
              

   

 

 
Anexa 6 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE 
 

a concursului de recrutare și selecție a experților 
pentru posturile vacante  

din echipa MEN beneficiar 
-în afara organigramei - 

 
                                                               în cadrul proiectului  
„OI POCU: Sprijin pentru angajare personal contractual in afara organigramei MEN” 
cod SMIS 2014+:129197 

  
 

Anunț de selecție  experți nr.2/09.09.2019 
 
 

Nr.  
crt. 

 

Nume și 
prenume 
candidat 

Post/ 
expert 

Rezultat Observații 

1. MIERLIȚĂ Ilie-
Iulian 

monitorizare 
proiecte 

Respins  - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în derularea/ 
gestionarea de proiecte finanțate din 
fonduri nerambursabile/rambursabile. 

2. DUMITRU Dana monitorizare 
proiecte 

Respins  - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în domeniul 
educației și formării profesionale, nici în 
derularea/gestionarea de proiecte finanțate 
din fonduri nerambursabile/rambursabile, 
- CV nedatat și nesemnat pe fiecare pagină, 
- Scrisoare de intenție nesemnată. 

3. RUS Mihaela 
Victorița 

monitorizare 
proiecte 

Respins - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în derularea/ 
gestionarea de proiecte finanțate din 
fonduri nerambursabile/rambursabile, 
- CV nedatat, semnat doar pe ultima pagină. 

4. SLINCU Adriana monitorizare 
proiecte 

ADMIS   

5. COJOCARU 
Mihaela 

monitorizare 
proiecte 

Respins - Din CV/documente transmise nu reies 
cunoștințe de operare calculator și limba 
engleză, solicitate în anunțul de concurs. 

6. CATANĂ Adrian monitorizare 
proiecte 

ADMIS   

7. VOICULESCU 
Andreea 

monitorizare 
proiecte 

Respins - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în domeniul 
educației și formării profesionale, nici în 
derularea/gestionarea de proiecte finanțate 
din fonduri nerambursabile/rambursabile, 
- Din CV/documente transmise nu reies 
cunoștințe de operare calculator și limba 
engleză, solicitate în anunțul de concurs. 

8. VOICULESCU 
Florin Răzvan 

monitorizare 
proiecte 

Respins - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în domeniul 
educației și formării profesionale, nici în 
derularea/gestionarea de proiecte finanțate 
din fonduri nerambursabile/rambursabile. 

9. SĂCĂLEAN 
Lucian 

monitorizare 
proiecte 

Respins - CV nedatat, 
- Din CV/documente transmise nu reies 
cunoștințe de operare calculator și limba 



 

 

engleză, solicitate în anunțul de concurs. 

10. NATEA Mihaela 
Daciana 

monitorizare 
proiecte 

Respins - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în derularea/ 
gestionarea de proiecte finanțate din 
fonduri nerambursabile/rambursabile, 
- Copia actului de identitate nu este 
semnată, 
- Din CV/documente transmise nu reies 
cunoștințe de operare calculator solicitate 
în anunțul de concurs. 

11. GOGA Cristian 
Ionel 

monitorizare 
proiecte 

ADMIS   

12. PETER Liliana monitorizare 
proiecte 

Respins - Nu face dovada îndeplinirii cerințelor 
privind experiența specifică în derularea/ 
gestionarea de proiecte finanțate din 
fonduri nerambursabile/rambursabile, 
- Copia actului de identitate nu este 
semnată. 

 
Afișat astăzi 26.09.2019 
 
 
Eventualele contestatii se depun   în  termen  de  cel  mult  1 zi  lucrătoare  de  la  data  afișării 
rezultatului probei, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor,  la sediul OIPOCU 
din Str. Știrbei Vodă nr.39, sector 1, București  între orele  8-16.00. 
 
 
 
 
 

             
 


