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Răspuns 

1 Avand in vedere anuntul privind organizarea concursului, în 
vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei, 
personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 
24 luni, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023, 
cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 
Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal 
contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru 
implementarea POCU 2014-2020” ID 132560, si cerinta de 
depunere a: "  Copii ale documentelor care să ateste 
experiența în domeniul de activitate specific postului, 
după cum urmează: - pentru dovedirea experienței în 
participarea în echipele de implementare a proiectelor 
POCU/POSDRU se va depune adeverință angajator cu 
indicarea funcției ocupate în proiect, perioada, ID –ul 
proiectului și codul SMIS al contractului de finanțare în 
cadrul căruia ați desfășurat activități ca membru al 
echipei de implementare "  
va rog sa imi comunicati daca experienta de 4 ani in 
implementare proiecte pe POR se recunoaste sau nu?  

5.10.2020 Asa cum se specifica in anunt cerinta este : 
“experiență în participarea în echipele de 
implementare a proiectelor POCU/POSDRU sau în 
verificarea/monitorizarea proiectelor 
POCU/POSDRU cumulat de minim 2 ani;” Pentru 
indeplinirea coditiei,  experienta trebuie sa fie in 
cadrul proiectelor cu finantare POCU/POSDRU, nu 
POR. 
 
 

2 Pentru cerinta de a avea experienta  in participarea in 
echipele de implementare a proiectelor POCU/POSDRU 
luati in considerare si participarea in echipele de 
implementare a proiectelor Dezvoltarea Resurselor 
Umane/Phare 2004/Phare2005/Phare2006 ?  
Mentionez ca am experienta de 3 ani in implementarea 
proiectelor DRU/Phare 2004;Phare2005;Phare2006; 8 luni 
manager de proiect in proiect POSDRU(timp partial 4 
ore/zi);10 luni coordonator formare profesionala in proiect 
POSDRU(timp partial 4 ore/zi); 260 ore Expert pe termen 
scurt in proiect POSDRU. In situatia expusa mai sus  se 
considera indeplinita conditia privind experienta in 
participarea  la  implementarea de proiecte cumulat de 
min 2 ani?  

5.10.2020 Asa cum se specifica in anunt cerinta este : 
“experiență în participarea în echipele de 
implementare a proiectelor POCU/POSDRU sau 
în verificarea/monitorizarea proiectelor 
POCU/POSDRU cumulat de minim 2 ani;” Pentru 
indeplinirea coditiei,  experienta trebuie sa fie 
in cadrul proiectelor cu finantare POCU/POSDRU 
nu Phare. 
Comisia de concurs va analiza documentele 
pentru a stabili daca indepliniti conditia de mini 
2 ani vechime. Fara a analiza aceste documente, 
doar pe baza situatiei expuse de 
dumneavoastra,  nu putem trage o concluzie 
privind indeplinirea conditiei. 



3 Va rog frumos sa imi transmiteti daca cele 2 posturi 
presupun activitate la sediul OIR NV sau se poate lucra de 
acasa, bineinteles cu deplasarile aferente. 
 

07.10.2020 Activitatile se desfasoara la sediul OIR NV sau in 
cadrul birourilor teritoriale. Ca exceptie, pe 
perioada pandemiei, cu aprobarea conducerii, 
conform legislatiei in vigoare, o parte din 
angajati (in functie de procentul stabilit prin 
Ordin al Ministrului Fondurilor Europene) pot 
desfasura activitate in regim de telemunca. 
 

 


