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ANUNŢ
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Sud – Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor
vacante în afara organigramei prevăzute în anexa nr.1.
Concursul se desfăşoară la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. din Brăila, Str.Industriei, nr.17, după
cum urmează:
- interviul are loc în data de 02.05.2022, ora 1000.
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
pentru ocuparea unui post, prevăzute la art.4, al.(2) din Regulamentul-cadru pentru stabilirea
procedurii de ocupare a posturilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Fondurilor Europene
nr.503/31.05.2018. Condiţiile specifice de participare şi bibliografia sunt prezentate în
anexele nr.1, 2 şi 3. În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi de limbă
engleză ale candidatului, abilităţile de operare pc, precum şi capacitatea de analiză şi sinteză,
iniţiativa şi creativitatea.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
 curriculum vitae;
 formular de înscriere
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
 copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate
specific postului;
 copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
sau în specialitatea studiilor, după caz;
 cazierul judiciar;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea
Sud – Est, Compartimentul Activităţi Suport, de luni până joi între orele 0900 şi 1600,
respectiv vineri între orele 0900 şi 1300, până la data de 26.04.2022.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0239/610749.
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