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REZULTATE FINALE OBŢINUTE 
la concursul de ocupare, 

pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 3 posturi expert administraţie 
publică, în cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte și serviciului 

Monitorizare proiecte, astfel: 
- în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient 

POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 
2023”, cod MySMIS 133512 – 2 posturi 

Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte: 
 1 post expert administrație publică (minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor și minim 5 

ani experiență profesională în domeniul de activitate solicitat) 
Serviciul Monitorizare proiecte  

 1 post expert administrație publică (minim 1 an vechime în specialitatea studiilor/ minim 1 an 
experiență profesională în domeniul de activitate solicitat) 

- în cadrul proiectului ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara 
organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 – 1 post 

Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 1 post 
 1 post expert administrație publică (minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor și minim 5 

ani experiență profesională în domeniul de activitate solicitat) 
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1 Nr. înreg. dosar:  
2036/23.02.2023 

expert 
administraţie 

publică, serviciul 
Verificare 
proiecte, 

compartimentul 
Verificare 
proiecte 

minim 5 ani 
vechime în 

specialitatea 

50 Admis 
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studiilor și minim 
5 ani experiență 
profesională în 
domeniul de 

activitate 
solicitat 

 

Persoanele declarate “admis” la concurs de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu 

la data de 31.12.2023, a 3 posturi expert administraţie publică, în cadrul serviciului Verificare 

proiecte, compartimentul Varificare proiecte și Serviciul Monitorizare proiecte, pentru proiectele 

„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 și ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei 

pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525, cu interviul în data de 03.03.2023, au obligaţia să-

şi declare disponibilitatea/indisponibilitatea de a se prezenta la o data anunţată de către OIR 

PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, în vederea semnării contractului individual de muncă. 

 Declaraţia se va transmite pe adresa de e-mail office@oirbi.ro, în termen de  3 zile lucrătoare, 

de la data afișării rezultatelor finale (în perioada 06-08.03.2023) 

 

 

Afişat azi 06.03.2023, ora 13:30 la sediul OIR PECU - 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 

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

