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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să îl primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a-l returna expeditorului 

Nr. 11523/21.07.2021 

ANUNȚ - REZULTATE privind soluționarea contestațiilor depuse la proba de interviu la concursul organizat în perioada 
16.07.2021 -17.07.2021 (proba interviu) de OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU în vederea ocupării a 5 posturi în afara 

organigramei, personal contractual pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2023) în condiţiile Legii nr.53/2003 privind 
Codul Muncii (republicată) cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de 

ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile în cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene şi a unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, în cadrul proiectelor privind 

îmbunătățirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal 
contractual în afara organigramei - cod SMIS 134949 și cod SMIS 127776 

 

Perioadă soluționare contestații la proba de interviu: 20.07.2021 – 21.07.2021 
 
Nr. crt. Cod Concurs Denumirea 

postului/structura din 
care face parte postul 

Rezultat 
soluționare 
contestații 

interviu 

Motivul respingerii/acceptării contestației  

1.  10738 expert 1A din cadrul 
Compartimentului 
Verificare Proiecte – 
Unitate Verificare Proiecte 

RESPINS Prin analizarea documentelor și a înregistrării audio a probei 
interviu susținută de candidatul contestatar, comisia de 
soluționare a contestațiilor a evaluat răspunsurile oferite de 
acesta, potrivit planului de interviu, baremului de notare și 
criteriilor de evaluare, în conformitate cu prevederile OMFE 
nr. 503/2018.  Punctajul acordat de comisia de soluționare a 
contestațiilor în urma evaluării probei interviu susținute de 
către candidatul constestatar este de 58 de puncte. 

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. 
 Afișat azi, 21.07.2021, ora 11, la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru din Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.10, jud. Alba și publicat pe 
site-ul www.oirposdrucentru.ro.  

Secretar comisie, 
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