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Prioritatea de investiții: 10.i  
Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
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Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 
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Cod SMIS 2014+: 118327 
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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ  
privind modificarea calendarului  de desfășurare a selecţiei  

pentru ocuparea unor posturi de experți 
în cadrul proiectului POCU 

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED 
Cod SMIS 2014+: 118327 

 
 
 

Având în vedere prevederile Anunțului de selecție nr. 6685/CRED/31.01.2023, publicat de 
Ministerul Educației la 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/concursuri/Proiecte/CRED/a
pel_februarie/02_02_2023_CRED_Anunt_selectie_6685.pdf, 

 
Conform Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul 

echipelor de proiect PS-UIPFFS-007, revizuite, în temeiul căreia se organizează și se desfășoară 
respectivul Anunț de selecție, 
 
 Luând în considerare depunerea unui număr redus de dosare, respectiv două dosare pentru 
două posturi,  
 

Ținând cont de posibilitatea de modificare a calendarului de selecție în anumite condiții, 
stipulată atât în Procedura de sistem, cât și în Anunțul de selecție (“Comisia își rezervă dreptul de 
a devansa termenul de publicare a rezultatelor la eventualele contestații, în funcție de 
numărul contestațiilor depuse”), cu obligativitatea transmiterii acestei informări candidaților 
interesați, 

 
Prin prezenta, se modifică calendarul desfășurării Anunțului de selecție, după cum urmează: 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/concursuri/Proiecte/CRED/apel_februarie/02_02_2023_CRED_Anunt_selectie_6685.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/concursuri/Proiecte/CRED/apel_februarie/02_02_2023_CRED_Anunt_selectie_6685.pdf
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VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECŢIEI: 
  

Perioada Activitatea 

        2.02-17.02.2023  Depunerea dosarelor 

20.02.2023 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

21.02.2023 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității 

administrative a dosarelor 

 22.02.2023  Depunerea eventualelor contestații 

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații 

23.02.2023 Realizarea evaluării dosarelor 

Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 

24.02.2023                               Depunerea eventualelor contestații 

27.02.2023 Afișarea rezultatelor eventualelor contestații 

Afișarea rezultatelor finale 

 
 
Afișat astăzi 23.02.2023, 

 
 

MANAGER PROIECT 
 

Merima Carmen PETROVICI 


