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Nr. 33308/21.11.2022 

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA PROBEI DE INTERVIU 

concurs organizat 

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”, cod SMIS 129144 

 

 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; 

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

activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, județul Ialomița; 

 6 posturi expert administrație publică în cadrul Serviciului Verificare Proiecte, Compartimentului Verificare 

proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, str. Portului, nr. 

2A, mun. Călăraşi, județul Călăraşi; 

 1 post expert administrație publică în cadrul Serviciului Verificare Proiecte, Compartimentului Verificare 

proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, mun. 

Slobozia, județul Ialomița; 

 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 

 

Va informam ca sustinerea probei interviului pentru 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”, cod SMIS 129144, se va 

desfasura conform programarii din tabelul de mai jos: 

 

Nr.crt. COD CANDIDAT Data sustinerii interviului Ora sustinerii interviului 

Serviciul Monitorizare Proiecte - cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, 

str. Lacului, nr. 10, mun. Slobozia, județul Ialomița 

 

Expert administrație publică  

2.  (cod candidat –192) 23.11.2022 10.00 

 

 

 


