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Programare interviu la concursul organizat la 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Nord-Vest în vederea ocupării unui post în afara organigramei, personal 
contractual, pe durată determinată, Expert IA în cadrul Compartimentului monitorizare 

proiecte, conform contractului de finanţare „Personal contractual în afara organigramei la OIR 
Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr înregistrare dosar 
Funcția de natură 

contractuală 
Programare interviu 

05.11.2021 ora: 

1 16640/29.10.2021 EXPERT IA 11,00 

2 16659/31.10.2021 EXPERT IA 11,40 

3 16672/01.11.2021 EXPERT IA 12,20 

 
Locul de desfășurare a interviului: sediul OIR POSDRU NORD VEST, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida 
Voevod, nr.51, Cladirea United Business Center Tower, et.2. 
 
Pentru punctarea criteriului de evaluare: “Cunoștințe teoretice și abilități practice impuse de 
funcție”, candidaților li se vor adresa întrebări din bibliografia de concurs.  
 
Organizarea interviului se va face cu respectarea măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor 
îmbolnăviri cu Coronavirus. 
 
Atragem atenția asupra obligativității respectării HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR 1067/2021 pentru 
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum 
și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, anexa nr. 3 articolul 12, alineatul (4) care prevede: 
„(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, 
disciplinare,contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de 
ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum 
și a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de 
vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor 
economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului 
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și 
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.” 
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