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ANUNŢ 

 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
– Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 
08.05.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 09.05.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării 
funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent treapta de salarizare 3:  

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru funcţia publică menţionată mai sus, conducerea Organismului Intermediar Regional pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov a aprobat pe baza cerinţelor din fişa 
postului, următoarele condiţii specifice: 

        Inspector clasa I gradul profesional asistent treapta de salarizare 3: 

- studii superioare de lungă durată;  
- cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu,  
- cunoştinţe de operare pe calculator; 
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minim 1 an 
 

 
Acte necesare întocmirii dosarului de concurs: 
 

- cerere tip de înscriere (la sediul instituţiei); 
- curriculum vitae; 
- copia actului de identitate; 

        -      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
- copia carnetului de muncă, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în 

specialitate; 
- cazierul judiciar; 
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de  
        la ultimul loc de muncă; 
- declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de  
        poliţie politică; 

        -      adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
    
 Dosarele de concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, Biroul Juridic 
Administrativ, până la data de 23.04.2008, ora 16.00. Relatii suplimentare la telefon 021/319.12.80 interior 108. 
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