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Nr. 2441/19.03.2019 
 

Rezultatul selecŃiei dosarelor 
la concursul organizat în data de 18.03.2019 la 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Nord-Vest 

în vederea ocupării a 14 posturi în afara organigramei, personal contractual 
(consilierIA), pe durată determinată, până la 31.12.2019, conform contractului de finanţare 
„Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 

2014-2020” ID 123662 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia de natură 
contractuală 

Rezultatul 
selecŃiei 
dosarelor 

ObservaŃii 

1 Antal Olimpia Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta- 
certificat de absolvire 
pentru ocupaţia manager 
proiect; permisul de 
conducere este expirat 

2 Atănăsoaie 
Ciprian Bogdan 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

3 Avram Liliana 
Gabriela 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   
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4 Bălan Cornelia Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

RESPINS Documentele au fost 
transmise prin poștă. Nu a 
fost respectată 
metodologia de depunere a 
dosarelor conform careia: 
“Dosarele se depun până la 
data de 18.03.2019 ora 14, 
la sediul Organismului 
Intermediar Regional 
pentru Programul 
Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane - 
Regiunea Nord Vest, Cluj-
Napoca, B-dul 21 
Decembrie 1989 nr.58, 
etaj II”. Mai mult, în 
anunt, cu referire la 
Documentele solicitate 
candidaţilor pentru 
întocmirea dosarului, se 
specifică că: “Actele 
prevăzute la lit.b, c, d, e 
vor fi prezentate și în 
original în vederea 
verificării conformităţii 
copiilor cu acestea”. 
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5 Betea Daniela 
Florica 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerintele:- 
studii superioare de lungă 
durată finalizate prin 
diplomă de licenŃă, în 
domeniile: economic, 
juridic sau al știinţelor 
sociale; 
- certificat de absolvire 
pentru ocupaţia manager 
proiect; 
- vechime generală în 
muncă de peste 10 ani;  
- experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani; 

6 Betea Daniela 
Florica 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerintele:- 
studii superioare, 
finalizate prin diplomă de 
licenŃă, în domeniul 
economic; 
- calitatea de membru al 
Corpului Experţilor 
Contabili și Contabili 
Autorizaţi (CECCAR); 
- vechime generală în 
muncă de peste 10 ani; 
- experienţă relevantă în 
domeniul 
organizării/conducerii 
contabilităţii în entităţi 
publice sau private de 
minim 2 ani; 

7 Borz Silvia 
Florica 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   



 
 
 
 
 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest 
 

 

 
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, cod 400094 tel. 0264-530.191 fax: 0264-402.591, e-mail: office@runv.ro, 

www.runv.ro 

8 Câmpan 
Aurelia 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

9 Cocîrlă Marcel Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 

10 Cosier 
Antonius 
Nicolae 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   

11 Domide 
Marcela 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

12 Fratila Adela 
Claudia 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 

13 Gavrilă 
Mariana 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   
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14 Gîdiu Valeria Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu a prezentat adeverinţă 
medicală și  cazier judiciar 
sau o declaraţie pe proprie 
răspundere că nu are 
antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care 
candidează.Nu are  
certificat de absolvire 
pentru ocupaţia manager 
proiect și din documentele 
depuse nu rezultă 
îndeplinirea condiţiei 
privind  experienţa 
relevantă în participarea în 
echipele de implementare 
a proiectelor 
POCU/POSDRU cumulat de 
minim 2 ani 

15 Giurea Mirela Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: 
studii superioare de lungă 
durată finalizate prin 
diplomă de licenŃă, în 
domeniile: economic, 
juridic sau al știinţelor 
sociale;  

16 Gorgan Simona 
Carmen 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 

17 Knobloch 
Ovidiu Eugen 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 
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18 Lukacs 
Eugenia 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Cererea a fost trimisa prin 
email. Nu a fost respectată 
metodologia de depunere a 
dosarelor conform careia: 
“Dosarele se depun până la 
data de 18.03.2019 ora 14, 
la sediul Organismului 
Intermediar Regional 
pentru Programul 
Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane - 
Regiunea Nord Vest, Cluj-
Napoca, B-dul 21 
Decembrie 1989 nr.58, 
etaj II”. Mai mult, în 
anunt, cu referire la 
Documentele solicitate 
candidaţilor pentru 
întocmirea dosarului, se 
specifică că: “Actele 
prevăzute la lit.b, c, d, e 
vor fi prezentate și în 
original în vederea 
verificării conformităţii 
copiilor cu acestea”. 

