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ACADEMIA ROMÂNĂ
Secţia de Ştiinţe economice, juridice şi sociologie

PROCES VERBAL
REFERITOR LA SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS
încheiat astăzi, 6 mai 2019, în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor
candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post de conducere - director
institut de cercetare gradu II, cu normă întreagă, mandat de 4 ani, la Institutul Naţional de
Cercetări Economice al Academiei Române,
în conformitate cu art. 19 alin. (2) şi (3) coroborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/31.03.2011, actualizată, coroborat cu art. 20
din Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei
Române.
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost până la data de 3 mai, ora
14.
Comisia de concurs constituită în baza aprobării Preşedintelui Academiei Române, în urma
analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de director institut de cercetare gradul II
cu normă întreagă, mandat de 4 ani, la Institutul NaDional de Cercetări Economice al Academiei
Române, a stabilit următoarele:

Nr.
Crt.
1

.

Nume şi prenume candidat
C.S.I Chivu Luminia

Situaţie dosar
înscriere candidat
ADMIS

Observaţii
Dosar
complet;
îndeplineşte cerinţele
postului

1

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la Registratura
Academiei Române până pe 7 mai, ora 10,00.
Concursul se va susţine în data de 16 mai 2019, la sediul Academiei Române din
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, începând cu ora ora 11,00.
Candidata este rugată să se prezinte la sediul Academiei Române cu 10 minute înainte de
începerea concursului având asupra sa actul de identitate în original.

Comisia de concurs:
Preşedinte: Acad. Lucian Liviu A lbu....
Membri: - Prof. Gheorghe Zaman, m.c.
- Prof. Ilie Bădescu, m.c.......
- Prof. Victor Axenciuc, m.o
- Prof. Cătălin Zamfir, m.c..
Secretar: Prof. Emil ian M. Dobrescu.,
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