
INSTITUTULUI CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL  

CLUJ-NAPOCA STR.CLINICILOR NR.4-6 

 

ANUNŢ 

 CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL 

ce se va desfăşura la sediul institutului STR. CLINICILOR NR.4-6 în data de 27.06.2018 ora 

10.00. 

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi 

specifice, prevăzute de OMS nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Candidaţii vor îndeplini cumulativ următoarele criterii: 

CRITERII GENERALE : 

- au domiciliul stabil în România; 

- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 

- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

 de pensii publice; 

CRITERII SPECIFICE FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL: 

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în profil economic; 

- au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor; 

- detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de 

conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

        a) cererea de înscriere; 

  b) copie de pe actul de identitate; 

  c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

  d) curriculum vitae; 

  e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; 

  f) cazierul judiciar; 

  g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa 

cum este definită prin lege; 

  h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 



mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate; 

  i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului 

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

  j) proiectul de specialitate. 

 

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înainte de data susţinerii concursului. 

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare : 

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al 

postului; 

c) interviul de selecţie. 

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 

ore . 

Testul – grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe 

baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei. 

Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu 

părăsesc încăperea până la începerea probei. 

Bibliografia pentru concurs şi temele – cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitatea din 

domeniul de activitate sunt publicate pe site-ul spitalului www.renaltransplant.ro si afisate la 

sediul acestuia .  Relatii suplimentare la telefon : 0264-591827 

. 

 

 

http://www.renaltransplant.ro/

