SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
NR. 38144 /15.11.2017

ANUNT

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
organizeaza in perioada 14.12.-18.12.2017

CONCURS
pentru ocuparea functiei de

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ
urmatoarele criterii :
 Au domiciliul stabil in Romania
 Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma
de licenta sau echivalenta in profil economic
 Sunt absolventi ai unui masterat in specialitate economica
 Au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor
 Nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura
cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care i-ar face
incompatibili cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea ;
 Sunt apti din punct de vedere medical fizic si neuropsihic
 Nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele
documente :
 Cererea de inscriere ;
 Copie de pe actul de identitate ;
 Copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz
 Curriculum vitae ;
 Adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor,
dupa caz;
 Cazierul judiciar;
 Declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie
politica,asa cum este definita prin lege;
 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

 Proiectul de specialitatea;
 Chitanta de plata a taxei de participare la concurs
Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
a) test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia
specifica postului
b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate
al postului
c) interviul de selectie
Testul-grila /lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se
desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.
Proiectul /lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/ realizata
individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de
maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa
fie depus/depusa la inscriere.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul
concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimun nota
6,00.Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie
aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.
Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs pana la
data de 06.12.2017 ora 12.
Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii. Candidatii pot
depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului
verificarii.
Taxa de concurs este de 500 lei si se achita la casieria unitatii.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serv. Resurse Umane- str.
Gageni nr. 100 , telefon 0244/537711 int.286 si pe site-ul www.sjup.ro

MANAGER,
EC.NICULESCU MARIUS

SEF SERV. RESURSE UMANE,
EC.PREDA FLORICA

TEME PENTRU PROIECT/ LUCRARE DE SPECIALITATE
SESIUNEA – DECEMBRIE 2017

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

1. Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului, prin prisma resurselor
financiare alocate
2. Analiza fluxurilor de date clinice pe tipuri de servicii furnizate
3. Propuneri de imbunatatire a performantelor spitalului avand in vedere
Bugetul de Venituri si Cheltuieli anual
4. Analiza veniturilor si cheltuielilor spitalului pe tipuri de servicii, pe tipuri
de sectii
5. Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor de sanatate
6. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si
private
7. Strategia managementului in activitatea de investitii, in echipamente,
modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale
8. Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli in vederea
eficientizarii activitatii spitalului ( determinarea cheltuielilor pe sectii,
tipuri de cheltuieli )

MANAGER,
EC.NICULESCU MARIUS

CUPRINSUL PROIECTULUI
I.

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI

II.

ANALIZA SWOT





III.

Puncte forte
Puncte slabe
Oportunitati
Amenintari

DEZVOLTAREA PLANULUI PROIECTULUI DE
MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PREZENTATA
 Scop
 Obiective, indicatori
 Activitati :
- definire
- incadrare in timp
- resurse necesare ( umane, materiale, financiare)
 Responsabilitati

IV.

REZULTATE ASTEPTATE

V.

MONITORIZARE – indicatori

VI.

EVALUARE - indicatori

