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          Număr Înregistrare: 796/10.09.2022 

Proces-Verbal 

Încheiat astăzi 10 septembrie 2022, în urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru 
ocuparea funcțiilor contactuale temporar vacante de Monitor de Mediu si Expert Ecolog în cadrul 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” 

ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV 

 

 În conformitate cu prevederile art.1, alin. (1) și art.7, alin.(2) din Regulamentul – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 

actualizată. 

 Luând în considerare: 

 -comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 7/30.08.2022, pentru concursul organizat in vederea 

ocupării funcțiilor contactuale temporar vacante de Monitor de Mediu si Expert Ecolog în cadrul 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL 

SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, s-a întrunit și a procedat la verificarea 

dosarelor candidaților înscriși la concurs. 

 

Procedura de organizare și desfășurare a concursului a respectat prevederile art.1, alin. (1) și art.7, 

alin. (2) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar 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, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată. 

Concursul a fost publicat în data de 30.08.2022 prin anunț 750/22.08.2022. 

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs s-a desfășurat în perioada 31.08.2022-06.09.2022. 

Au depus dosare de înscriere la concurs un număr de doi candidati: 

 

Nr. 
Crt. 

Număr dosar 
Rezultatul 
selecției 

Motivul respingerii 
dosarului 

1 782/02.09.2022 Admis  -  

2 790/04.09.2022 Admis  - 
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