ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
“COSTIN C. KIRIȚESCU”

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

Concurs pentru ocuparea postului de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC - 1/2 normă
Organizator : Institutul de Economie Agrară din cadrul Institutului Național de Cercetări
Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Române
Concursul a fost făcut public prin afișarea la sediul IEA în data de 17.10.2018, ziarul
„România Liberă” și pe pagina http//www.eadr.ro

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 20 noiembrie 2018
privind verificarea și selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea unui un post vacant de
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ½ normă la Institutul de Economie Agrară
Comisia de concurs a fost numită prin Decizia nr. 29/1124/12.11.2018 a Directorului Institutului de Economie
Agrară și este formată din:
Președinte: Dr. Luca Lucian - director adjunct – I.E.A.
Membri: Dr. Tudor Monica Mihaela – C.S.II – I.E.A.
Dr. Gavrilescu Camelia Anișoara– C.S. II - I.E.A.
Secretar: Stan Mariana Dorina – responsabil resurse umane
Selecția dosarelor se face în temeiul prevederilor art. 19 din H.G. nr. 286/2011 actualizată și
modificată prin H.G. nr. 1027/2014, fapt pentru care președintele comisiei de concurs și secretarul comisiei verifică
dosarele din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru ocuparea postului vacant.
Concursul a fost făcut public prin afișarea la sediul I.E.A. în data de 17.10.2018, prin publicarea în
ziarul „România Liberă” din data de 17.10.2018 și pe pagina www.eadr.ro, data limită de depunere a fost 19.11.2018
ora 14.
S-a depus un (1) dosar în termenul prevăzut :
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Dinculescu Corina-Georgeta
Nr. 1166/15.11.2018
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admis
da
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Afișarea selecției se face în data de 21.11. 2018 ora 9.
Termen de contestație a selecției fiind de 1 zi lucrătoare de la afișare .
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei
de soluționare a contestaților până pe data de 22.11.2018. ora 15,00.
Prima probă a concursului va avea loc în data de 23.11.2018 începând cu ora 9,00, la sediul I.E.A. din Calea
13 Septembrie nr.13, etaj 5, corp Vest, camera 5329.
Președintele comisie: Dr. Luca Lucian
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