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ANUNŢ 
 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, în conformitate cu prevederile HG nr. 286/201 actualizată, 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice organizează examen de 

promovare a personalului contractual din cadrul OIR PECU – Regiunea București-Ilfov în 

grad profesional.  

Examenul va avea loc în data de 31.08.2022, ora 10:00, la sediul OIR PECU 

Regiunea București-Ilfov, situat în  București, b-dul Carol I nr. 34-36, at. 11, sector 2 și 

constă într-o probă scrisă. 

Dosarele se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 

respectiv până la data de 20.08.2022 și vor conține obligatoriu următoarele documente: 

- Formular de înscriere (va fi pus la dispozitie de către secretarul comisiei de 

concurs). 

- Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz, însoțită de documentul original, pentru certificare 

- Adeverință eliberată de către responsabilul resurse umane, din care reiese 

vechimea în treapta profesională din care se promovează și faptul că nu are nicio 

sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii nr. 53/2003 privind Codul 

muncii 

- Copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din 

care să reiasă ca a obținut calificativul “foarte bine” cel puțin de 2 ori în ultimii 

3 ani, în care s-a aflat în activitate. 

- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de către conducătorul 

instituției. 

- Acordul de prelucrare a datelor cu character personal (va fi pus la dispozitie de 

către secretarul comisiei de concurs) 

Comisia de examen are obligația de a evalua dosarele, pe baza condițiilor de 

participare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor. 
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Rezultatul selecției dosarelor se va afișa de către secretarul comisiei, în termen 

de o zi lucrătoare, atât la sediul instituției, cât și pe pagina de internet a OIR PECU 

Regiunea București-Ilfov, cu mențiunea "admis" sau “respins”, însoțit, dupa caz, de motivul 

respingerii. 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi 

lucrătoare de la data afișării atât a rezultatului selecției dosarelor, cât și a rezultatului 

probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Durata examenului de promovare, ce constă într-o probă scrisă, se stabilește de 

comisia de examinare, în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor 

stabilite, dar nu poate depăși 3 ore. 

Punctajul minim de promovare este de minim 50 de puncte, punctajul maxim de 

promovare este 100 de puncte. 

Rezultatul examenului de promovare se afișează în termen de 2 zile lucrătoare, 

de la data susținerii acestuia, atât la sediul instituției. Cât și pe pagina de internet 

www.oirbi.ro      

Relatii suplimentare la telefon 021/319.12.80/81, int. 123, în zilele 

lucrătoare, astfel: luni-joi: 08:00-16 :30, vineri: 08:00-14:00, persoană de contact Andreea 

Beatrice Saftere. 

  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ANCUȚA ADRIAN SILVIU 

 
 
 
 
 
 

Resurse umane, 
Andreea Beatrice Saftere 
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