
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA 

ANUNŢĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA  FUNCTIEI  DE
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

        Locul şi perioada de desfăşurare a concursului: sediul Spitalul de Boli 
Psihice Cronice Borsa  in data de 31.03.2011 ,ora 9.00
    Criteriile de selecţie:  la concurs se pot înscrie candidaţii persoane fizice 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 au domiciliul stabil in Romania; 
 nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
 sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 nu au varsta de pensionare ,conform prevederilor Legii nr.263/2010 

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ;
 sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata ,cu diploma 

de licenta sau echivalenta in profil economic ; 
 au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

   Locul  şi  perioada  de  înscriere: Compartimentul  Resurse  Umane 
Spitalul   de  Boli  Psihice  Cronice  Borsa–   orele  9:00-15:00,  perioada 
10.03.2011 – 24.03.2011
   Conţinutul dosarului de înscriere:

1. cererea de înscriere; 
2. copie de pe actul de identitate; 
3. copie legalizată de pe  diploma de licenţă sau de absolvire;
4. curriculum vitae ;
5. adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor ;
6. cazier judiciar ;
7. copii de pe diplomele de studii care atesta afectuarea de specializari 

si cursuri ;
8. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are 

cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa ;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea 
înainte de anul 1989; 
10.adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
11.proiectul  de specialitate realizat de candidat; 
12.chitanţa de plată a taxei de participare la concurs; 

   Cuantumul taxei de participare la concurs: 200 lei. 
Temele-cadru  pentru  proiectul  de  management  şi  bibliografia  pentru 

concurs  se  anexează  prezentului  anunţ  pe  site-ul  spitalului   ( 
www.spitalpsihiatrieborsa.ro ) şi la sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice 

http://www.spitalpsihiatrieborsa.ro/


Borsa , str. Principala nr.258, loc,Borsa,jud.Cluj . 
Candidaţii  al  căror  dosar  de  înscriere  a  fost  respins  pot  depune 

contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului verificării. 
Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor 
în  termen  de  24  de  ore  de  la  data  expirării  termenului  de  depunere  a 
acestora.

Candidatii  au  dreptul  sa  conteste  rezultatul  final  al  concursului  ,cu 
exceptia  interviului  de  selectie  in  termen  de  24  de  ore  de  la  data 
afisarii.Contestatia se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor 
in  termen  de  24  de  ore  de  la  data  depunerii  la  secretarul  comisiei  de 
concurs. 

Informatii  suplimentare  se  obtin  de  la  sediul  spitalului  sau  telefon 
0264355297 .

    Manager
         Ec.Ana Jucan 
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