
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU MONTANOLOGIE-CRISTIAN-SIBIU

Nr.
DECIZIA
.?....din data de 06.01.2021

Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie
Cristian, Sibiu, prin reprezentantul sau legal dr.ing.Mariana Rusu, numita in
fiinctia director general in baza Deciziei nr.214 din 20.03.2020 emisa de
Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti;In
conformitate cu drepturile conferite prin R.O.F. aprobat de conducerea A.S.A.S.,

DECIDE:

Art. 1.In conformitate cu art.37, alin.(2) si alin.(3) din Regulamentul Cadru
din 23 martie 201 l,privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Se suspenda concursul organizat in data de 08.01.2021,proba scrisa, pentru
ocuparea postului vacant contractual de executie pe perioada nedeterminata de
ARHIVAR, ca urmare a unor sesizari privind nerespectarea prevederilor pentru
organizarea si desfasurarea acestuia.
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Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie
Cristian, Sibiu, prin reprezentantul sau legal dr.ing.Mariana Rusu, numita in
fiinctia director general in baza Deciziei nr.214 din 20.03.2020 emisa de
Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti;In
conformitate cu drepturile conferite prin R.O.F. aprobat de conducerea A.S.A.S.,

DECIDE:

Art. 1.In conformitate cu art.37, alin.(2) si alin.(3) din Regulamentul Cadru
din 23 martie 201 l,privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Se suspenda concursul organizat in data de 15.01.2021 ,proba scrisa, pentru
ocuparea postului vacant contractual de executie pe perioada nedeterminata de
Inspector de specialitate in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca-
gradatie de vechime 5, ca urmare a unor sesizari privind nerespectarea
prevederilor pentru organizarea si desfasurarea acestuia.

DIRECTOR,


