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Proces verbal confinf,nd rezultatele obfinute de candidafii ce au participat la prob;a

interviu a concursului organizat de citre Institutul Nafional de Medicini Sportivii

pentru ocuparea postului vacant de director adjunct

incheiat astdzi 12.09.2022. la sediul Institutului Nalional de Medicind Sportivri din

BucureEti, B-dul. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, cu ocazia finaliz1rii procesului de notare a

interviului suslinut de candidatul ce a participat la concursul pentru ocuparea pe perioadd

nedeterminatd a postului contractual vacant de director adjunct.

Pebaza tematicii de concurs, in conformitate cu dispoziliile legale in vigoare, comisia de

concurs, constituitA inbaza Deciziei nr. 47129.06.2022, a intocmit planul de interviu pe baza

criteriilor de evaluare.

Astfel, la data de 09.09.2022 Ia ora 10:00, comisia de concurs, constituitd in baza

Deciziei nr.'47129.06.2022, a procedat la susfinerea probei interviu, probd la care a participat 1

(unu) candidat din numdrul total de I candidali declarali admiEi la proba scrisd a concursului

organrzat de cdtre Institutul Nalional de Medicin[ Sportivd pentru ocuparea postului vacant de

director adj unct, conform procesului verbal nr. 27 42 I 06.09 .2022.

Durata alocatd suslinerii probei a fost de 30 de minute.

Fiecarre membru al comisiei de concurs a adresat intrebdri candidatului, nefiind adresate

intrebdri referitoare la opiniile politice ale candidatului, religie, etnie, sex, stare materiald, origine

sociald, sau de naturd a fi considerate discriminatoare pe criterii de sex.

in conformitate cu prevederile art. 25 Ei urmdtoarele din Regulamentul-cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante sau temporar var;ante

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

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

aprobat prin H.G. nr. 28612011 cu modificarile ;i complet[rile ulterioare, in urma probei



interviu, fiecare membru al Comisiei de concurs a acordat punctaje pentru fiecare dintre criteriile

de evaluare prevdzute in planul de interviu, rezultatele fiind urmdtoarele:

Nr.
crt.

Numdr cerere Denumirea
postului Punctaj oblinut

Rezultat
probd interviu

I 2157/12.07.2022 Director adjunct 82,66 puncte ADMIS

Candidalii nemullumili de rezultatul oblinut pot formula contestalie in termen de ceI mult

o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului probei interviu, conform art. 31 din Hotiirdrea

Guvernului nr.2861201I pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funr:fiilor

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

personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Afiqat astdzi 12.09.2022, la sediu qi pe pagina de intemet a Institutului Nalion.al de

Medicind Sportivd.

Documentul semnat in original
poate fi consultat la sediul

Institutului Na{ional de Medicina
Soortivd


