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Nr. 4609/28.05.2019 
 

Rezultatul selecŃiei dosarelor 
la concursul organizat la 

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

în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei, personal contractual 
(consilierIA), atribuţii achiziţii publice, 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 Frăţilă Adela 
Claudia 

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

ADMIS 
 

2 Gorgan Simona 
Carmen 

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

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa: 
experienţă relevantă în 
domeniul organizării, 
verificării, supervizării 
procedurilor de achiziţii 
publice, în managementul 
de proiect al proiectelor 
finanţate din fonduri 
publice sau în acordarea 
de consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice de 
minim 1 an. 

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

ADMIS   
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4 Ungureanu 
Laura 

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

RESPINS Nu îndeplinește cerinţa: 
experienţă relevantă în 
domeniul organizării, 
verificării, supervizării 
procedurilor de achiziţii 
publice, în managementul 
de proiect al proiectelor 
finanţate din fonduri 
publice sau în acordarea 
de consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice de 
minim 1 an. 

 
CandidaŃii declaraŃi admişi se vor prezenta în data de 31.05.2019, la ora 9,la sediul OIRPOSDRU 
Regiunea Nord-Vest, în vederea susţinerii interviului. 
 
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. 
 
Afişat astăzi 28.05.2019, ora 13,30, la sediul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Vest.  
Publicat pe site-ul instituţiei astăzi 28.05.2019 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  


