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Nr.5959/02.03.2022 

 

REZULTATUL 

privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat 

în zilele de 02.03.2022 (selecția dosarelor) şi 07.03.2022 (interviul) 

în vederea ocupării posturilor contractuale 

în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea 

Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal 

contractual în afara organigramei”, ID 129144 

 

- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de 

desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. 

Călăraşi, județul Călăraşi; 

- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate 

Verificare achiziții și conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității 

Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova; 

- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate 

Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. 

Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova 

- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate 

Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. 

Lacului, nr. 10, et. 2, cam. 11, mun. Slobozia, județul Ialomița; 

 

 

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 29/16.02.2022, s-a întrunit azi, data de 02.03.2022                                             

ora 13.00 şi a procedat la selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, pe baza îndeplinirii 

de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, astfel: 

 

Nr.crt. Nume candidat (cod 

candidat) 

Admis/ respins 

 

Compartiment Monitorizare Proiecte -cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU 

Regiunea Sud Muntenia, str. Portului nr. 2A, Călărași 

 

Expert administrație publică (1 post)   

1. Cod candidat – 117 Admis 

 

2. Cod candidat – 118 Admis 

 

Compartiment Verificare Proiecte/Unitate Verificare Proiecte- cu loc de desfășurare a activității la 

sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova 
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Expert administrație publică (1 post)   

1. Cod candidat – 116 

 

Admis 

 

Compartiment Verificare Proiecte/Unitate Verificare Achizitii si Conflict de Interese- cu loc de 

desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, 

mun. Ploiești, județul Prahova 

 

Expert administrație publică (1 post)   

- 

Compartiment Verificare Proiecte/Unitate Verificare Proiecte- cu loc de desfășurare a activității la 

sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, et. 2, cam. 11, mun. Slobozia, județul Ialomița 

 

1. Cod candidat – 119 Admis 

 

2. Cod candidat – 120 Respins 

  Motiv respingere: 

- Nu indeplineste conditia de experiență cel puțin 1 an 

în specialitatea studiilor absolvite; 

- Nu indeplineste conditia de experiență relevantă de 

minim 1 an în domeniul organizării/conducerii 

contabilității în entități publice/private sau 

experiență relevantă de minim 1 an în domeniul 

financiar sau experiență relevantă de minim 1 an în 

implementarea/gestionarea financiară a proiectelor 

finanțate din fonduri europene. 

 

 

 

 

Candidații ce au depus declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale 

(Anexa 2), au obligația de a depune cazierul judiciar până cel târziu la data susținerii probei interviu. 

Nerespectarea acestei condiții atrage după sine respingerea candidatului. 

Afişat astăzi 02.03.2022, ora 15.30  la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud–Muntenia, str. Portului 

nr. 2A, Călărași și pe site-ul instituției: www.fsesudmuntenia.ro.  

Eventualele contestaţii  cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs se depun în 

maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor. Contestatiile se pot depune atat la 

sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului nr. 2A, Călărași cat si pe pe adresa de email: 

concurs@fsesudmuntenia.ro. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la 

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