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REZULTATELE PROBELOR DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII 

ADMINISTRATIVE ȘI DE EVALUARE A DOSARELOR 

 
Concurs de recrutare și selecție  

experți pentru posturile vacante 

din echipa Centrului Național de Politici și Evalaure în Educație 

-în afara organigramei organizației- 

 

în cadrul proiectului PULCHRA - 

Știința în medii urbane: Dezvoltarea de centre comunitare de învățare participativă prin 

cercetare și activare 

Nr proiect: 824466, Programul HORIZON 2020 

 

 

Anunț de selecție experți Nr. 552/18.02.2021 

 

Nr. 

crt. 

Cod candidat 

  

Post/ expert Rezultat 

verificare 

eligibilitate 

administrativă 

Rezultat 

evaluare 

dosar  

Observații 

1.  112/05.03.2021 

 
Manager de 

proiect -  

coordonator 

național 

ADMIS 100  

2.  111/05.03.2021 

 
Expert comunicare,  

promovare, diseminare 

ADMIS 90  

3.  55/23.02.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

 RESPINS -  Nu se 

indeplinesc 

condițiile de 

vechime în 

educație/cer

cetare în 

educație 

4.  60/24.02.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

RESPINS 

-  
Nu se 

indeplinesc 

condițiile de 

vechime în 

educație/cer

cetare în 

educație 

5.  73/26.02.2021 Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 70   

6.  77/26.02.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

RESPINS 55 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 



  

 

 

 

 

 

 

PULCHRA puncte 

7.  82/01.03.2021 Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

RESPINS -  Nu se 

indeplinesc 

condițiile de 

vechime în 

educație/cer

cetare în 

educație 

8.  83/01.03.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

 

RESPINS -  Nu se 

indeplinesc 

condițiile de 

vechime în 

educație/cer

cetare în 

educație 

9.  84/01.03.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

RESPINS 50 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 

puncte 

10.  85/02.03.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 100   

11.  87/03.03.2021 

 
Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

RESPINS 45 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 

puncte 

12.  90/03.03.2021 Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 65  

13.  97/04.03.2021 Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 95  

14.  103/04.03.2021  Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 85  

15.  104/05.03.2021 Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 95  

16.  117/05.03.2021  

 
Expert consultant 

- coordonare 

activitate școli 

PULCHRA 

ADMIS 95  

17.  86/03.03.2021  Expert responsabil 

monitorizare si 

raportare 

RESPINS 55 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 

puncte 

18.  91/03.03.2021  Expert responsabil 

monitorizare si 

raportare 

ADMIS 65  



  

 

 

 

 

 

 

19.  106/05.03.2021  Expert responsabil 

monitorizare si 

raportare 

ADMIS 100  

20.  61/24.02.2021 

 
Responsabil 

financiar - 

contabilitate 

RESPINS 50 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 

puncte 

21.  105/05.03.2021  Responsabil 

financiar - 

contabilitate 

ADMIS 95  

22.  102/04.03.2021  Expert achiziții 

publice 

RESPINS 45 Nu a obținut 

punctajul 

minim de 60 

puncte 

23.  113/05.03.2021 Expert achiziții 

publice 

RESPINS - Lipsă 

documente 

care să 

ateste 

experiența in 

domeniul 

achizițiilor 

publice, 

lipsă 

certificat 

achiziții 

publice 

24.  116/05.03.2021 Expert achiziții 

publice 

ADMIS 85  

 

Afișat astăzi 09.03.2021 la avizierul UCE-CNPEE și pe pagina web a UCE-CNPEE, 

secțiunea Informații publice.  

 

NOTĂ: 

 

• Eventualele contestații se depun în data de 09 – 10 martie 2021, la secretariatul 

comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul UCE-CNPEE din Str. Știrbei Vodă 

nr. 37, București, sau scanate și transmise la adresa de e-mail info@ise.ro. 

 

• 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 PULCHRA. 
 

 

Ordonator de credite, 

Marian ȘUȚĂ 

DIRECTOR GENERAL 

mailto:info@ise.ro

