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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. 078/POCU-152864/Data:28.03.2022 
 

 
REZULTATELE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII 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. de înregistrare dosar 
de candidatură 

Denumire post Admis/ 
respins 

Observații 

1. 
048/POCU-
152864/15.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale)  

ADMIS 

 

2. 
050/POCU-
152864/16.03.2022 

Expert tehnic 
monitorizare și 
raportare  

ADMIS 
 

3. 
051/POCU-
152864/16.03.2022 

Asistent de proiect  
ADMIS 

 

4. 
052/POCU-
152864/16.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale)  

RESPINS 
Dosar - lipsă opis 

și fără pagini 
numerotate – nu 

corespunde 
cerințelor de la 

pct. V din 
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anunțul de 
selecție nr. 
044/POCU-
152864/ 

04.03.2022 

5. 

053/POCU-
152864/16.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale) 

RESPINS 
Dosar - lipsă opis 

și fără pagini 
numerotate – nu 

corespunde 
cerințelor de la 

pct. V din 
anunțul de 
selecție nr. 
044/POCU-
152864/ 

04.03.2022 

6. 

057/POCU-
152864/16.03.2022 

Coordonator 
implementare 
programe de 
formare  

ADMIS 
 

7. 

058/POCU-
152864/16.03.2022 

Coordonator 
implementare 
programe de 
formare  

ADMIS 
 

8. 

060/POCU-
152864/21.03.2022 

Formator  
RESPINS 

Dosarul depus 
vizează postul de 

formator-
învățământul 

primar, care nu 
se regăsește în 
lista posturilor 

scoase la selecție 
conform 

anunțului de 
selecție nr. 
044/POCU-
152864/ 

04.03.2022 

9. 

061/POCU-
152864/21.03.2022 

Expert elaborare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale)  

ADMIS 
 

10. 
062/POCU-
152864/21.03.2022 

Expert elaborare 
resurse ADMIS 
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educaționale 
(minorități 
naționale)  

11. 

063/POCU-
152864/21.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale)  

ADMIS 
 

12. 

064/POCU-
152864/21.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale)  

ADMIS 
 

13. 
065/POCU-
152864/22.03.2022 

Asistent achiziții 
publice  ADMIS 

 

14. 

066/POCU-
152864/22.03.2022 

Expert tehnic 
documente 
justificative 

ADMIS 
 

15. 

067/POCU-
152864/22.03.2022 

Expert elaborare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale) 

RESPINS 
Declarația de 

consimțământ nu 
este conform 
modelului din 

Anexa 2 la 
anunțul de 
selecție nr. 
044/POCU-
152864/ 

04.03.2022 
-Documentele nu 

sunt datate și 
semnate conform 

cu originalul 
conform 

cerințelor de la 
pct. V din 
anunțul de 
selecție nr. 
044/POCU-
152864/ 

04.03.2022 

16. 

068/POCU-
152864/22.03.2022 

Expert tehnic 
documente 
justificative  

ADMIS 
 

17. 
069/POCU-
152864/22.03.2022 

Asistent financiar 
ADMIS 
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18. 

070/POCU-
152864/22.03.2022 

Expert tehnic 
documente 
justificative  

ADMIS 
 

19. 

071/POCU-
152864/22.03.2022 

Expert operațional 
monitorizare 
formare  

ADMIS 
 

20. 

072/ POCU-
152864/22.03.2022 

Expert tehnic 
documente 
justificative  

ADMIS 
 

21. 

073/POCU-
152864/23.03.2022 

Expert validare 
resurse 
educaționale 
(minorități 
naționale) / 10 
posturi 
 

ADMIS 
 

 
 

Notă: În ceea ce privește afișarea rezultatelor, sub forma codurilor,  la concursul de selecție 

organizat în baza Apelului de selecție Nr. 044/POCU-152864/04.03.2022, 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 candidații 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, 28.03.2022 
 
 

Secretarul comisiei de contestații, 
 

 
 
 
 


