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ANUNT 

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 25.10.2019, ora 09:00, 
examen de promovare in urmatoarele functii si locuri de munca: 

Economist gradul I - Serviciul R.U.N.O.S. 
Economist gradul II - Biroul Achizitii Publice-Contractare 

Examenul de promovare constă in proba scrisa 
Proba scrisa se va susţine in data de 25.10.2019 ora 09.00 
Pentru proba de concurs punctajul este de maxim 100 de puncte 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţină cel puţin 50 de puncte. 
Examenul de promovare se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Turda 

Condiţii de promovare 

- 3 ani si 6 luni vechime in specialitate - pentru functia de Economist gradul I — Serviciul R.U.N.O.S. 
- 6 luni vechime in specialitate - pentru functia de Economist gradul II — Biroul Achizitii Publice — 
Contactare. 

Termenul de afişare a rezultatelor examenului de promovare şi a punctajului se va face prin afişarea la sediul 
Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet https:/www.sites.google.com/site/spitalulmunicipalturda 

in data de 28.10.2019, ora 12.00 
Termenul în care se pot depune contestaţii pentru proba scrisa este data de 29.10.2019, ora 12 
Comunicarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor depuse se face prin afişarea la sediul Spitalului 
Municipal Turda şi pe pagina de internet pănă in data de 30.10.2019, ora 12.00 
Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului Municipal Turda şi pe pagina de internet , in data de 
31.10.2019, ora 12.00 
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Tematica / Bibliografie 
pentru functia de Economist gradul I — serviciul R.U.N.O.S. 

1. Legea 53/2003 cu modificarile ulterioare 

2. Legea 153/2017 cu modificarile ulterioare 
3. H.G.153/2018 
4. Ordinul MSP 870/2004 cu modificarile ulterioare 

5. Legea 263/2010 cu modificarile ulterioare 

6. Ordinul MS 1470/2011 cu modificarile ulterioare 

7. Contract colectiv de munca la nivelul Spitalului Municipal Turda 

8. Legea 95/2006 cu modificarile ulterioare 

9. H.G.905/2017 

10. H.G.917/2017 

11. H.G.257/2011 

Tematica / Bibliografie 

pentru functia de Economist gradul II — Birou Achizitii Publice — Contractare 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare, 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice actualizată 

3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

4. Ordin nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat, 
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata 
6. O.U.G. nr. 107/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 

impact în domeniul achiziţiilor publice 
7. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale 
8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
9. Legea nr. 1012016 privind retnedhle si căile de aiac în tnaterie de atribuire a contractelor de achizitie 

publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum si pentru orzanizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Conte.statiilor 

10. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, 

11. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare 

12. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
domeniului achiziţiilor publice 

13. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicălacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, actualizata. 
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14. Ordinul nr. 1258/2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce 
implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi 
instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii 

15. 0.M.F.P. nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 

16. Secretariatul General al Guvernului - Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice cu modificarile si completarile ulterioare 

17. Manual de utilizare a sistemului electronic de achizitii publice pentru autoritati contractante, publicat pe 
sicap-prod.e-licitatie.ro 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Turda-Serviciul R.U.N.O.S. 

MANAGER, 

Dr.Stănilă Ovid.

SEF SERV.RUNOS, INTOCMIT, 

Ec.Vasilichi Violeta Ec.Popa Delia Gabriela 
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