
                                                                                                                                                     
NR.14816/24.06.2021 
 
 

 

REZULTATUL  FINAL  

 la  concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform 
cererii de finanţare cu titlu” 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 

Compartimentul Monitorizare Proiecte  

- Expert administrație publică – 2 posturi - loc de desfășurare a activității la la sediul Unității 

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

 

Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare achiziţii și conflict de interese  
- Expert administrație publică – 1 post - loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene 

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

 

Compartiment Verificare Proiecte - Unitatea verificare proiecte  
- Expert administrație publică – 3 posturi - loc de desfășurare a activității la sediul Unității 

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

 

 
Afişat astăzi 24.06.2021 ora 16.00  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.  
 
Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a posturilor contractuale sunt obligaţi să se 

prezinte la OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia în termen de maximum 3 zile lucratoare de la 

rămânerea definitivă a rezultatelor finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă. 

 

 

 
                                            ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL                                             

                              PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA 

 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
Candidat 

Punctaj Admis/ Respins 

 
Compartiment Monitorizare Proiecte 

 
Expert administratie publica - 2 posturi 

1. GOSPODIN ELENA  
(cod candidat – 101) 

100 
 

Optiune retragere 
conform cererii 

nr.14795/24.06.2021 
 

Compartiment Verificare Poiecte/Unitate Verificare Proiecte 
 

Expert administratie publica - 3 posturi 

1. GOSPODIN ELENA  
(cod candidat – 100) 

100 Admis 
 

http://www.fsesudmuntenia.ro/


 

În cazul neprezentării candidatului admis în vederea încheierii contractului individual de muncă, 

precum şi în cazul neprezentării la post la termenul stabilit în contractul individual de muncă, postul 

este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat 

inferioară, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar, posibilitatea de a ocupa postul 

respectiv. 

 

 

 

Secretar comisie concurs, 

Elena CIURARU 


