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REZULTATUL 

contestației, depusă de către candidatul înscris cu dosarul înregistrat cu nr. 

919/30.01.2023, la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție 

vacantă consilier clasa I grad profesional superior în cadrul compartimentului Resurse 

umane și activități suport din cadrul OIR PECU Regiunea București-Ilfov  

  

Prin contestația înregistrată la OIRPECU BI cu nr. 1054/01.02.2023, candidatul înscris la 

concurs, cu dosarul înregistrat cu nr. 919/30.01.2023, a contestat respingerea dosarului 

menționând că, în cartea de muncă, este trecut cursul de IT 33b. De asemenea menționează 

că din foaia matricolă, reiese faptul că a frecventat cursurile IT din anii I, II si III de facultate. 

Consideră că toate cele menționate mai sus conduc la concluzia că îndeplinește condiția 

specifică „cunoștințe de operare MS Office - nivel mediu dovedite prin documente specifice 

(diplome, certificate, atestate obținute conform legii)”. 

Comisia de soluționare contestații, constituită la nivelul Organismului intermediar regional 

pentru Programe europene capital uman - Regiunea București-Ilfov a analizat contestația și 

a decis respingerea acesteia, motivând astfel: 

“Analizând secțiunea „condițiile de studii și alte condiții specifice” din Anunțul nr. 

301/11.01.2023, la alin.3 se precizează „- cunoștințe de operare MS Office - nivel mediu 

dovedite prin documente specifice (diplome, certificate, atestate obținute conform legii).” 

Conform documentelor depuse la dosarul de concurs și a mențiunilor din cartea de muncă 

candidatul dovedește cunoștințe de operare MS Excel în urma absolvirii cursului IT 33B – 

Utilizarea Microsoft Excel pentru rezolvarea problemelor de calcul tabelar. Analizând foaia 

matricola depusă nu se evidențiază cursuri frecventate care să ducă la concluzia că au fost 

obținute cunoștințe de operare MS Office (Cursurile IT frecventate sunt: 

- Anul I - „Prelucrarea electronică a informației financiar-contabile (sisteme de mașini)” 
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- Anul II - „Prelucrarea electronică a informației financiar-contabile (limbaje de 

programare)” 

- Anul III - „Prelucrarea electronică a informației financiar-contabile (Organizarea, 

proiectarea, prelucrarea automată a datelor)”). 

Conform datelor Microsoft disponibile la adresa https://www.microsoft.com/ro-

ro/microsoft-365/get-started-with-office-2021?market=ro pachetul MS Office conține cel 

puțin aplicațiile Outlook, Word, Excel, PowerPoint. 

Candidatul, deși face dovada cunoștințelor de operare MS Excel, nu a depus documente 

(diplome, certificate, atestate obținute conform legii) care să ateste cunoștințele de 

operare a celorlalte trei programe conținute de pachetul MS Office (MS Outlook, MS Word și 

MS PowerPoint).”  

 

 

Afișat azi, 02.02.2023, ora 13:30, 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   ___________       
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