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 Nr. 112 / 25.03.2019 

 

 

PROCES VERBAL 

DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS 

 

 

 

Încheiat astăzi, 25.03.2019, în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor 

candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de 

contabil-șef, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Institutului de Cercetări 

Socio-Umane din Sibiu, conform H. G. nr. 286 / 23.03.2011 – regulament cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale 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 cu H.G. 1027 / 2014. 

Termenul de depunere al dosarelor  de înscriere la concurs a fost până în data de 

22.03.2019, ora  16,00. 

Comisia de concurs, constituită în baza deciziei directorului Institutului de Cercetări 

Socio-Umane din Sibiu, în urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de 

contabil-șef, nomă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Institutului de cercetări Socio-

Umane din Sibiu, a stabilit următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume candidat Situație dosar 

înscriere candidat 

Observații 

1. MOIȘ DIANA-ANDREEA Admis  

2. CETEAN EMILIA-MARIANA Admis  

3. SCHIAU BIANCA-FLORINA Respins Nu sunt îndeplinite cerințele 

postului, respectiv candidatul nu 

deține studii superioare economice 

de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență, sau studii ciclul 

I Bologna completate cu ciclul II, și 

nu are vechime minimă în 

specialitatea postului de 1 an în 

instituțiile publice. 

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la 

secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs. 
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Proba scrisă se va susține în data de 1 aprilie 2019, la sediul Institutului de Cercetări 

Socio-Umane din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 40, începând cu ora 10,00. 

Candidații admiși sunt rugați să se prezinte la sediul Institutului de Cercetări Socio-

Umane din Sibiu cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de 

identitate în original. 

 

Secretar comisie de concurs:  

dr. Maria Emilia Țiplic, CS II, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu  

 


