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PROCES VERBAL
privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului

din cadrul concursului organizat de către

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC),
în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Expert analiză

(Documentarist_Cod COR 262203), înființat în afara organigramei, în vederea implementării
Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

În temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert analiză
(Documentarist_Cod COR 262203), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru
sectorul cultural”, constituită prin decizia managerului INCFC nr.32/15.03.2021, a procedat
astăzi, 19.04.2021, la întocmirea prezentului proces-verbal cuprinzând rezultatele obţinute de
participanți în urma susţinerii interviului:
Nr.Crt. Numele şi

prenumele
candidatului

Documentație depusă în
vederea înscrierii la
concurs

Punctajul interviului,
stabilit pe baza
mediei aritmetice a
punctelor acordate
de membrii comisiei
de concurs

Rezultat
interviu1

1 Rista Adrian Dosar de participare
înregistrat la registratura
INCFC: anexa
nr.1_cerere înscriere
concurs cu
nr.828/06.04.2021

75,34 p ADMIS

1 În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție, sunt
declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.



În conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi procedura aprobată la nivelul
instituţiei, rezultatul interviului va fi afişat atât la la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Blvd. Mircea Voda - etaj 2), cât
şi pe pagina de internet www.culturadata.ro, până la data de 20.04.2021, ora 17.00.
Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.04.2021, ora 17.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC
(www.culturadata.ro) până la data de 22.04.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC
(www.culturadata.ro), până la data de 23.04.2021.
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