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Nr. 529 /15.02.2022. 

 

PROCES VERBAL – final  

 

 

Incheiat azi 15.02.2022,  in urma finalizarii concursului de ocupare post in comitetul 

director si anume – director financiar contabil. 

Comisia de examinare a fost numita conform deciziei nr. 12 / 20.01.2022. 

Etapele de concurs au fost dupa cum urmeaza : 

1. In data de 10.02.2022 a fost verificate dosarelor de inscriere pentru concursul de ocupare 

post specific comitetului director si anume post de director financiar contabil. 
Situatia perezentandu-se astfel : 
 
 S-au inscris dupa cum urmeaza : 
 

- dosar nr. 446 / 08.02.2022 

 S-au verificat actele depuse si in urma verificarii situatia se prezinta in felul urmator: 

            

- Dosar nr.446 / 08.02.2022 – ADMIS 

2. In data de 15.02.2022 comisia de concurs s-a intrunit si  a avut loc proba scrisa  

Intrebarile au fost stabilite din bibliografia de concurs. 

Bibliografia de concurs a fost publicata pe site-ul unitatii si afisata la sediul unitatii. 

Intrebarile  au  fost elaborate conform prevederilor Regulamentului de concurs . 

La concurs  s-au prezentat dupa cum urmeaza : 

 

- dosar nr. 446 / 08.02.2022 - Prezent 

Rezultatul probei scrise : 

 

- dosar nr. 446 / 08.02.2022 – nota 8.2 (opt 2%) 

 

Avand in vedere faptul ca s-a depus declaratie ca nu sunt obiectiuni cu privire la 

desfasurarea probei si ca nu se face contestatie asupra modului de punctare s-a trecut la 

urmatoarea proba. 

 

3. In urma declaratiei candidatului ca accepta ca sa sustina  proiectul de management depus 

la inscrierea la concursul de ocupare post, situatia se prezinta astfel: 

Intrebarile au fost stabilite din proiectul de management. 

http://www.sanatoriulbusteni.ro/


Tematica proiectului a fost publicata pe site-ul unitatii si afisata la sediul unitatii. 

Rezultatul sustinerii proiectului : 

 

- dosar nr. 446 / 08.02.2022 – nota 9.27 – (noua 27%) 

 

4. S-a trecut la interviul candidatului  

 

Intrebarile au fost stabilite conform fisei de interviu si anume 

 - Aptitudini de comunicare; 

-  Aptitudini si cunostinte manageriale: 

-  Ambitii profesionale: 

-  Motivare: 

-  Potrivire pe post: 

-  Autocontrol: 

Fiecare membru al comisiei a notat raspunsurile obtinind rezultatul final astfel; 

– dosar nr. 446 / 08.02.2022 – nota 9.35 (noua 35%) 

 

5. Avand in vedere finalizarea concursului ( examenului ) de ocupare a postului de director 

financiar contabil, situatia finala prezentandu-se astfel : 

- dosar nr. 446 / 08.02.2022 obtinand nota finala de 8.94 (opt 94%) 

 

 

 

 

Comisie Concurs: 

  - presedinte: - reprezentant  DSP-  

  -  membri :  - reprezentant DSP –  

                                            - reprezentant Consiliul Local – 

  -  secretar comisie :  –resurse umane SBC – 

             - observator  din partea sindicatului SANITAS din SBC –  


