
 

Anexa 8 

 

REZULTATUL ANALIZĂRII CONTESTAȚIILOR DEPUSE PRIVIND 

ELIGIBILITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 

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 contestații experți nr. 8/02.03.2020 

 

Nr.  

crt. 

 

Nume și prenume 

candidat 

Post/ expert Rezultat Observații 

1. CONDOVICI 

ANDREI NICOLAE  

monitorizare 

proiecte 

RESPINS *Membri comisiei de soluționare 

a contestațiilor au reanalizat 

dosarul candidatului și au 

concluzionat următoarele: 

- cerința privind 

experiența mai mare de 

un an în domeniul 

educației și formării 

profesionale nu este 

îndeplinită.  

Candidatul a ocupat în perioada 

04.01.2016 – 18.04.2018 funcția 

de manager, funcție ce NU 

conferă experiență în domeniul 

educației și formării 

profesionale, ci doar experiență 

în coordonare de activități, asa 

cum este menționat și în  textul 

contestației. Coordonarea 

activităților de formare 



desfășurate prin intermediul 

proiectului 

POSDRU/173/6.1/S/148564 nu 

este echivalentă cu activitatea de 

formare profesională propriu-

zisă, aceasta activitate putând fi 

efectuată doar de experți care 

detin certificate de formator, 

conform prevederilor legislației 

naționale în vigoare. De 

asemenea, coordonarea de 

activități de formare cu grupul 

țintă nu oferă experiență în 

educație. 

Candidatul a transmis copie 

după contractul individual de 

muncă încheiat cu SC 

RISESMART SRL, funcția este de 

manager COR 112029, dar fișa 

de post, anexă la contract, de 

unde reies atribuțiile postului, 

nu a fost transmisă și nici 

certificatul de formator care i-ar 

fi oferit dreptul de a desfășura 

activități de formare. 

Odată cu depunerea 

contestației, candidatul a 

transmis adeverinta nr. 

13/18.03.2020    eliberată de SC 

RISESMART SRL unde este 

specificat faptul că dl Andrei 

Nicolae CONDOVICI  a activat 

si ca formator. Adeverința nu 

este însoțită de certificatul de 

formator, datele din CV-ul 

domnului, coroborate cu cele 

din contractul individual de 

muncă, arată faptul că acesta a 

ocupat funcția de manager, 

funcție care ii permite, să 

deruleze coordonarea 

activităților de formare, asa cum 

este specificat în textul 

contestației, contrar celor 

declarate în adeverință. 

 

  


