Nr. Crt
1

2

3

Intrebare

Data
întrebării
Va contactez in vederea obtinerii de informatii 01.03.2019
suplimentare cu privire la posturile scoase la
concurs, prin anuntul din data de 27.02.2019.
Am citit conditiile de selectie, insa as avea nevoie
de cateva informatii cu privire la nivelul
salariului, norma si programul de lucru, precum si
posibilitatea trecerii la contract pe perioada
nedeterminata, dupa data de 31.12.2019.

Legat de condiţia privind calitatea de membru al 06.03.2019
Corpului Experţilor Contabili și Contabili
Autorizaţi (CECCAR), această cerinţă este
îndeplinită doar de membrii activi sau și de cei
inactivi?
Experienţa relevantă în domeniul organizării 06.03.2019
procedurilor de achiziţii publice la entităţi publice de
minim 3 ani, poate fi dovedită și prin contracte de
colaborare, prestări servicii cu instituţii publice?

4

Referitor la "Copii ale documentelor care să 11.03.2019
ateste vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului (adeverinŃă
angajator, conform art. 34 din Codul Muncii, sau
conform art. 49 din Hotărârea 611/2008, contract
prestări servicii/colaborare etc )", se acceptă
depunere extras REVISAL și copie carte de muncă
pentru perioada anterioară lui 2011?
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Răspuns
Salariul brut este 12061 lei.
Contractul de muncă este cu normă întreagă. Programul este
cel al instituţiei, respectiv: de luni până joi de la 8 la 16,30,
vineri de la 8 la 14.
Salariile personalului contractual angajat în afara organigramei
sunt aprobate prin contractul de asistenţă tehnică, (cod
MYSMIS 123662) și sunt prevăzute până la data de 31.12.2019.
Nu excludem posibilitatea încheierii în viitor a unui alt contract
de asistenţă tehnică în cadrul POCU 2014-2020, cu executare
până la 31.12.2023, dar, un asemenea contract nu există la
această dată.
Această cerinţă este îndeplinită atât de membrii activi cât și
de cei inactivi.

Da. Condiţia este îndeplinită dacă, prin însumarea perioadelor
contractelor de colaborare, prestări servicii sau în care aţi avut
calitatea de angajat cu atribuţii în domeniul organizării
procedurilor de achiziţii publice la entităţi publice, rezultă o
perioadă de minim 3 ani.
Da. Se acceptă copie carte de muncă și extras revisal, cu
condiţia prezentării și în original a cărţii de muncă, așa cum se
specifică și în anunţ: “Actele prevăzute la lit.b, c, d, e vor fi
prezentate și în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea”.

Nr. Crt

Data
întrebării
Referitor la copii ale documentelor care să ateste 11.03.2019
experienŃa în domeniul de activitate specific
postului: "adeverinŃă angajator cu indicarea
funcŃiei ocupate în proiect, ID –ul proiectului și
codul SMIS al contractului de finanŃare în cadrul
căruia aŃi desfășurat activităŃi ca membru al
echipei de implementare din care să rezulte
experienŃa totală în participarea în echipele de
implementare POCU/POSDRU de minim 2 ani. "se acceptă copie contract de munca și fișa post
aferente respectivului proiect?

Răspuns

6

Solicitare derogare de la condiţiile specifice din 12.03.2019
anunţul de concurs în vederea ocupării unui post
în cadrul Compartimentului verificare proiecte –
Unitate verificare achiziţii și conflict de interese,
în sensul reducerii experienţei specifice în
domeniul achiziţiilor publice de la 3 la 2 ani.

Având în vedere că procedura de concurs este în desfășurare și
condiţiile sunt deja stabilite, în acest moment, nu se poate
face această derogare.

7

Activitatea se poate desfășura și la structurile 14.03.2019
judeţene ale OIR?

Nu se exclude această posibilitate. După promovarea
concursului, dacă vor exista cereri referitoare la desfășurarea
activităţii în cadrul structurilor judeţene (Maramureș, Bihor,
Sălaj, Satu Mare, Bistriţa), se va analiza punctual fiecare
cerere și în funcţie de posibilităţile logistice se va lua o decizie.

8

Interviul se poate organiza, la cerere, după data 14.03.2019
de 8 aprilie (din cauza faptului ca sunt plecată din
ţară în perioada 30 martie - 6 aprilie)?

Interviul nu se poate susţine la altă dată decât cea stabilită în
anunţ.

9

Încadrarea este cu CIM sau cu contract de prestări 14.03.2019
servicii?

Încadrarea se face cu contract individual de muncă.

5

Intrebare
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Da. Se acceptă copie contract de muncă și fișă de post aferente
respectivului proiect, cu condiţia prezentării și în original a
respectivelor documente.

Nr. Crt

Intrebare

Răspuns

10

Data
întrebării
Desfășurarea activităţii (în afara vizitelor de 14.03.2019
monitorizare) se va face la sediul instituţiei sau
de la distanţă?

11

Inscrierea la concurs se poate face și prin email?

Nu. Inscrierea se poate face doar la sediul instituţiei așa cum
se specifică în anunţ: “Dosarele se depun până la data de
18.03.2019 ora 14, la sediul Organismului Intermediar Regional
pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest, Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989 nr.58, etaj II”. Mai mult, în anunt, cu referire
la Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea
dosarului, se specifică că: “Actele prevăzute la lit.b, c, d, e
vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea”.
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14.03.2019

Activitatea, cu excepţia vizitelor, se desfășoară la sediul
instituţiei, cu respectarea programului de lucru, luni-joi, 816,30, vineri 8-14.

