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                                                                                                            Nr.28619/13.10.2022 

 

REZULTATUL 

 la  interviul  organizat în perioada 13.10.2022 

privind 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 alocare a noilor axe 

prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 
de persoane”, ID 151995 

 
 

 

 

 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. 

 

 

 

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

 

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

Serviciul Verificare Proiecte, Compartiment Verificare 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 – 178) 93.66 Admis 
 

 
2 

 (cod candidat – 177) 80.66 Admis 
 

Serviciul 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 – 179) 14.66 Respins 
 

 

 

 

Nota 
Afişat astăzi 13.10.2022, ora 16.40 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. Contestatiile se pot 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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