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REZULTATUL 

contestației depuse cu privire la interviul din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă 
determinată, a unui număr de 18 posturi expert administraţie publică, în cadrul proiectelor 

„Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 
2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 
2023”, cod MySMIS 133512 (17 posturi) şi ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de 

personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 
(1 post), organizat în perioada 16-18.02.2021 

 

 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a analizat contestaţia doamnei Droj 

Iuliana Daniela, înregistrată cu nr. 1916/22.02.2021, prin care aceasta solicita 

“respectarea prevederilor anunțului de concurs și implicit declararea ca ADMIS pe al 

6-lea post, Compartiment Monitorizare proiecte, experienta 5-10 ani”. 

Din documentele emise de către OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov reiese că 

în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte, vechime 5-10 ani se organizează 

concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante expert administraţie publică, astfel: 4 

posturi în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a 

gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în 

afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 (informaţia se 

regăseşte în anunţul înregistrat cu nr. 1075/29.01.2021, rândul 3, coloanele 1, 2 şi 4) 

şi 1 post în cadrul proiectului “Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal 

contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 

(informaţia se regăseşte în anunţul înregistrat cu nr. 1074/29.01.2021, rândul 3, 

coloanele 1, 2 şi 4) 

In urma analizarii contestatiei, comisia de solutionare a contestatiei constata 

ca doamna Droj Iuliana Daniela s-a clasat pe locul 6, urmare notei obţinute la interviu 

(Informarea privind rezultatele interviului nr. 1888/19.02.2021), neîncadrându-se, 

astfel, pe unul dintre cele 5 posturi vacante expert administraţie publică din cadrul 

compartimentului monitorizare proiecte, vechime 5-10 ani, pentru care s-a organizat 

concursul de ocupare.    

Având în vedere cele menţionate mai sus, se respinge contestaţia d-nei Droj 

Iuliana Daniela înregistrată la sediul OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov cu nr. 

1916/22.02.2021. 

 

Rezultatul la contestatia privind  interviul a fost afişat, în data de 23.02.2021 

ora 13:30, la sediul şi pe site-ul instituției OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
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