
 

 
NR. 14540 / 23.12.2019 
       

A N U N T 
 
 
 Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu”, cu sediul în str.Victoriei, nr.14, Hunedoara, 
judetul Hunedoara organizează, in baza HG 286/2011,  in intervalul 23.12.2019 – 03.02.2020 concurs 
pentru ocuparea a unui post contractual cu norma intreaga de executie de casier in cadrul 
Serviciului Financiar Contabil. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care indeplineste 
urmatoarele condiţii generale: 
 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. 
 Conditii specifice: 

 studii – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 Vechime: nu se cere. 

 1.   Inscrierile se fac la Serviciul RUNOS – ec. Cristea Ana Maria – tel.0254713820 int. 210, 
in intervalul 23.12.2019-13.01.2020, in baza urmatoarelor acte: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare (de la Serviciul RUNOS); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(certificat casatorie, sentinta divort etc); 

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.  În cazul în care candidatul depune o 
declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat 
admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 



 

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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 

g) curriculum vitae. 
h) chitanta de plata. 
i) Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se obtine de la 

Serviciul RUNOS si declaratie calitate pensionar. 
j) Dosar plic. 

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in vederea 
verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 
            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii si mentioneaza daca persoana se 
afla sau nu in evidenta cu boli cronice si psihice. Comisia medicala va analiza documentele medicale 
si va afisa rezultatul analizei  in data de 14.01.2020 prin sintagma “admis” sau  “respins pe motive 
medicale”, avand la baza prevederile legale aplicabile in sistemul sanitar public. 
 Selectia dosarelor 
 In data de 15.01.2020 va fi afisat la avizierul institutiei rezultatul selectiei dosarelor de 
inscriere cu mentiunea „admis” sau „respins”. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului,  pana in data de 
16.01.2020 ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 16.01.2020. 
3.    Proba scrisă 
 Proba scrisa se va desfasura in data de 29.01.2020 in Amfiteatrul spitalului, incepand cu ora 
10:00,  sub forma de test grila, cuprinzand 25 de intrebari, cu o varianta de raspuns (a,b,c), modalitatea 
de corectare fiind prezentata in anexa nr. 1 la prezentul anunt.  
 Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează 
şi nu se mai corectează. 
 Rezultatele probei scrise vor fi afisate la avizierul spitalului in data de  29.01.2020. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de  
30.01.2020 ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de  30.01.2020. 
4.    Proba interviu 
 Candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisa vor sustine  in data de 31.01.2020 
incepand cu ora 10, proba interviu stabilita pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la 
prezentul anunt. Locul desfasurarii probei interviu va fi afisat concomitent cu rezultatele probei scrise. 
 Planul interviului va fi intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestuia. 
 Rezultatele probei interviu vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 31.01.2020. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de 
03.02.2020  la ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 03.02.2020.
 Comunicarea rezultatelor finale se va face in data de 03.02.2020 . 
 Conditiile de participare si de desfasurare a concursului precum si alte date necesare 
desfasurarii concursului se regasesc in Regulamentul concursului.  
 La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila. 
 Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS / Birou Personal sau la telefon 
0254713820/ 210 sau 117. 
 

MANAGER, 
EC. BUDAE RADU ION 



 
 

 

ANEXA NR. 1 

 

 

Grila utilizata la concursul de ocupare a postului de casier in cadrul Serviciului Financiar 

Contabil 

 

 Se vor alcatui minim 2 seturi de subiecte cu 25 de intrebari, din care se va extrage 

un set; 

 Fiecare intrebare va avea 3 variante de raspuns “a”, “b” , “c” ; 

 Intrebarile au o varianta corecta; 

 Fiecare intrebare este notata cu 4 puncte; 

 Punctajul este de maximum 100 de puncte; 

 Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de 

puncte. 
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ANEXA NR. 2 

 

 
Plan interviu - Grila de corectare - proba interviu  pentru concursul de ocupare a postului 

de casier in cadrul Serviciului Financiar Contabil  

 
 

Proba interviu cuprinde 3 subiecte: total 100 de puncte dupa cum urmeaza: 
 

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie – maxim 40 de puncte 
2. Capacitatea de analiza si sinteza - maxim 30 de puncte 
3. Motivaţia candidatului - maxim 30 de puncte 

 
 
Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. 
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Bibliografie  pentru  pentru concursul de ocupare a postului de casier in cadrul Serviciului Financiar 

Contabil 

 
 

1. Legea nr. 82/1991 a contabilității; 
2. Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2014 privind documentele financiar-

contabile; 
3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice; 
4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor 

socialiste; 
5. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 

plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată; 

6. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice  pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în 
interesul serviciului. 
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CALENDAR  
 

pentru concursul de ocupare a postului de casier in cadrul Serviciului Financiar Contabil 

 

 
 

   
23.12.2019 Data aparitiei anuntului in 

MO/site/sediu/ziar 
13.01.2020 Incheiere perioada depunere dosare 
14.01.2020 Selectia medicala dosare + afisare 
15.01.2020 Selectia dosarelor + afisare 
16.01.2020 Contestatii + afisare  
29.01.2020 Proba scrisa + afisare 
30.01.2020 Contestatii + afisare 
31.01.2020 Interviu + afisare 
03.02.2020 Contestatii + afisare 
03.02.2020 AFISARE REZULTAT FINALE 
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