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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 

PROGRAMARE 
pentru susținerea interviului candidaților admiși la selecția dosarelor pentru 

concursul organizat 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),  
organizat în perioada 16.07.2021-17.07.2021 (proba interviu) 

  

Având în vedere numărul mare de dosare depuse pentru ocupare a 5 posturi în afara 

organigramei, organizat de de OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU 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, candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs, proba de interviu se va 

susține în perioada 16.07.2021-17.07.2021, la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru din Municipiul 

Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 10, et. 2, județul Alba, conform următorului orar: 

 

16.07.2021 

Nr.crt. Cod concurs Ora susținerii 

1 10476 10:00  

2 10538 10:45  

3 10368 11:30  

4 10535 12:15  

5 10717 13:00  

6 10394 13:45   

7 10739 15:30   

8 10391 16:15   

9 10268 17:00  

10 10459 17:45   

11 10820 18:30   

 

17.07.2021 

Nr.crt. Cod concurs Ora susținerii 

1 10863 9:00   

2 10866 9:45   

3 10850 10:30   

4 10675 11:15   

5 10781 12:00   

6 10783 12:45   

7 10738 13:30   

 

 

Atenție! Candidații care nu se vor prezenta la interviu, conform programării, vor fi 

excluși din concurs! 


