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__________________________________________________                                                                           
 

ANUNŢ 

 

  
SERVICIUL  DE AMBULANŢĂ  JUDEŢEAN BRAŞOV  

ORGANIZEAZĂ  CONCURS ÎN  CONFORMITATE  CU  

PREVEDERILE  H.G.R. nr. 286 / 2011  (cu  modificările şi 

completările ulterioare)  PENTRU  OCUPAREA  URMĂTORULUI    

POST  TEMPORAR  VACANT : 

 

1 – 1 post  Economist IA –  sediul  central BRAŞOV (birou  Financiar – 

Contabilitate); 

 

CONDIŢII OBLIGATORII :  

Diplomă de  licenţă. 

Vechime : 6 ani şi 6 luni  vechime în specialitate. 

 

Conditiile cumulative  de  participare  la  concurs  sunt  urmatoarele: 

 

a) indeplinirea  conditiilor  prevazute  de lege  in vederea  exercitarii  profesiei  
in  Romania; 

b) varsta de  minimum  18 ani  impliniti; 
c) capacitate  deplina de  exercitiu; 
d) o stare de sanatate  corespunzatoare  postului  pentru care                                                                                                                               

candideaza,  atestata  de medicul  de familie sau  medicul  de  specialitate  
medicina  muncii; 

e) indeplinirea  conditiilor  de studii  prevazute  de lege  pentru  postul  vacant; 
f) indeplinirea  conditiilor  specifice  pentru  ocupare  postului  vacant; 
g) sa nu  fi  fost  condamnat  pentru  savarsirea unei infractiuni  contra  

umanitatii,  contra  statului  sau 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  ar  face-o 
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incompatibila cu  exercitarea   functiei  vacante  pentru  care  candideaza, cu  
exceptia  situatiei  in  care  a intervenit  reabilitarea. 

 
 
 

DOSARUL  DE  INSCRIERE  LA CONCURS  VA  CONTINE  IN  MOD  

OBLIGATORIU: 

 

1. copia  actului  de identitate; 

2. copia  certificatului  de nastere  si  casatorie ; 

3. formularul  de  inscriere; 

4. copie diploma de licenta ; 

5. copia  carnetului  de  munca sau, dupa  caz,  o adeverinta  care  sa  

ateste  vechimea  in  munca si, dupa caz,  in specialitate; 

6. cazier  judiciar ; 

7. adeverinta  care sa  ateste  starea de sanatate  eliberata de medicul de 

familie; 

8. copia  fisei de  evaluare a performantelor  profesionale individuale 

sau,  dupa caz, recomandarea  de  la ultimul  loc  de munca; 

9. curriculum  vitae. 

 

MENTIUNE:  copiile  de  pe  actele  mentionate se  prezinta  insotite  de  documentele  
originale,  care  se  certifica  pentru  conformitate  de catre  secretariatul  comisiei  de  concurs,  
sau  in  copii  legalizate. 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 

 

1  Legea  nr. 500 / 2002 privind  finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Ordin  nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , 
evidenta si raportarea angajamentelor legale si  bugetare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
3. Legea nr. 82 / 1991 – republicata – legea  contabilitatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
4. OMFP nr. 1917 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de 
conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si 
completarile  ulterioare; 
5. Ordin nr. 414 / 2006, pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului 
sanitar; 
6. Ordinul  nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
7. Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor  metodologice generale 
referitoare la exercitarea  controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfasoara  activitatea de control financiar  preventiv  
propriu; 
8. Legea  nr. 119 / 1999  privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI : 

- 26.11.2015 – 10.12.2015 ( până la  ora 15,00 ) depunere dosare de concurs; 
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- 14.12.2015 ora 10,00  proba scrisă – sediul  central; 

- 15.12.2015  ( 8,00 - 14,00 ) depunere  contestaţii la proba scrisă; 

- 16.12.2015  ora  10,00  proba practică şi  interviu , anunţarea  rezultatelor ; 

- 17.12.2015  ( 8,00 - 14,00 ) depunere  contestaţii; 

- 18.12.2015  anunţarea  rezultatelor  finale; 

 

 

 

INFORMAŢII cu privire la condiţiile de desfăşurare şi participare  la 

concurs, bibliografia  şi  actele solicitate candidaţilor  pentru  dosarul 

de înscriere  se  află  pe  site-ul  S.A.J.  BRAŞOV-  

www. ambulantabv.ro, sau  la avizierul  instituţiei BRAŞOV , 

STR.DR.VICTOR  BABEŞ  NR.27, telefon  0268/ 413333 int. 23. 

 
 
 
 

MANAGER GENERAL INTERIMAR 
DR. STELEA  LIVIU 

 