19 Mischian 
Augustin 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

20 Moise Luminiţa 
Elena 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   
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21 Moise Luminiţa 
Elena 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   

22 Muste Elena Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 

23 Muste Elena Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

24 Muste Elena Consilier IA - atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
achiziţii și conflict de 
interese 

RESPINS  Nu îndeplinește cerinţa: 
experienţă relevantă în 
domeniul organizării 
procedurilor de achiziţii 
publice la entităţi publice 
de minim 3 ani 

25 Negrean 
Angela 
Eugenia 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   

26 Oros Andra 
Mihaela 

Consilier IA - atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
achiziţii și conflict de 
interese 

RESPINS Nu îndeplinește cerinţele:- 
certificat de absolvire 
pentru ocupaţia expert 
achiziţii publice; 
- vechime generală în 
muncă de peste 10 ani; 
- experienţă relevantă în 
domeniul organizării 
procedurilor de achiziţii 
publice la entităţi publice 
de minim 3 ani; 

27 Petcu Maria 
Larisa 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   
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28 Pipaș Maria 
Daniela 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   

29 Pop Nelia 
Melania 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

30 Popescu 
Simona 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: 
studii superioare de lungă 
durată finalizate prin 
diplomă de licenŃă, în 
domeniile: economic, 
juridic sau al știinţelor 
sociale;  

31 Rad Radu Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa: 
vechimea în munca și în 
specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului 
de minim 10 ani 

32 Rîpă Mihaela 
Anca 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

ADMIS   

33 Rolinschi Ion Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa:- 
vechime generală în muncă 
de peste 10 ani;  

34 Rolinschi Ion Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa:- 
vechime generală în muncă 
de peste 10 ani;  
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35 Rotta Sorana Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: 
studii superioare de lungă 
durată finalizate prin 
diplomă de licenŃă, în 
domeniile: economic, 
juridic sau al știinţelor 
sociale;  

36 Semerean Ana 
Maria 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu au fost depuse 
documente justificative 
pentru a dovedi vechimea 
generală în muncă de 
peste 10 ani; Nu a fost 
respectată metodologia de 
depunere a dosarelor, 
respectiv  documentele nu 
au fost prezentate și în 
original în vederea 
verificării conformităţii 
copiilor cu acestea; nu a 
depus adeverinta 
medicala. 

37 Seucan Laura 
Mihaela 

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani; 
nu are adeverinţă medicală 

38 Simon Mirela 
Ancuţa 

Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
proiecte 

RESPINS Nu a prezentat adeverinţă 
medicală și  cazier judiciar 
sau o declaraţie pe proprie 
răspundere că nu are 
antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care 
candidează. 

39 Stroie Patricia Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: - 
experienţă relevantă în 
participarea în echipele de 
implementare a 
proiectelor POCU/POSDRU 
cumulat de minim 2 ani 
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40 Susa Dorina Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
Proiecte 
 

ADMIS   

41 Todor Victoria Consilier IA- atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
verificare proiecte - 
Unitate verificare 
Proiecte 
 

ADMIS   

42 Venter Calin 
Miron  

Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

RESPINS Nu indeplineste cerinta: 
studii superioare de lungă 
durată finalizate prin 
diplomă de licenŃă, în 
domeniile: economic, 
juridic sau al știinţelor 
sociale;  

43 Zolog Mihai Consilier IA -atribuţii 
specifice 
Compartimentului 
monitorizare proiecte 

ADMIS   

 
CandidaŃii declaraŃi admişi pentru posturile Consilier IA- atribuţii specifice Compartimentului 
verificare proiecte - Unitate verificare proiecte se vor prezenta în data de 01.04.2019, iar cei 
declaraţi admiși pentru posturile Consilier IA -atribuţii specifice Compartimentului monitorizare 
proiecte se vor prezenta în data de 02.04.2019,la sediul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Vest, în vederea 
susţinerii interviului. 
 
Ora planificată pentru susţinerea interviului va fi publicată la sediul și pe site-ul instituţiei după 
soluţionarea contestaţiilor. 
 
CandidaŃii nemulŃumiŃi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaŃie în termen de 24 
ore de la data afișării prezentului anunţ la Registratura OIRPOSDRU Regiunea Nord-Vest din Cluj-
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, etaj II, camera 48. 
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Afişat astăzi 19.03.2019, ora 13,30, la sediul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Vest  
Publicat pe site-ul instituţiei astăzi 19.03.2019 ora 13,30. 

 
 
 

Comisie: 
 
1.Haragâș Maria-președinte________________________ 
 
2.Bitica Simona Maria-membru______________________ 
 
3.Dinca Dayana –membru___________________________ 
 
4.Lazăr Alina –membru____________________________ 
 
5.Pușcaș Oana Andreea-membru____________________ 
 
 
 

 
Secretar comisie, 

Iulian Burian  
 
 
 
 


