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ANUNŢ 

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia organizează, conform, 

prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, și a art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă: 

inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli. 

 Concursul se organizează la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, situat în 

Călărași;str.Portului,nr.2A, în data de 15 decembrie 2014, ora 11.00 proba scrisă și in data de  17 

decembrie interviul. 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru funcţia publică menţionată mai sus, conducerea Organismului Intermediar Regional pentru 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud Muntenia a 

aprobat pe baza cerinţelor din fişa postului, următoarele condiţii specifice: 

                 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul economic, administrativ, juridic 

sau tehnic 

                  -  vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul 

controlului/auditului fondurilor private de cel puţin 3 ani, conform prevederilor art.20 alin (9) pct.b din 

O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările și completările  ulterioare 

                -    vechime în specialitatea studiilor: 5 ani; 

- cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;  

- cunoştinţe de operare pe calculator.     

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 8 zile de la 

data publicării anunţului. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate 

candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia. 
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