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REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR 
 

a concursului nr. 6 de recrutare și selecție  
experți realizare resurse educaționale deschise  

pentru posturile vacante 
din echipa Centrului Național de Politici și Evalaure în Educație 

-în afara organigramei organizației- 
 

în cadrul proiectului POCU 
„Curriculum relevant. Educație deschisă pentru toți – CRED” 

cod SMIS 2014+: 118327 
beneficiar: Centrul Național de Politici și Evalaure în Educație 

 
 

Anunț de selecție experți Nr. 877/CRED/02.11.2020 
 
 

Nr. crt. Cod candidat 
 

Nume/Prenume 

Post/ expert Status 
Admis/Respins 

Punctaj 
probă 

evaluare 
dosare 

Programare 
interviu – pentru 

posturile care 
necesită aceasta 

probă 
1. 958  Expert realizare 

resurse educaționale 
deschise - tutoriale 
educaționale 

ADMIS 54  
15.12.2020 

2. 961  Expert realizare 
resurse educaționale 
deschise - tutoriale 
educaționale 

ADMIS 48  
15.12.2020 

 

3. 965  Expert realizare 
resurse educaționale 
deschise - tutoriale 
educaționale 

ADMIS 58  
15.12.2020 

 

4. 966  Expert realizare resurse 
educaționale deschise - 
tutoriale educaționale 

ADMIS 44  
15.12.2020 

 

5. 967  Expert realizare 
resurse educaționale 
deschise - tutoriale 
educaționale 

ADMIS 46  
15.12.2020 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

6. 968 Expert realizare 
resurse educaționale 
deschise - tutoriale 
educaționale 

ADMIS 59  
15.12.2020 

 

 
 
Afișat astăzi 09.12.2020, la avizierul UCE-CNPEE și pe pagina web a UCE-CNPEE, secțiunea 
proiectului CRED.  
 
NOTĂ: 
 

• Eventualele contestații se depun în data de 10 noiembrie 2020, la secretariatul comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la sediul UCE-CNPEE din Str. Știrbei Vodă nr. 37, București între 
orele 10.00 – 16.00. 

 
• Având în vedere Legea nr. 190/2018, cu modificarile si completarile 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. 

 
 
Ordonator de credite,                                                          Coordonator proiect CNPEE,                                                                                                                                   
Marian ȘUȚĂ                                                                            Ciprian FARTUȘNIC 
DIRECTOR GENERAL  
 


