Nr. 85/SIPOCA 397/22.08.2019
REZULTATELE PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE
a concursului pentru recrutarea și selecția a 6 posturi de experți externi, în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCA
Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri
subordonate- CAF,
Cod SMIS 2014+: 116834, cod SIPOCA 397, beneficiar Ministerul Educației Naționale
Anunț de selecție experți nr.72/SIPOCA 397/8.08.2019
Nr.
crt.
1.

Număr dosar

Nume și
prenume
candidat

74/SIPOCA
SZEKELY Radu
397/14.08.2019
Gheorghe

2.
75/SIPOCA
VOICU Mariana
397/19.08.2019

Post/ expert
Expert tehnic
coordonare
implementare CAF
Expert
tehnic
relaționare MEN+ISJ
+CCD+subordonate

Rezultat

admis

admis

3.

76/SIPOCA
DORCIOMAN
397/20.08.2019 MariaMagdalena

4.

5.

6.

Expert tehnic
relaționare MEN+ISJ
+CCD+subordonate

77/SIPOCA
BARZOI-BRATU
397/20.08.2019
Ștefan

Expert tehnic
monitorizare și
raportare
implementare CAF

78/SIPOCA
STOICA
397/21.08.2019
Manuela-Aurora

Expert coordonare
ghid

79/SIPOCA
DEMETER
397/21.08.2019
Andreia-Maria

Expert tehnic
monitorizare și
raportare
implementare CAF

Observații

respins

Candidatul este declarat respins,
deoarece dosarul a fost trimis
prin
poștă
și
nu
conține
documente legalizate, așa cum
este stipulat în anunțul de
selecție,
respectiv:
"Vor
fi
evaluate
documentele
doveditoare
ale
studiilor
și
experienței/expertizei declarate
în CV (copii ale diplomelor de
studii, adeverințe de lucru, alte
documente doveditoare). Acestea
se depun la sediul proiectului, în
copie certificată cu originalul,
într-un
dosar
cu
pagini
numerotate, însoțite de un OPIS în
dublu exemplar. La depunere,
secretarul comisiei de selecție va
verifica copiile în raport cu
originalele documentelor. Dacă se
transmite dosarul prin poștă, se
vor transmite copii legalizate."
(ANUNT DE SELECȚIE NR.72/SIPOCA
397/8.08.2019, pag.13)

admis

admis

admis

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

7.

80/SIPOCA
VASILE
397/21.08.2019
Georgiana
Lavinia

8.

81/SIPOCA
DUMITRU
397/21.08.2019
Veronica

9.

82/SIPOCA
TRIANDAFIL
397/21.08.2019
Adina Andra

10.

83/SIPOCA
DICIANU Elena
397/21.08.2019
Diana

Expert coordonare
ghid
Expert tehnic
relaționare MEN+ISJ
+CCD+subordonate
Expert thnic
relaționare MEN+ISJ
+CCD+subordonate
Expert thnic
relaționare MEN+ISJ
+CCD+subordonate

admis

admis
admis
admis

Afișat la sediu MEN și postat pe site www.edu.ro, astăzi 22.08.2019, ora 12
Eventualele contestații se depun electronic, la adresa de e-mail: laura.chira@edu.gov.ro, sau la
secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul proiectului, respectiv la
Ministerul Educației Naționale din str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, București, camera 35,
etaj 1, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării actualelor rezultate ale probei,sub
sancțiunea decăderii din acest drept.

Manager de proiect,
Lucian GHIOCA

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

