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Nr. 1266/25.01.2023 
 

Rezultatul contestațiilor depuse privind  
selecţia dosarelor la concursul organizat de  

 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord 
Vest 

 în vederea ocupării a două posturi în afara organigramei, personal contractual (Expert II), 
pe durată determinată până la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 

53/2003 Codul muncii, conform contractelor de finanțare: „Personal contractual în afara 
organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560 și “Personal 

contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU, in perioada 2020- 
2023” ID 138630 

 

Nr. 
crt. 

Numar 
inregistrare 

dosar 

Funcția de 
natură 

contractuală 

Motiv respingere la 
selecția dosarelor 

Mod de soluționare 
contestație 

1 515/12.01.2023 Expert II la 
Serviciului 
monitorizare 
proiecte 

Din documentele 
depuse la dosar nu 
rezulta indeplinirea 
conditiei de minim 1 
an vechime în muncă, 
în specialitatea 
studiilor absolvite 

 RESPINS 
Din documentele depuse  în 
vederea demostrării 
desfășurării activității , 
respectiv Adeverința 
nr.31512/CCCMMRM/06.11.2020  
emisă de către ITM Cluj 
impreuna cu Anexa extras 
REVISAL , nu rezultă faptul că 
după absolvirea studiilor 
superioare contestatorul a 
desfășurat activitate în 
specialitatea studiilor absolvite. 
În acest context, nu rezultă 
îndeplinirea condiției de minim 
1 an vechime în muncă, în 
specialitatea studiilor absolvite 

 
 
Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluționare a contestației se pot adresa instanței de contencios 
administrativ, în condițiile legii. 
 

mailto:office@runv.ro
http://www.runv.ro/


Afişat astăzi 25.01.2023, ora  13,30 la sediul OIRPECU Regiunea Nord-Vest.  
Publicat pe site-ul instituției astăzi 25.01.2023 ora 13,30. 

 
 
 
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor: 
 
Tărnăceriu Corina- președinte 
 
Cîmpean Florica Ana -membru 
 
Truță Cosmina- membru 

 
 
 

Secretar comisie, 
Burian Iulian 
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