
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE
COMUNA BORSA NR.258 JUD.CLUJ

                                    PROCES  -  VERBAL

   Incheiat astazi,31 martie 2011,cu ocazia concursului organizat pentru ocuparea
                       functiei de director financiar contabil

      Avand in vedere dispozitia Managerului Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa 
judetul Cluj nr.12/30 martie 2011 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru 
ocuparea functiei de director financiar contabil s-a intrunit Comisia de examinare cu 
urmatoarea componenta:

     Presedinte:
     Ec.Jucan Ana –manager al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa judetul Cluj;
     Membri:
     1.-Ec.Bochis Coca Mihaela –sef serviciu AAI.al Spitalului de Boli Psihice Cronice 
                                                    Borsa judetul Cluj;
     2.-Ec.Cristina Schiop –economist in cadrul Consiliului Judetean Cluj;
     Secretar:
     Ec.Tamas Aurica –economist in cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa.

    In data de 31.03.2011 ,proba scrisa a inceput la ora9,15.S-a facut prezenta si nu a lipsit 
nici un candidat.Presedintele Comisiei de examinare  a concursului pentru ocuparea 
functiei de director financiar contabil,a prezentat  plicurile  cu subiectele de la testul-
grila.
    In urma tragerii la sorti s-a extras plicul cu varianta A  a testului-grila.Plicul cu 
varianta B   a fost sigilat in prezenta Comisiei si a candidatei.
   Candidatei i s-a oferi un examplar  din testul –grila ,dupa care la ora9.20    a inceput 
efectiv proba scrisa.
    In timpul probei scrise ,candidata a fost supravegheata de catre comisia de examinare.
    Dupa terminarea celor 3 ore pe care le-a avut candidata la dispozitie,in urma predarii 
lucrarii si plecarii acesteia,Comisia de examinare a trecut la corectarea lucrarii conform 
Grilei de corectare a testului-grila varianta.
    Tot in data de 31.03.2011,proba orala a inceput la ora 13.00  .Candidata a prezentat in 
fata Comisiei de examen ,proiectul depus la dosarul de concurs.

    In urma concursului au rezultat urmatoarele punctaje totale:



Numele si prenumele
    candidatului

Spitalul pentru care se
     candideaza

Numar
Puncte
proba
scrisa
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Numar
Total
De
Puncte

Ec.Man Elena Spitalul de Boli 
Psihice Cronice Borsa

9.70 10 10 9.90

   Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 (trei) exemplare.

       COMISIA DE EXAMINARE

PRESEDINTE :-EC.JUCAN ANA
 MEMBRI:        -EC.BOCHIS COCA MIHAELA
                          -EC.SCHIOP CRISTINA

SECRETAR:    -EC.TAMAS AURICA
  


