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REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR 
 

în concursul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante 
din echipa MEN beneficiar în proiect 

-în afara organigramei - 
 

în cadrul proiectului 
„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” 

cod SMIS 2014+:118327 
 
Anunț de selecție experți nr. 950/CRED/29.11.2018. 

 
 

Nr.  
crt. 

 

Nume și 
prenume 
candidat 

Expert/ Nr. 
posturi 

Punctaj 
 

Rezulta
t 

Observații 

1. 
BĂRĂCEANU 

MARCELA 
CAMELIA 

Expert 
disciplină 

Consiliere și 
dezvoltare 

personală/ 1 
post 

63 Respins 

Nu îndeplinește cerința din 
grila de evaluare de 

experiență specifică în 
specialitate în proporție de 
min. 50% (a obținut 3 punte 

din 17) 

2. 
PATAKI 
GEORGE 

Expert 
operațional 

implementare 
formare/ 1 post 

72 Admis - 

3. 
CERNAT 

CONSTANTIN 
Expert help 
desk/ 1 post 

- Respins 

Nu îndeplinește cerința din 
Anunțul de selecție, cap V, 
lit. g: nu a depus cazierul 

judiciar până la data 
începerii evaluării dosarelor. 

4. 
ONIȘORU 

GEORGIANA 
FLORENȚA 

Asistent 
manager/ 1 post 

25 Respins 

Nu îndeplinește cerința din 
grila de evaluare de 

experiență în implementarea 
proiectelor finanțate din 

fonduri structurale ca 
manager proiect, asistent 

manager, 
coordonator/expert tehnic în 

cel puțin 2 proiecte- în 
proporție de min 50% (a 
obținut 0 puncte din 60). 
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5. 
BUCĂLOIU 

IONELA 
Asistent 

manager/ 1 post 
30 Respins 

Nu îndeplinește cerința din 
grila de evaluare de 

experiență în implementarea 
proiectelor finanțate din 

fonduri structurale ca 
manager proiect, asistent 

manager, 
coordonator/expert tehnic în 

cel puțin 2 proiecte- în 
proporție de min 50% (a 
obținut 0 puncte din 60). 

6. 
FLOREA 
LUCIAN 

Asistent 
manager/ 1 post 

- Respins 

Nu îndeplinește cerința din 
Anunțul de selecție, cap V, 
lit. g: nu a depus cazierul 

judiciar până la data 
începerii evaluării dosarelor. 

 
 
 
 
Afișat astăzi 11.01.2019. 
 
 
Eventualele contestații se depun în data de 14.01.2019, la secretariatul comisiei de soluționare 
a contestațiilor,  la sediul proiectului din Str. Puțul cu Plopi, nr. 7, între orele 08:00- 16:00, sau 
la adresa de email office.uipffs@edu.gov.ro. 
 
 

 
 

      Președinte comisie 
     Tania Mihaela Irimia 

 
 

 


