NR.6883 DIN 19.10.2022.

ANUNȚ
PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE
Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea , în conformitate cu Hotararea nr.286/2011-pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS
nr.1470/2011- pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare , organizeaza examen de promovare din funcția de
contabil debutant in functia de contabil III la Biroul financiar contabil .
Conditii de participare la examen :
6 luni vechime in specialitate
examenul de promovare se va desfășura în data de 03.11.2022, ora 09.00proba scrisă, la sediul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea.
Dosarul de înscriere se depune la Biroul RUNOS până la data de 26.10.2022 ora 12.00.
Dosarul de înscriere va cuprinde :
Cerere de participare la examen
Copia actului de identitate
Adeverinta din care să rezulte vechimea în specialitatea postului.
Desfășurarea examenului :
Examenul va consta într-o proba scrisă.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va desfășura la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea – Pavilion
Administrativ.
Rezultatul examenului de promovare se va afișa la sediul spitalului și pe pagina de internet,
în termen de maxim o zi lucratoare de la data susținerii acestuia, iar candidatul poate depune
contestație în termen de maxim o zi lucratoare de la data afișării rezultatelor.
Relații suplimentare la biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare din functia de
contabil de, in functia de contabil III la Biroul financiar contabil al Spitalului de Psihiatrie
“Sf. Maria” Vedea
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA
1. Organizarea ș i conducerea contabilității .
2. Documente justificative și registrele de contabilitate.
3. Contabilitatea activelor fixe (definiție, conținut, evaluare, cheltuieli ulterioare, amortizarea
ajustarea pentru deprecieri, reevaluarea).
4. Contabilitatea activelor financiare (definiție, conținut , evaluare, ajustări pentru pierdere
de valoare).
5. Contabilitatea stocurilor (definiție, conținut , evaluare, ajustari pentru depreciere ).
6. Contabilitatea trezoreriei (casa, conturi la trezoreria statului și bănci).
7. Contabilitatea creanțelor (momentul înregistrării, evaluarea, ajustari pentru
deprecieri)
8. Contabilitatea datoriilor (momentul înregistrarii, evaluarea, provizioane) .
9. Contabilitatea capitalurilor (fonduri, rezultatul patrimonial și rezultatul reportat, rezerve
din reevaluare, fonduri cu destinație specială).
10. Finananțarea instituțiilor publice.

BIBLIOGRAFIA

1. Legea nr. 82/ 1991 a contabilității republicată - actualizată
2. Legea nr. 500/ 2002 a Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordinul nr. 2861/ 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii
4. OMFP 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
5. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
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