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PROCES-VERBAL  

DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS 

 

 

Încheiat astăzi, 29 aprilie 2020, în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor 

candidaţilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării postului de asistent de cercetare 

ştiinţifică, în proiectul Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport 

cu propulsie Electrică (SmiLE-EV) contract nr. 36PCCDI/2018, în conformitate cu prevederile art. 

16 (2) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

  Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost 28 aprilie 2020. 

Comisia de concurs, constituită în baza Deciziei nr.59/20.03.2020, a Directorului General al 

Institutului Naţional de Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu”, în urma analizei dosarelor de 

concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţifică, a stabilit următoarele: 

Nr.crt Cod atribuit candidatului Situaţie dosar înscriere 

candidat admis/respins 

Observații 

1 

 

3/PN III 36PCCDI/2018 Admis 

 

Îndeplinește 

condițiile de 

participare 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretariatul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pâna la data de 30.04.2020, până la ora 12.00, la sediul 

Institutului Naţional de Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu”,  Bucureşti, Calea 13 septembrie, 

nr. 13, Sector 5. 

Concursul se va susţine pe data de 04.05.2020 ora 10.00 - proba scrisă şi pe data de 

06.05.2020, ora 10.00- proba interviului, la sediul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

”Costin  C. Kiriţescu”, Bucureşti, Calea 13 septembrie, nr. 13, Sector 5. 

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul unitatii cu 15 minute înainte de începerea 

examenului, având asupra lor actul de identitate în original. 

Accesul în sala de concurs se face numai în baza actului de identitate. 

 

Secretar comisie concurs. 
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