
 

  

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                                                        

Nr. 760/15.03.2021 
 

 

 

 

REZULTATELE FINALE  
pentru concursul de recrutare și selecție a experților 

 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 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Cod candidat 

  

Post/ expert Punctaj final 

 

Status 

ADMIS/RESPINS 
1.  112/05.03.2021 

 

Manager de proiect -  

coordonator național 

100 ADMIS 

2.  106/05.03.2021 

 

Expert responsabil 

monitorizare si 

raportare 

100 ADMIS 

3.  85/02.03.2021  

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

100 

 

ADMIS 

4.  97/04.03.2021 Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

97,5 ADMIS 

5.  104/05.03.2021 

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

97,5 ADMIS 

6.  117/05.03.2021  

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

97,5 ADMIS 

7.  111/05.03.2021 

 

Expert comunicare,  

promovare, diseminare 

95 ADMIS 

8.  105/05.03.2021  

 

Responsabil financiar - 

contabilitate 

95 ADMIS 

9.  116/05.03.2021 

 

Expert achiziții publice 90 ADMIS 

10.  73/26.02.2021 

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

85 ADMIS 

11.  103/04.03.2021  

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

80 RESPINS 



 

  

 

 

 

 

 

 

12.  91/03.03.2021 

 

Expert responsabil 

monitorizare si 

raportare 

72,5 RESPINS 

13.  90/03.03.2021 

 

Expert consultant - 

coordonare activitate 

școli PULCHRA 

70 RESPINS 

 

 

Afișat astăzi 15.03.2021 la avizierul UCE-CNPEE și pe pagina web a UCE-CNPEE, 

secțiunea Informații publice.  

 

 
NOTĂ: 

 

● 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 

 


