
- FONDAT 1962 -

Proces verbal confinind informafii cu privire lla rezultatele selectirii dosarelor de inscriere

la concursul organizat de citre Institutul Na{ional de Medicini Sportivi
pentru ocuparea postului varcant de ingrijitoare (G)

tncheiat astdzi 02.12.2021, la sediul Institutului Nafional de Medicinf, Sportivd din

Bucuregti, B-dul. Basarabia nr.37-39, sectorul 2., cu oca-ziafinalizdrii procesului de verificare a

dosarelor candidalilor ce s-au inscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare

(G).

in coformitate cu prevederile art. Ig alin. (2)-(3) r;i urmdtoarele din Regulamentul-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupaLre a posturilor vacante sau temporar vacante

corespunzdtor funcfiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

aprobat prin H.G. nr. 28612011 cu modificdrile :;i completdrile ulterioare, membri comisiei de

concurs, constituitd inbaza Deciziei nr. 31/10.1I.2021, au selectat dosarele de concurs pebaza

indeplinirii de cdtre candidali a condiliilor de participare la concurs gi au validat dosarele

candidafilor admigi pentru participarea la proba scrisd a concursului, ce va avea loc in data de

07.12.2021, ora 10:00.

Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere la concurs sunt urm5toarele:

Candidalii declarali admigi vor susfine proba scrisl in data de 07.12.2021, ora 10:00, la sediul

Institutului Nalional de Medicind Sportivd din Bucuregti, B-dul. Basarabia nr.37-39, sectorul2.

Candidalii nemullumili de rezultatul oblinut pot lbrmula contestatie in termen de cel mult o zi

Nr.
crt.

Numdr cerere Denumirea
postului

Rezullat
dosar

tnscriere
Observalii

I 3043/15.11.2021 ingrijitoare ADMIS

) 3099t22.11.2021 Ingrijitoare ADMIS



lucr[toare de la data afqdrii rezultatului selecfiei dosarelor, conform art. 3l din Hotdr6rea

Guvenului nr.286120ll pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacarfi corespunzdtor funcfiilor contractuale

gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Afigat astdzi 02.12.2021, la sediul qi per pagina de internet a Institutului Nafional de

Medicind Sportivd.

Secretar al ambelor comisii:

- Markuq Mihaela - consilier juridic debutant

Documentul semnat in original poate fi

consultat la sediul Institutului National

de Medicind Sportivd


