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ANUNT

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA, organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, dupa cum vrrneaza:

1 (un) post referent, grad superior - Comparliment Buget -Finante;
1 (un) post referent, grad superior - Compartiment Contabilitate;

Conditii de desfasurare a concursului:
- Dosarele de inscriere se depun la sediul Directiei de Sanatate

str. Tache Ionescu nr. 13, in termen de 20 zlle dela data publicarii
incepand cu 07 .03.2016.

- Proba scrisa va avea loc in data de 4 aprilie 2016 - ora 10,00 si interviul in data de 6 aprilie
2016, incepand cu ora 10,00.

Conditii specifice:
- studii medii cu diploma de bacalaureat
- vechime in specialitate: minim 9ani.

Conditii generale de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca unnatoarele conditii generale prevazute de art.54 din Legea

nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici (R2), cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, ateslatape

baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau

contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 an|'

j) nu.a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Bibliografia este valabila pentru ambele functii mentionate mai sus. astfel:

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funclionarilor publici (r2), cu modificarile gi completarile
ulterioare;

2. Legea nr. 712004, republicatd, privind Codul de conduitd a funcfionarilor publici, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

3. OMS nr. 107812010 privind aprobarea Regulamentului de organizarc si functionare si a
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structurii organizatonce ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
4. Legea contabilitatiinr. S2/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
5' Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 191712005 pentru aprobarea normelor metodologice

privind otganizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

6. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.200612013 privind modificarea OMFp nr.
127112004 pentru aprobarea precizarilor privind structura conturilor IBAN aferente conturilor de
cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei
Statului.

7. Decretul 20911976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.
8. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2001/2013 pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice privind utihzarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreia Statului
(OPT), aprobate prin OMFP nr.24612005.

9. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 286112009 pentru aprobarea normelor privind
otgarizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

10. Legea nr. 500/2002 pivind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.
1l ' Ordinul Ministerului Finantelor Publice 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 complatarile
ulteriore.

Dosarul de inscriere:
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilo r airt. 49 din H.G. nr.

61I/2008 pentru aprobarea normelor privind organizareasi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modifi carile si completarile ulterioare:

- copia actului de identitate;
- formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 6ITl200l,modificata;
- copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializai;
- copia carnefului de munca sau, dupa caz, adevennta care sa ateste vechimea in munca s i, dupa caz,

in specialitate - numar pagini - unde este cazul;
- cazieruljudiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere, cu obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului
dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei
dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire)

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politiepolitica; .

Actele prevazute mai sus se prezinta in original, pentru a putea fi confruntate cu copiile
acestora, in vederea certificarii pentru conformitate de catre secietarul comisiei de concurs.

Relalii suplimentare se oblin la sediul Direcfiei de Sdndtate Publicd prahova din
Ploiesti- str. Tache Ionescu ff. 13. Compartimentul RLTNOS, telefon 02441407762.
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