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REZULTATE FINALE OBŢINUTE  

la concursul de ocupare, pe perioadă determinată,  

a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul 

”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare 

de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” 

 

Compartimentul Verificare proiecte, unitatea Verificare proiecte 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume 
candidat 

Funcţia pentru care 
candidează 

Compartimentul 
unde se 

regăseşte funcţia 

Experienţă 
similară 

specifică: 

Punctaju
l obţinut 

Admis/ 

Respins 

1 Mureşeanu 
Virginia 
 

expert administraţie 
publică 

Verificare 
proiecte/ Unitatea 

Verificare 
proiecte 

Sub 5 ani Absent Respins 

 

2 Voicu Anne-
Marie-Liliana 
 

expert administraţie 
publică 

Verificare 
proiecte/ Unitatea 

Verificare 
proiecte 

Sub 5 ani 95 Admis 

 

Persoana declarată „admis” la concursul de ocupare a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul 

proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare 

de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” are obligaţia de a se prezenta la o data 

anunţată de către OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov în vederea semnării contractului individual de muncă. 

În cazul neprezentării candidatului atât la încheierea contractului individual de muncă, cât şi la post, la termenul stabilit 

în contractual individual de muncă, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota 

finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim 

necesar. 

 

SECRETAR COMISIE, 

ANDREEA SAFTERE 

 

 

Afişat azi 25.09.2020, la sediul OIR POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov situat în bld. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, 

Bucureşti şi pe site-ul instituţiei www.oirbi.ro  
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