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ANUNT CONCURS 

 
 
 Organismul Intermediar Regional POSDRU Centru organizează concurs în 
vederea ocupării urmatoarei funcţii publice de executie vacanta: 
 
 - auditor, clasa I, grad profesional ASISTENT 
 
 
 Concursul se va desfăşura la sediul Organismului Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, 
Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu , nr. 10 D, astfel:  

- proba scrisă  15.07.2013, ora 10:00 
- interviu   17.07.2013, ora 14:00 

  
 Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere este 10.07.2013, 

ora 16:30, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, Alba Iulia, str. Nicolae 

Titulescu , nr. 10. 

 

 2. Probele concursului constau în: 

- selecţia dosarelor 

- proba scrisă 

- interviu  

 

3. Concursul se va desfăşura în perioada 15.07.2013 şi  17.07 2013 astfel:  

- proba scrisă  15.07.2013 , ora 10:00 

- interviu 17.07.2013, ora 14:00 

 

4. Condiţiile de participare la concurs pentru postul de auditor, clasa I, grad 

profesional ASISTENT,  sunt: 

- studii  superioare economice  sau juridice,  de lunga durata , absolvite cu diploma 

de licenta sau echivalenta ; 
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- cunoasterea limbii engleze – scris, citit, vorbit – mediu ; 

- cunostinte operare PC, MS Office, internet si lucrul cu baze de date ; 

- minim 1 an vechime in specialitatea studiilor absolvite;   

 

5. Bibliografia este prezentata in anexa 

- Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere este 10.07.2013, ora 
16,30, la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu , 
nr. 10 D. 

şi conţin în mod obligatoriu: 
 

a) formularul de înscriere prevăzut in Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

b) copia actului de identitate; 
c) copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
d) copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca si , dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; 
e) cazier judiciar; 
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;  
g) declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat 

activitati de politie politica;  
 
     Bibliografia  si conditiile pentru concurs sunt  prezentate în Anexa .   
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0358/ 401.655 
 
 

Director  executiv 

Marinela Mihai 

 
 

                                                                                                Responsabil resurse umane, 
 
                         Daniela Jurju 
 
 
 
 
 
 


