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Nr. 4427 CRED/22.06.2021                                                                             Anexa 6 
 

 
REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 
a concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante 

din echipa ME beneficiar în proiect 
-în afara organigramei - 

 

în cadrul proiectului 
„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” 

cod SMIS 2014+:118327 
 
  
Anunț de selecție experți nr. 4290/CRED/02.06.2021 
 

Nr. 

crt. 

 

Nr. înregistrare  a 

Cererii de înscriere  a 

candidatului 

Expert/ Nr. posturi Rezultat Observații 

1.  4397/CRED/16.06.2021 
Expert operațional 

monitorizare 

ADMIS 
 

2.  4398/CRED/16.06.2021 
Expert operațional 

monitorizare 
ADMIS 

 

3.  4403/CRED/17.06.2021 

Expert help desk ADMIS Sub rezerva depunerii 

cazierului până la 

data de 24.06.2021 

4.  4396/CRED/16.06.2021 Expert help desk ADMIS  

5.  4413/CRED/17.06.2021 
Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

6.  4408/CRED/17.06.2021 

Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS Sub rezerva depunerii 

cazierului până la 

data de 24.06.2021 

7.  4406/CRED/17.06.2021 
Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

8.  4411/CRED/17.06.2021 
Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  
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9.  
4405/CRED/17.06.2021 Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

10.  
4387/CRED/15.06.2021 Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

11.  
4404/CRED/17.06.2021 Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

12.  
4410/CRED/17.06.2021 Expert zonal 

evaluare finală 

ADMIS  

 
 
Afișat astăzi 22.06.2021 
 
 
NOTĂ: 
 

 Contestațiile se depun la sediul din Str. Puțul cu plopi, nr. 7, Sector 1, București sau la 
adresa de email office.uipffs@edu.gov.ro, în termen 24 ore de la data afișării 
rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

 Având în vedere Legea nr. 190/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind 
măsuri de punere în aplicare a 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), pentru 
fiecare candidat s-a menționat numărul de înregistrare a dosarului depus în vederea 
candidaturii pentru ocuparea unei funcții de expert, în cadrul proiectului CRED . 

 
 

 
 
 
 

mailto:office.uipffs@edu.gov.ro

