
              

   

 

Anexa 6 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

a concursului de recrutare și selecție a experților 

pentru posturile vacante  

din echipa MEC 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. 6/22.01.2020 

 

Nr.  

crt. 

 

Nume și prenume 

candidat 

Post/ expert Rezultat Observații 

1. ZAHARIA GABRIEL 

VIOREL 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

2. FOLTUȚIU MONICA 

 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

3. CORNEA 

ALEXANDRA 

 

 

monitorizare 

proiecte 

RESPINS Nu reiese din CV experiența 

profesională specifică; nu sunt 

atașate documente doveditoare 

privind experiența/expertiza, 

calificările specifice aferente 

poziției;  

Nu sunt menționate în CV sau în 

alte doc. prezentate cunoștințele 

de operare calculator. 

4. VINTILĂ ANDREEA 

MIRUNA 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

5. BUNEA-BONTAȘ 

CRISTINA AURORA 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

6. RĂVEANU LUCIAN 

 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

7. CONSTANTINESCU 

PATRICHI ANCA  

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

8. KHALID AHMED 

 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

9. NIȚĂ DORIN monitorizare ADMIS  



 

 

COSTINEL 

 

proiecte 

10. DUHONI SIMONA 

RODICA 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

11. DRAGOȘ ANA 

DIANA 

 

 

monitorizare 

proiecte 

RESPINS Nu sunt atașate documente 

doveditoare privind experiența în 

domeniul educației și formării 

profesionale; 

Nu sunt prezentate documente 

care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice. 

12. SIMA CRISTINA 

IOANA 

 

 

monitorizare 

proiecte 

RESPINS Nu sunt atașate documente 

doveditoare privind experiența în 

domeniul educației și formării 

profesionale; 

Nu sunt menționate în CV sau în 

alte doc. prezentate cunoștințele 

de operare calculator. 

13. MARIN NICOLETA 

SIMONA 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

14. DIMA SILVIU 

MARIUS 

 

 

monitorizare 

proiecte 

RESPINS Nu reiese din CV experiența 

profesională specifică; nu sunt 

atașate documente doveditoare 

privind experiența/expertiza, 

calificările specifice aferente 

poziției 

15. DRĂGAN 

GABRIELA 

monitorizare 

proiecte 

ADMIS  

 

Afișat astăzi 07.02.2020 

 

 

Eventualele contestații 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  08.00-16.00. 

 

 
 
 

        

 


