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REZULTATE OBŢINUTE 
la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, 

pe perioadă determinată, a unui număr de 5 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 (2 posturi) şi ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de 
personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 

(3 posturi) 
 

 

Nr. 
crt. 

Nr. înreg. 
dosar candidat 

Funcţia 
pentru care 
candidează 

Compartimentul 

unde se 
regăseşte 
funcţia 

Condiţiile 
minime 

necesare 
pentru 

ocuparea 
postului 

contractual 
(experienţă 

similară 
specifică) 

Admis/ 

Respins 

1 242/07.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

între 5 şi 10 
ani 

Admis 

2 455/12.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

între 5 şi 10 
ani 

Admis 

3 176/06.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

între 5 şi 10 
ani 

Admis 
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4 428/12.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

între 5 şi 10 
ani 

Admis 

5 404/11.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

sub 5 ani Admis 

6 214/06.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

sub 5 ani Admis 

7 475/12.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

sub 5 ani Respins* 

*Nu îndeplineste 
conditiile de 

vechime, minim 
1 an experienţă 

similară specifică 

8 339/11.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Verificare 
proiecte, 
unitatea 

Verificare 
proiecte 

sub 5 ani Respins* 

*Nu îndeplineste 
conditiile de 

vechime, minim 
1 an experienţă 

similară specifică 

9 255/10.01.2022 expert 
administraţie 

publică 

compartimentul 
Monitorizare 

proiecte 

între 5 şi 10 
ani 

Admis 

 
 
IMPORTANT:  
1. Candidaţii, care au depus declaraţia pe proprie răspundere din care reiese faptul că nu au 
antecedente penale care să-i facă incompatibli cu funcţia pentru care candidează, au obligaţia 
de a depune cazierul judiciar până cel mai târziu la data și ora susţinerii interviului. 
Nerespectarea acestei condiţii atrage după sine declararea candidatului „respins” la 
concursul de ocupare. 

 

În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, şi evitării 
aglomerării, candidaţii se vor prezenta la interviu doar la ora afişată în prezentul anunţ. 
Nerespectarea acestei condiţii atrage după sine declararea candidatului „respins” la 
concursul de ocupare. 
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Pe site-ul instituţiei, www.oirbi.ro, gasiţi ataşate Ghidul de desfășurare a concursului în 
contextul pandemiei de Coronavirus SARS-CoV-2 și chestionarul ce trebuie completat 
anterior participării la interviu 

Interviul va avea loc în data de 18.01.2022, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. înreg. dosar candidat Ora la care este programat/ă pentru a 
participa la interviu 

1 242/07.01.2022 9:00 

2 455/12.01.2022 9:30 

3 176/06.01.2022 10:00 

4 428/12.01.2022 10:30 

5 404/11.01.2022 11:00 

6 214/06.01.2022 11:30 

7 255/10.01.2022 12:00 

 

 

 

SECRETAR COMISIE, 

ANDREEA BEATRICE SAFTERE 

 

 

 

 

Afişat azi 14.01.2022, ora 10:30 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.  

Eventualele contestaţii se pot depune, la secretariatul comisiei de concurs, în termen de maxim 

24 de ore de la data afişării rezultatelor la selecţia dosarelor de înscriere la concurs (până cel 

târziu la data de 17.01.2022, ora 10:30) 

http://www.oirbi.ro/
http://www.oirbi.ro/

