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                                                                                                                Nr. 28494/13.10.2022 

 PLAN DE INTERVIU 
 

la concursul organizat 

în vederea ocupării posturilor contractuale 

în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru 

finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de 

delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995 

 

 1.Posturi contractuale vacante în afara organigramei: 
 

- 1 post expert administrație publică în cadrul Serviciului Monitorizare Proiecte,cu loc de desfășurare 

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

Călăraşi; 

- 5 posturi expert administrație publică în cadrul Serviciului Verificare Proiecte, Compartiment 

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 Serviciului Verificare Proiecte, Compartiment 

Verificare Achiziții și Conflict de Interese cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR PECU - 

Regiunea Sud-Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. Călăraşi, județul Călăraşi. 

 

 
2. Data desfăşurării interviului:   13.10.2022  
                                                     
Interviul se va desfasura conform anuntului privind desfasurarea probei de interviu 
nr.28161/11.10.2022. 
 

3. Locul desfăşurării interviului: sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia  
 
4. Conţinutul probei:  
 
În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi abilităţile, aptitudinile şi motivaţia 
candidatului bazate pe: 
 

a) cunoştinţe teoretice (bibliografie) - maxim 90 puncte 
b) capacitatea de analiză şi sinteză – maxim 3 puncte 
c) motivaţia candidatului – maxim 2 puncte 

(mod de prezentare)  
d) comportamentul în situaţiile de criză – maxim 3puncte 
e) Iniţiativă şi creativitate – maxim  2 puncte 

 
 

5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 puncte. 
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6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului şi 
pe site-ul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia. 
 
 
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la sediul 
şi pe site-ul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în data de 13.10.2022. 
 
8. Modalitatea de contestare: Candidatii nemulţumiti de rezultatul obţinut poate formula contestaţie 
în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului, care se depune atat la sediul OIR PECU - 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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