
 

ANUNŢ 

SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII,  cu sediul în localitatea BUŞTENI, 

str. FÂNTANII, nr. 3, judeţul PRAHOVA , organizează concurs pentru ocuparea pentru ocuparea 

postulului de director medical  si postului de director financiar contabil, in conformitate cu prevederile 

Legii nr 95/ 2006, prevederile OMS 954/2017 precum si  prevederile OMS nr. 284/2007 cu 

modificarile ulterioare. 

  Concursul se va desfăşura astfel:   

- Proba scrisă în data de 15.02.2022,  ora 10 pentru toate posturile. 
- Sustinerea proiectului de specialitate în data de 18.02.2022,  ora 11 pentru toate posturile. 
- Sustinerea interviului în data de 23.02.2022,  ora 11 pentru toate posturile 
 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 

Criteriile generale sunt următoarele: 
    a) au domiciliul stabil în România; 

    b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar 

face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

    c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

   Criteriile specifice pentru directorul medical: 

    1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 

    2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 

    3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 

 

Criterii specifice pentru directorul financiar-contabil: 

    1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în profil economic; 

    2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

    3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de 

conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 

 
 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 08.02.2022 

ora 13.00 la sediul unitǎţii din:  localitatea BUŞTENI, str. FÂNTANII, nr. 3, judeţul PRAHOVA 

 

Relaţii suplimentare la sediul: Sanatoriul Balneoclimateric De Copii, persoană de 

contact: Bȋrligǎ Daniela telefon:0244320018 . 

 

 

 

Semnătură şi Ştampilă 

Manager 

 Loghin Ioana Julieta 


