
 
          MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU 
PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN 

  REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV 
 

 
Nr. înregistrare: 1219/06.02.2023 

 
 

REZULTATE OBŢINUTE 
la interviul din cadrul concursului de ocupare, 

pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 5 posturi expert 
administraţie publică, în cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare 

proiecte 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: 2 posturi expert administrație publică 

(minim 1 an vechime în specialitatea studiilor/ minim 1 an experiență profesională în 

domeniul de activitate solicitat) 

- proiectul ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara 

organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525: 3 posturi: 1 post expert 

administrație publică (minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor și minim 5 ani 

experiență profesională în domeniul de activitate solicitat) și 2 posturi expert 

administrație publică (minim 1 an vechime în specialitatea studiilor/ minim 1 an 

experiență profesională în domeniul de activitate solicitat) 

 

Nr. 
crt. 

Nr. înreg. dosar 
candidat 

Funcţia pentru care 
candidează/ Condiţiile 

minime necesare 
pentru ocuparea 

postului contractual 
(experienţă similară 

specifică) 

Punctaj obținut Admis/ 

Respins 

1 Nr. înreg. dosar:  
695/20.01.2023 

expert administraţie 
publică/ minim 5 ani 

vechime în 
specialitatea studiilor și 
minim 5 ani experiență 

profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

78 Admis 

 

2 Nr. înreg. dosar:  
777/25.01.2023 

expert administraţie 
publică/ minim 1 an 

vechime în 
specialitatea studiilor/ 
minim 1 an experiență 

profesională în 

72 Admis 

 



domeniul de activitate 
solicitat profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

3 Nr. înreg. dosar:  
759/25.01.2023 

expert administraţie 
publică/ minim 1 an 

vechime în 
specialitatea studiilor/ 
minim 1 an experiență 

profesională în 
domeniul de activitate 
solicitat profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

71 Admis 

 

4 Nr. înreg. dosar:  
661/19.01.2023 

expert administraţie 
publică/ minim 1 an 

vechime în 
specialitatea studiilor/ 
minim 1 an experiență 

profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

65,67 Admis 

 

5 Nr. înreg. dosar:  
761/25.01.2023 

expert administraţie 
publică/ minim 1 an 

vechime în 
specialitatea studiilor/ 
minim 1 an experiență 

profesională în 
domeniul de activitate 
solicitat profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

63 Admis 

 

6 Nr. înreg. dosar:  
694/20.01.2023 

expert administraţie 
publică/minim 1 an 

vechime în 
specialitatea studiilor/ 
minim 1 an experiență 

profesională în 
domeniul de activitate 

solicitat 

0 Respins* 

absent 

 
 

Punctajul minim pentru a fi admis la interviu este de 50 de puncte 

 

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se 

numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs, pentru fiecare candidat. 

 



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 pot depune atât la registratura OIR PECU Regiunea București-Ilfov, din 

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

 

Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 08.02.2023 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR COMISIE, 

ANDREEA BEATRICE SAFTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat azi, 06.02.2023, ora 12:30, 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. 

mailto:office@oirbi.ro
http://www.oirbi.ro/

