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Nr. înregistrare: 6471/16.05.2022 
 

REZULTATE OBŢINUTE 
la interviul din data de 16.05.2022, din cadrul  concursului de ocupare, pe perioadă determinată, 

până cel târziu la data de 31.12.2023, a 4 posturi expert administraţie publică, în cadrul 
compartimentului Monitorizare proiecte – 1 post și în cadrul compartimentului Verificare proiecte – 3 
posturi, pentru proiectul „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  
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. înreg. dosar 
candidat 

Funcţia pentru care 
candidează/ 

Compartimentul 

unde se regăseşte 
funcţia 

Condiţiile minime 
necesare pentru 

ocuparea postului 
contractual (experienţă 
similară în domeniul de 

activitate solicitat ) 

Punctaj
ul 

obţinut 

Admis/ 

Respins 

1 Nr. înreg. dosar:  
6104/09.05.2022 

expert administraţie 
publică/ 

Monitorizare proiecte 

minim 5 ani 97 Admis 

2 Nr. înreg. dosar:  
5929/05.05.2022 

expert administraţie 
publică/ 

Monitorizare proiecte 

minim 5 ani 56 Admis 

3 Nr. înreg. dosar:  
6161/10.05.2022 

expert administraţie 
publică/ 

Monitorizare proiecte 

minim 5 ani 52 Admis 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba interviu pot depune contestație la comisia 

de soluționare a contestațiilor în termen de 24 ore de la data publicării prezentului anunț, respectiv 

până la data de 17.05.2022, ora 14:30, atât la sediul OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov, situat pe 

bd. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, București cât și la adresa de e-mail office@oirbi.ro. 

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în data de 18.05.2022.   

 

Afişat azi 16.05.2022, ora 14:30 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.  

 

SECRETAR COMISIE, 

ANDREEA BEATRICE SAFTERE 
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