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                                                                                                             Nr. 19963/21.07.2022 

 

 REZULTATUL 

 

interviului  desfăşurat în data de 20.07.2022,  

în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul „ 
„ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient 

POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 
129144 

 
 
 

 5 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a 

activității la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. Călăraşi, județul Călăraşi; 

 4 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitatea Verificare Proiecte 

cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. Călăraşi, 

județul Călăraşi; 

 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitatea Verificare Proiecte 

cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, mun. Ploiești, 

județul Prahova; 

 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitatea Verificare achiziții și 

conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 

6, mun. Ploiești, județul Prahova; 

 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a 

activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, mun. Ploiești, județul Prahova; 

 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitatea Verificare achiziții și 

conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. 

Slobozia, județul Ialomița; 

   2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc  de desfășurare a 

activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, județul Ialomița; 

    2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitatea Verificare 

Proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, 

județul Ialomița. 

 

       Punctajul acordat candidatului de cãtre membrii comisiei de concurs este urmãtorul: 

 

Nr.crt. Nume candidat (cod candidat) Punctaj Admis/ respins 

 
Compartiment Monitorizare Proiecte -cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR PECU -  Regiunea Sud 
Muntenia, str. Portului nr. 2A, Călărași 
 

Expert administrație publică   
 

1  (cod candidat – 165) 76 ADMIS  

 
 
 

 



Strada Portului nr. 2A, Călărași 
tel.0242 314 048, 0242 314 042, fax: 0242 314 431, E-mail: office@fsesudmuntenia.ro , web: www.fsesudmuntenia.ro 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.16498/2010 

2  (cod candidat – 159) - ABSENT 

3  (cod candidat –164) 73.66 ADMIS 

Compartiment Monitorizare Proiecte - cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene 
Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, județul Ialomița 
 

Expert administrație publică  

1  (cod candidat –168) 69.66 ADMIS  

2  (cod candidat –166) 76 ADMIS  

3  (cod candidat –163) 64 RESPINS 

4  (cod candidat –158) - ABSENT 

Compartiment Monitorizare Proiecte - cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene 
Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, mun. Ploiești, județul Prahova 

 

Expert administrație publică 

1  (cod candidat –162) 78.66 ADMIS 

 
Compartiment Verificare Proiecte/Unitate Verificare Achizitii si Conflict de Interese- cu loc de desfășurare 
a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, județul Ialomița 

 

 Expert administrație publică 

1  (cod candidat –161) 53.33 ADMIS 

 

 

Nota 
 

Afişat astăzi, 21.07.2022, ora 10.30 la sediul OIR PECU- Regiunea Sud -Muntenia, str. Portului  nr. 2A, Călărași 

și pe site-ul instituției: www.fsesudmuntenia.ro.  

Eventualele contestaţii  cu privire la rezultatul interviului se depun în maximum 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor selecției dosarelor. Contestaţiile se pot depune atât la sediul OIR PECU- Regiunea Sud-

Muntenia, str. Portului nr. 2A, Călărași,  cât şi pe pe adresa de email: concurs@fsesudmuntenia.ro  

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediu, precum  și pe site-ul 

instituției: www.fsesudmuntenia.ro. 
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