
 
 

 

A N U N Ț 
 

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea  următoarelor 

funcții publice vacante de: 

1.Consilier cls.I, grad profesional superior  – Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate – 1 post 

Condițiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante – vechime minimă în specialitate : 9 ani; 
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcției publice vacante; 
Alte condiţii de participare: abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă  

 cunostințe limba engleza- nivel minim 

 cunostințe de baza operare PC: Word;Excel; Posta electronica 

2.Inspector cls.I, grad profesional asistent– Compartimentul Selecție operațiuni – 1 post 

Condițiile pentru ocuparea funcței publice vacante – vechime minimă în specialitate – 1 an; 
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcției publice vacante; 
Alte condiţii de participare: abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă  

 cunostințe limba engleza- nivel minim 

 cunostințe de baza operare PC: Word;Excel; Poșta electronică 

3.Consilier juridic cls.I, grad profesional principal– Compartimentul Suport Juridic – 1 post 

Condițiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante – vechime minimă în specialitate – 5 ani; 
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă functiei publice vacante; 
Alte condiţii de participare: abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite   cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 cunoașterea limbii engleze- nivel minim 

 cunostințe de baza operare PC: Word; Excel; Poșta electronică  

4. Auditor cls.I, grad profesional principal– Compartimentul Audit – 1 post 

Condițiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante – vechime minimă în specialitate – 5 ani; 
      Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcției publice vacante; 
      Alte condiţii de participare: abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul știintelor economice; 

 cunoașterea limbii engleze- nivel minim 

 cunoștințe de baza operare PC:Word;Excel; Poșta electronică 
 

     1. Data şi ora desfăşurării probelor stabilite: 

 24.05.2016, ora 10.00 proba scrisă; 

 26.05.2016, ora 14.00 interviul. 

 

 



Locul desfăşurării concursului în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante: 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor, localitatea Călăraşi, str. Sloboziei, nr.4 bis, Județul 

Călăraşi.  

 

Dosarele de concurs se depun in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial P a III A, 

la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, Calarasi, str.Portului, nr.2 A și trebuie să conțină 

documentele conform prevederilor art.49 din Hotărârea  Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conditiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud 

Muntenia, Călărași, str.Portului, nr.2 A, judetul Călărași și pe site-ul instituției : www.fsesudmuntenia.ro 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, Calarasi, str.Portului, nr.2 

A, judetul Călărași, telefon: 0242314048 . Persoana de contact : Elena Ciuraru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


