Direcția OI POCU

ERATĂ
la Anunțul nr. 1 și la Anunțul nr. 2 pentru scoaterea la concurs în cadrul proiectului „ OI
POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”–
POCU/155/7/4/152384,
a 15 posturi experți verificare proiecte finanțate, 3 posturi experți achiziții, 15 posturi experți
monitorizare, in cadrul subactivitații 2.2 Derularea activitaților specifice de catre personalul angajat în
afara organigramei
Anuntul nr. 1 :
I. Capitolul VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII se modifica si se
completează, având urmatorul cuprins:
„Candidaţii vor depune documentele la sediul proiectului în care Ministerul Educaţiei are
calitatea de beneficiar din str. Clucerului nr.78-80, sector 1, București, până la data de
29.03.2022, ora 16.30. Pentru întrebări suplimentare sau orice alte nelămuriri, ne puteți
scrie pe adresa de e-mail concurs.152384@oi.edu.ro sau la numărul de telefon 0749.033.503.
Candidaturile depuse după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele
incomplete vor fi respinse.”
II. Capitolul IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI se modifică și va
avea următorul cuprins:
14.03.2022
30.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
01.04.2022
04.04.2022
04.04.2022
04.04.2022

Depunerea dosarelor, data finală (perioadă depunere 14.03.2022 29.03.2022, ora 16.30)
Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității
administrative a dosarelor
Depunerea eventualelor contestații
Soluționarea eventualelor contestații
Afișare rezultate în urma contestațiilor
Interviul – ora 09.30
Afișarea rezultatelor în urma interviului
Afișarea rezultatelor finale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de Contact: OI POCU ME
Adresa de corespondență: Str. Clucerului nr.78-80, sector 1, București

Anuntul nr. 2 :
I. Capitolul VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII se modifica si va avea
urmatorul cuprins :
„Candidaţii vor depune documentele la sediul proiectului în care Ministerul Educaţiei are
calitatea de beneficiar din str. Clucerului nr.78-80, sector 1, București, până la data de
29.03.2022, ora 16.30. Pentru întrebări suplimentare sau orice alte nelămuriri, ne puteți
scrie pe adresa de e-mail concurs.152384@oi.edu.ro sau la numărul de telefon 0765.042.727.
Candidaturile depuse după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele
incomplete vor fi respinse.”
II. Capitolul IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI se modifică și va
avea următorul cuprins:
14.03.2022
30.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
01.04.2022
04.04.2022
04.04.2022
04.04.2022

Depunerea dosarelor, data finală (perioadă depunere 14.03.2022 29.03.2022, ora 16.30)
Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității
administrative a dosarelor
Depunerea eventualelor contestații
Soluționarea eventualelor contestații
Afișare rezultate în urma contestațiilor
Interviul – ora 09.30
Afișarea rezultatelor în urma interviului
Afișarea rezultatelor finale
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