
MUNICIPIUL GALATI

SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA AL MUNICIPIULUI GALATI
Str. Traian nr. 97, Bloc A4, Parter

Tel: 0374.022911; Fax: 0236.317010

ANUNT!

Serviciul de Asistenta Medicala al Municipiului Galati organizeaza concurs pentru ocuparea
unui post vacant de inspector specialitate contabilitate -economist, perioada nedeterminata, in
cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate.

Conditii de participare la concurs:
-studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta.
-cunostinte pc: operare pe calculator - WORD, EXCELL -nivel mediu.

Concursul va avea loc in data de 18.12.2013, ora 9.00 (proba scrisa) si in data de 20.12.2013, ora
11.00 (interviul) la sediul SERVICIULUI DE ASISTENTA MEDICALA AL MUNICIPIULUI
GALATI, Str. Traian nr. 97, Bloc A4, Parter.

Inscrierile se vor face in perioada 08.11.2013 -21.11.2013.
Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

a) formularul de inscriere
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa

caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni anterior

derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) certificat medical care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare in format Standard stabilit de

Ministerul Sanatatii Publice (examen clinic si examen psihiatric);
h) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de

la ultimulloc de munca;
Copiile se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu

originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Pe coperta dosarului (dosar carton cu sina) se vor inscrie: numele si prenumele candidatului cu

initiala tatalui (conform actului de identitate), numele purtat anterior, specialitatea in care s-a inscris la
examen, numarul de telefon al candidatului.

Formularul de inscriere va fi pus la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs.
In cazul in care dosarul este incomplet sau necorespunzator, acesta se repinge.

Tematica si bibliografia sunt afisate la sediul SERVICIULUI DE ASISTENTA MEDICALA AL
MUNICIPIULUI GALATI si pe site-ul www.sammgalati.ro.
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BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE
CONTABILITATE

1) LEGEA CONTABILITATII Dr. 82/1991 (*republicata*) cu modificarile si completarile ulterioare;

2) LEGEA Dr. 285/2010 privind salarizarea in anul2011 a personalului platit din fonduri publice;

3) LEGE - CADRU Dr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

4) ORDIN 42/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii or.

285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri pub lice;

5) LEGEA nr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii;

6) LEGEA Dr. 500/2002 (*actualizata*) privind finantele publice;

7) LEGEA Dr. 53/2003 (*actualizata*) - Codul Muncii;

8) ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Dr. 34/2006 (*actualizata*) privind atribuirea

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari pub lice si a contractelor de

concesiune de servicii;

9) HOTARAREA DE GUVERN Dr. 925/2006 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a

Guvernului Dr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

10) HOTARAREA DE GUVERN Dr. 1660/2006 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din

Ordonanta de urgenta a Guvernului Dr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a

contractelor de concesiune de lucrari pub lice si a contractelor de concesiune de servicii;

11) ORDINUL Dr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si

promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din

sectorul sanitar

12) ORDONANTA GUVERNULUI Dr. 119/1999 (**republicata**) (*actualizata*) privind controlul

intern si controlul financiar preventiv;

13) ORDONANTA GUVERNULUI Dr. 80/2001(*actuaiizata*) privind stabilirea unor normative de

cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiilor publice;
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14) HOTARAREA GUVERNULUI Dr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului -Cadru privind conditiile

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010;

15) ORDINUL MS SI CNAS Dr. 265/408/2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari

sociale de sanatate pentru anul 2010;

16) ORDINUL MFP Dr. 522/2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor Metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

17) ORDINUL MFP Dr. 1792/2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor pub lice, precum si organizarea, evidenta

si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

18) ORDINUL M.S. Dr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului

de venituri si cheltuieli al spitalului public;

19) ORDINUL MS Dr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile

de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr.II/2 la Legea-cadru Dr.330/2009 privind

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

20) ORDINUL MS Dr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si

subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in cazul

functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru

indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;

21) LEGE Dr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) administratiei publice locale;

22) ORDINUL Dr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

23) ORDIN Dr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

24) ORDIN Dr. 1.668 din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de

sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate,

privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
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