
 

 

 CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR 
 

     
REZULTAT - SELECȚIA DOSARELOR 

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de expert gradul IA la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor / CNRED 

 
Nr.cr

t. 

 
Funcția publică vacantă pentru 

care se organizează concurs de 
recrutare* 

 
Nr. înregistare atribuit dosarului de 

concurs al  

 
Rezultatul selecției 

dosarelor 
admis/respins 

 
Motivul respingerii dosarului 

1 Expert gradul IA 101_CNRED/15.03.2023 RESPINS Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea 
studiilor, de minimum 5 ani, solicitată în anunțul de 
concurs, conform art. 15 lit e) din HG nr. 1336/2022 

2 Expert gradul IA 108_CNRED/16.03.2023 RESPINS Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea 
studiilor, de minimum 5 ani, solicitată în anunțul de 
concurs, conform art. 15 lit e) din HG nr. 1336/2022 

3 Expert gradul IA 109_CNRED/16.03.2023 ADMIS - 

4 Expert gradul IA 110_CNRED/17.03.2023 RESPINS Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea 
studiilor, de minimum 5 ani, solicitată în anunțul de 
concurs, conform art. 15 lit e) din HG nr. 1336/2022 

5 Expert gradul IA 111_CNRED/17.03.2023 ADMIS - 

 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 
1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretariatul 
comisiei de concurs. 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 57 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022. 

Afişat astăzi, 21.03.2023, ora 08:00, la sediul Ministerului Educației. 

Candidații declarați admiși vor susține proba suplimentară de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în data de 27.03.2023, ora 10:00 și proba suplimentară de testare a competențelor 
lingvistice de comunicare în limba engleză în data de 27.03.2023, ora 12:00, la sediul Ministerului Educației, din strada Spiru Haret nr. 12, camera 4. 
 
Pentru candidații declarați admiși la probele suplimentare, proba scrisă va avea loc în data de 03.04.2023, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației, din strada Spiru Haret nr. 12, camera 4. 
            

                                                                                                                                                                                               
 *identificată prin denumire, clasă, grad (Consilier/Expert/Inspector clasa I grad profesional superior/principal/asistent) 


