
 

 

 

 

 

 

 
„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând 
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Fondul Social European  
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 Educație și competențe 
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  
Beneficiar: Ministerul Educației (ME)  
Titlul proiectului: „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor 
aparținând minorităților naționale din România”  
Contract de finanțare nr. POCU/982/6/20/152864  
Cod SMIS: 152864 
 
Nr.815/POCU-152864/16.03.2023 
 
 
 

REZULTATE ÎN URMA VERIFICĂRII ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE A DOSARELOR 

 
pentru concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul 

proiectului POCU – în afara organigramei organizației -   

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților 

naționale din România” POCU/982/6/20/152864 

 

Nr. 
crt. 

 

Nr. înregistrare 
dosar 

Expert/ Nr. posturi Rezultat Observații 

1. 
797/POCU-
152864/08.03.2023 

Asistent de proiect – 
expert național, 2-5 
ani /1 post 

RESPINS 

Conform pct.V lit. e) 
din anunțul de 
selecție nr. 
776/POCU-
152864/22.02.2023. 

2. 
804/POCU-
152864/13.03.2023 

Expert  elaborare 
auxiliare didactice 

(minorități naționale) 
A1.2 - expert național, 
1-5 ani /26 posturi  

ADMIS 

 

3. 
805/POCU-
152864/13.03.2023 

Expert  elaborare 
auxiliare didactice 
(minorități naționale) 
A1.2 - expert național, 
1-5 ani /26 posturi 

ADMIS 

 

4. 
806/POCU-
152864/13.03.2023 

Expert  elaborare 
auxiliare didactice 
(minorități naționale) 
A1.2 - expert național, 
1-5 ani /26 posturi 

ADMIS 
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5. 

809/POCU-
152864/14.03.2023 

Expert  elaborare 
auxiliare didactice 
(minorități naționale) 
A1.2 - expert național, 
1-5 ani /26 posturi 

ADMIS 

 

6. 

810/POCU-
152864/15.03.2023 

Expert  elaborare 
resurse educaționale 
(minorități naționale) 
A1.2 - expert național, 
1-5 ani/2 posturi 

ADMIS 

 

7. 

813/POCU-
152864/16.03.2023 

Expert  elaborare 
resurse educaționale 
(minorități naționale) 
A1.1 - expert național, 
1-5 ani/12 posturi 

RESPINS 

Lipsă adeverință 
medicală, opis și 
numerotarea 
paginilor conform 
cerințelor eliminatorii 
de la pct. V din 
anunțul de selecție 
nr.776/POCU-
152864/22.02.2023 

 

 
Notă: În ceea ce privește afișarea rezultatelor, sub forma codurilor, la concursul de selecție 
organizat în baza Apelului de selecție Nr. 776/POCU-152864/22.02.2023, precizăm că au fost 
respectate cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor). Toți candidați au fost informați în legătură cu 
această măsură, care respectă principiul integrității și confidențialității, statuat de art. 5 alin. 
(1), lit. (f) din GDPR. 

 

Afișat azi, 16.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


