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ANUNT 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 
Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti organizeaza concurs in data de 

25.05.2022 proba scrisa si 27.05.2022 proba practica, pentru ocuparea unor posturi 

temporar vacante: 

➢ Serviciu Financiar – 1 post economist IA (vechime in specialitate min. 8 ani –  

    institutii publice) – durata 1 an 

➢ Depozit Materiale curatenie – 1 post manipulant bunuri (fara vechime) – durata  

    6 luni 

➢ Compartiment Sera Curte  – 1 post ingrijitor (fara vechime) – durata  

    6 luni 

 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  

17.05.2022  la Serviciul RUNOS. 

Relatii suplimentare se pot obtine: 

➢ la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1, Bucuresti 

➢ la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S. 

➢ pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru temporar vacant de  

ECONOMIST IA 

Serviciu Financiar  

 
1.Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările șii completările 

ulterioare;  

2. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale;  

4. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - Titlul II "Programele 

naționale de sănătate", TitlulVII "Spitalele", Titlul VIII "Asigurările sociale de 

sănătate", cu modificările și completările ulterioare;  

5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, 

cu modificările ulterioare;  

6. Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015, privind documentele 

financiar-contabile;  

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările și completărileulterioare;  

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii;  

9. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale 

unităților socialiste;  

10.H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, modificată și completată prinOrdonanța Guvernului nr.54/1997;  

11.ORDIN nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția 

bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate 
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integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 

creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de 

risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare;  

12. H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru 

care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;  

13.H.G. nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate;  

 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
- Cerere 

- Buletin - original si copie 

- Curiculum vitae 

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Diploma de studii- original si copie 

- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada vechime in munca, vechime in specialitate – min. 8 

ani – institutii publice ) - original si copie 

- Taxa 50 lei 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post temporar vacant de  

MANIPULANT BUNURI 

DEPOZIT MATERIALE CURATENIE 

 

 

 

 Tematica si bibliografie: 

 

• Ordinul Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 

testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 

metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

- Utilizarea echipamentului de protectie adecvat, corect 

- Spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si a tipuri de expunere profesionala 

• Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca (SSM) cu actualizarile si 

modificarile ulterioare 

- Capitolul V- instruirea lucratorilor in domeniul SSM 

- Capitolul VI – pericol grav si iminent in zone de risc si specific 

- Capitolul IV – obligatiile lucratorilor 

• Norme metodologice de SSM in domeniul SSM proprii cu privire la locul de munca 

pentru activitatea in domeniu 

 

  

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  
- Curiculum vitae 

- Cazier 

- Buletin - original si copie 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Diplome de studii - original si copie  

- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – daca este cazul) - original si 

copie  

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post temporar vacant de  

INGRIJITOR 

COMPARTIMENT SERA CURTE 

 

 

 

 Tematica si bibliografie: 

 

• Ordinul Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 

testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 

metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

- Utilizarea echipamentului de protectie adecvat, corect 

- Spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si a tipuri de expunere profesionala 

• Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca (SSM) cu actualizarile si 

modificarile ulterioare 

- Capitolul V- instruirea lucratorilor in domeniul SSM 

- Capitolul VI – pericol grav si iminent in zone de risc si specific 

- Capitolul IV – obligatiile lucratorilor 

• Norme metodologice de SSM in domeniul SSM proprii cu privire la locul de munca 

pentru activitatea in domeniu 

 

  

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  
- Curiculum vitae 

- Cazier 

- Buletin - original si copie 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Diplome de studii - original si copie  

- Carnet de munca/adeverinta vechime (dovada de vechime in munca – daca este cazul) - original si 

copie  

- Dosar plic 

- Taxa 50 lei 

 

 

mailto:runos@spitalul-elias.ro

