
INSTTTUTUL NAT:TONAI DE NEIJROLOGIE SI
BOLT NEI'ROVASCI'I,ARE

BUCURESTI

ANLINT
Examen promovare

Pentru personalul care intruneste condiliile, de vechime pentru promovare in grade sau trepte superioare
conform legii, gi a propunerilor compartimentelor de specialitate

Din cadrul Biroului Administratirv si Comp Aprovizionare Transport

Conducerea Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare -Bucuresti,
organizeazain ziua de 26 FEBRUAzuE 2020 examenul de promovare in , pentru personalul
care intruneste conditiile de vechime pentru promovare in grade sau trepte superioare conform
legii.

Examenul de promovare se face in condiliile legii, pe baza unei probe scrise, si a
bibliol3rafie propuse.

In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei noteaza lucrarea
elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte .

Examenul va avea loc in ziua de Pe data de 02 MARTIE 2020, ora 10,00 la sediul
INNBN Biblioteca.

Modal.itatea de Desfasurare a examenului.

in cadrul examenului de promovare fiecare membru all comisiei de examinare noteazdlucrarea
elaboratl de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pebaza urmdtoarelor criterii:

o cuno$tinle teoretice necesare funcfiei evaluate;
o abilititi de comunicare;
o capacitate de sintezS;
o complexitate, iniliativ5, creativitate.

Comisia de examinare stabilegte ponderea din nota finald a fiecdrui criteriu
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare e,ste consemnat in borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afi;ieazd la sediul autoritdlii sau instituliei
publice, precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupd caz,in termen de doud zile lucritoare
de la clata sus{inerii acestuia.

Candidalii nemullumili de rezultatul oblinut pot depune contestaJie in termen de o zi
lucrdtoare de la data afigdrii rezultatelor, sub sanctiunea decdderii din acest drept.

Comisia de solulionare a contesta{iilor va reevallua lucrarea sau proba practicd, iar
rezultatele finale se aligeaza la sediul instituliei sau autoritAlii publice in doud zile lucrdtoare de
la data expirdrii terme,nului de depunere a contesta{iei."

MANAC]3
Dr. Corneliu
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P'entru eramenu!(lg prg,moyore o personqlului din cadrul Biroului,edministrstiv $i a
C o_.ry1r r t i,W!!!J_u i .A,ru.:.v i z,i o n a r e T r o n s p o r t

l. .Legea Contabilitatii nr.82 ll99l cu modificarile ulterioare ,Legea finantelor publice 500

12002, OMF l9l7 12005 pentru aprobarea normelor metodologice privind

or ganizarea si conducerea instituti i lor pub I i ce.

2 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.19l7 12005 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind organizarea si Conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul

de conturi pentru institutiile publice si instructiuniel de aplicare a acestuia

3 Prevenirea si stingerea incendiilor Legea 3007 I 2006 Dispozitii generale

4 Legea nr 98 I 1,9.05.2016 privind achizitiile puhlice

5 Hotararea 395 102.06.2016 Norme metodologice privind achizitiile publice.


