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 Nr. 957/31.01.2023 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

la concursul de recrutare organizat în data de 30.01.2023 (proba scrisă), în vederea 

ocupării funcției publice de execuție temporar vacantă consilier clasa I grad 

profesional superior în cadrul serviciului Monitorizare proiecte din cadrul OIR PECU 

Regiunea București-Ilfov 

 

Nr. 
crt. 

Număr de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs 

Punctajul obținut 
la proba scrisă 

Rezultatul probei 

01 628/19.01.2023 80 pct, Admis 

02 657/19.01.2023 50 pct. Admis 

 

 Punctajul minim pentru a fi admis la proba scrisă este de 50 de puncte 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 

24 ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Contestațiile se depun atât la registratura OIR PECU Regiunea București-Ilfov, din 

București, B-dul carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2 sau pe adresa de e-mail office@oirbi.ro  

 Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează 

folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs, pentru fiecare 

candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Candidații declarat “admis” se pot prezenta pentru susținerea interviului în data de 

03.02.2023, astfel: 
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Nr. 

crt. 

Nr. înreg. dosar candidat Ora la care este programat/ă 

pentru a participa la interviu 

01 628/19.01.2023 12:30 

02 657/19.01.2023 13:00 

 

Candidații declarat “admis” la selecţia dosarelor au obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 

târziu de data şi ora organizării interviului.  

 

 Afișat azi, 31.01.2023, ora 11:30, la sediul OIR PECU Regiunea București-Ilfov, din 

București, B-dul carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, cât și site-ul instituției www.oirbi.ro. 

  

 

 

  

  Secretar comisie de concurs, 

  Andreea Beatrice Saftere   ___________       

http://www.oirbi.ro/

