
 
 

Nr. înreg. 285/12.03.2020 

 

REZULTATELE PROCEDURII DE SELECȚIE 

Pentru ocuparea a 6 posturi de experți, Activitatea A 5.2. ”Elaborare ghid de bune practici 

pentru valorificarea durabilă a potențialului economic al ariilor naturale protejate” în 

cadrul proiectului ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a 

mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate 

din România"SIPOCA 607. 

Anunţul privind procedura de selecție a fost publicat la sediul şi pe site-ul institutului 

în data de 05 martie 2020. 

Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost 10 martie 2020, ora 

16:00. 

Comisia de selecție constituită în baza Deciziei nr. 40/05.03.2020, întrunită în 

perioada 11-12 martie 2020, în urma analizei dosarelor de concurs, respectiv a CV-urilor și a 

documentelor solicitate, pe de o parte și pe baza evaluării criteriilor de participare pe de altă 

parte, a hotărât următoarele: 

a) toți candidații înscriși la concurs au îndeplinit condițiile minime obligatorii și 

eliminatorii din Fișa de verificare; 

b) au fost admiși pentru a participa la etapa de interviu următorii candidați: 

Nr. crt. Cod atribuit candidatului Situație Dosar 

1.  607/260 Admis 

2.  607/261 Admis 

3.  607/264 Admis 

4.  607/265 Admis 

5.  607/266 Admis 

6.  607/267 Admis 

Contestațiile cu privire la selecția dosarelor se pot depune până pe data de 13 martie 

2020, ora 16:00, la secretarul comisiei: d-na Marcela Mihalache, sediul Institutului Național 

de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” din București, Calea 13 Septembrie, Nr 13, 

camera 221, parter.  

Interviul se va desfășura online via Skype în data de 17 martie 2020, în intervalul orar 

14-16, astfel: 

Nr. crt. Cod atribuit candidatului Programare interviu 

1.  607/260 14.00 

2.  607/261 14.20 

3.  607/264 14.40 

4.  607/265 15.00 

5.  607/266 15.20 

6.  607/267 15.40 

Candidații vor trimite ID-urile Skype către adresa de e-mail: sipoca607@gmail.com. 

Identificarea candidaților se va face în baza cărții de identitate. 

 

Secretarul comisiei: Marcela Mihalache                                    Data: 12.03.2020  


