
 
 
 
Titlul proiectului: Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a 
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Nr.82/SIPOCA 867/10.06.2021 
 

 
 

rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative 

din cadrul concursului pentru recrutarea și selecția a 4 posturi de experți externi, în afara 

organigramei, în cadrul proiectului SIPOCA 867 

 

Anunț de selecție  experți nr.55/SIPOCA 867/24.05.2021 

 

 

Nr.  

crt. 

Număr dosar Post/ expert Rezultat Observații 

1.  80/SIPOCA867/08.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS Admis cu condiția 

prezentării documentelor 

justificative - cazier 

judiciar-în original, 

conform criteriului IV. B. 2 

.f. din anunțul de selecție 

până la data de 11.06.2021 

2. 79/SIPOCA867/07.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS  



 
3. 74/SIPOCA867/04.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS Admis cu condiția 

prezentării documentelor 

justificative -adeverință  

medicală și cazier judiciar-

în original, conform 

criteriilor IV. B. 2.f. și g din 

anunțul de selecție, până la 

data de 11.06.2021 

4. 72/SIPOCA867/04.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS  

5. 75/SIPOCA867/07.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS  

6. 73/SIPOCA867/04.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS  

7. 69/SIPOCA867/02.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS  

8. 71/SIPOCA867/02.06.2021 Expert 

măsurare 

impact 

dezvoltare 

instituțională, 

socială și 

economică 

ADMIS Admis cu condiția 

prezentării documentelor 

justificative - cazier 

judiciar - în original, 

conform criteriului IV. B. 

2.f. din anunțul de selecție, 

până la data de 11.06.2021 



 
9. 78/SIPOCA867/07.06.2021 Expert 

cercetare 1 

ADMIS  

10. 76/SIPOCA867/07.06.2021 Expert 

cercetare 1 

ADMIS  

11. 70/SIPOCA867/02.06.2021 Expert 

cercetare 1 

ADMIS  

12. 77/SIPOCA867/07.06.2021 Expert 

cercetare 2 

ADMIS  

 
 
Afișat și postat pe site-ul www.edu.ro, astăzi 10.06.2021.  
 
Eventualele contestații se trimit la adresa de e-mail daniel.paraschiv@edu.gov.ro, în  
termen  de  cel  mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor verificării eligibilității 
administrative.  
Documentele solicitate în original se aduc/trimit la sediul Ministerului Educației, strada 
General H. M. Berthelot 28-30.  

 
 
 

Comisia de selecție, 
Președinte 

 
 

        
 
       Secretar, 


