 ani vechime  in munca efectiva in specialitatea studiilor(economist) din care
min.3 ani vechime in functii de conducere in specialitatea studiilor.
c)- cunostinte operare PC(Microsoft Word, Excel, Internet Explorer) 

Concursul  se va desfăşura la sediul Direcţiei  de Sănătate  Publică  Mureş din  Tg Mureş,
str.Gh. Marinescu nr.50,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a) depunerea dosarelor de concurs- 24.05.2021 ora 12.00;
b) proba scrisă- 02.06.2021 ora 9.00;
c) interviu -04.06.2021 ora 12.00;

Dosarele  de  inscriere  la  concurs  se  depun la  sediul  Centrului  Judetean  de  Aparatura
Medicala  Mures,  Tg Mureş  str.  Gh.  Marinescu nr.50.  Date  de contact  pentru  persoana care
asigură  secretariatul  comisiei  de  concurs:  tel.:0365424503;   0731014844;   e-mail
cjammures@yahoo.com.

CALENDAR CONCURS

a) perioada inscriere- 10.05.2021-24.05.2021;
b) afişare rezultat selecţie dosarelor de concurs- 25.05.2021  ora 12.00;
c) depunere contestaţii  selecţie dosare- 25.05.2021 ora 12.00  - 26.05.2021 ora 12.00



d) comunicare rezultat contestaţii selecţie dosare- 26.05.2021 ora 16.00;
e) proba scrisă în data de- 02.06.2021 ora 9.00;
f) comunicarea rezultatelor la proba scrisă- 02.06.2021 ora 15.00;
g) depunerea contestaţiilor la proba scrisă- 02.06.2021 ora 15.00- 03.06.2021 ora 15.00;
h) comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă- 04.06.2021 ora 11.00;
i) interviu 04.06.2021- ora 12.00;
j) comunicarea rezultatelor la interviu -  04.06.2021 ora 16.00;
k) depunerea contestaţiilor la interviu-  04.06.2021 ora 16.00- 05.06.2021 ora  16.00;
l) comunicarea rezultatelor la contestaţii -  06.06.2021 ora 10.00;
m) comunicarea rezultatelor finale la concurs 07.06.2021 ora 12.00.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea  nr. 82/1991 a contabilită ii republicată cu modificările i completările ulterioareț ș
2. Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.
1917/2005;

3. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor
de  venituri  şi  cheltuieli  ale  instituţiilor  publice  autonome,  instituţiilor  publice  finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii,
inclusiv  a  bugetelor  creditelor  interne,  bugetele  creditelor  externe,  bugetelor  fondurilor
externe  nerambursabile,  bugetele  fondului  de  risc  şi  bugetelor  privind  activitatea  de
privatizare,  gestionate  de  instituţiile  publice,  indiferent  de  modalitatea  de  organizare  şi
finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

4.  Ordin  nr.  517/2016 din  13  august  2016 pentru  aprobarea  de  proceduri  aferente  unor
module  care  fac  parte  din  procedura  de  func ionare  asistemului  na ional  de  raportare  –ț ț
Forexebug.
5.  Ordinul  nr.  1792/2002  privibnd  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,
lichidarea,  ordonan areaț   i  plata  cheltuielilor  institu iilor  publice,  precum i  organizarea,ș ț ș
eviden a  i  raportarea  angajamentelor  bugetare  i  legale,  cu  modificările  i  completărileț ș ș ș
ulterioare.

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările i completările ulterioareș

8.  Ordinul  nr.  2861/2009  privind  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările
şi completările ulterioare;



9. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

11. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ teritoriale;

12.  Ordinul  nr.  2634/2015  privind  documentele  financiar-contabile,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

13. Legea 98/2016 privind achizi iile publiceț

14.  Ordonan a  nr.  119/1999  privind  controlul  intern  şi  controlul  financiar-preventiv,  cuț
modificările şi completările ulterioare (republicată);

 15. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului opera iunilor de casă;ț

 16. OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli:

17. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normaleș
de func ionare a mijloacelor fixe;ț

18.  Ordinul  MFP nr.  2332/2017  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  referitoare  la
exercitarea controlului Financiar Preventiv

19.  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

  20. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden ă a salaria ilor;ț ț  

  21.  O.U.G.  nr.  158/2005  - privind  concediile  i  indemniza iile  de  asigurări  sociale  deș ț
sănătate;

23. H.G. nr. 276/2013 - stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

24. H.G. nr. 714/2018 privind drepturile i obliga iile personalului autorită ilor i institu iilorș ț ț ș ț
publice pe perioada delegării i deta ării în altă localitate, precum i în cazul deplasării înș ș ș
interesul serviciului.

 Candida ii vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, inclusivț
republicările, modificările i completările acestora.ș  


