ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA
România, 400015 Cluj-Napoca, str.Republicii nr.9
Telefon / Fax: 0264-592363, 0264-596889
_____________________________________________________________________________
Nr. 341 / 24.02.2016
PROCES-VERBAL
DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS
Incheiat astăzi, 24 februarie 2016, în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor
candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unui post de conducere – director cu
normă întreagă, mandat de 4 ani, la Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca,
În conformitate cu art.19 alin.(2) și (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
funcțiilor contractuale și 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 a dosarelor de înscriere la concurs a fost 22.02.2016
Comisia de concurs constituită în baza aprobării Președintelui Academiei Române Filiala
Cluj-Napoca, în urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de director cu normă
întreagă, mandat de 4 ani, la Biblioteca Academiei Române

Filiala Cluj-Napoca, a stabilit

următoarele:
Nr.
crt.
1

Numele și prenumele
candidatului
Dr.Crișan Sorin-Ion

Situație dosar
înscriere candidat
ADMIS

Observații

Dosar complet; îndeplinește
cerințele postului
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul

comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor
selecției dosarelor de către comisia de concurs.
Proba scrisă se va susține în data de 29 februarie 2016, la sediul Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române, str. Republicii nr.9, începând cu ora 11:00.
Comisia de concurs:
Preşedinte: - Prof.univ.dr.Ovidiu GHITTA, decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea
”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
Membri: - Dr.Teodor ARDELEAN , directorul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia-Mare
- Dr.Remus CÂMPEANU, CS I - Institutul de Istorie ”George Barițiu” Cluj-Napoca
Secretar: - Simona Boşca, insp.spec.I - Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române.

