
   

 

       

 

 

              

   

 
 

 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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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, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării (MEC) 
Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 
Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 
Cod SMIS 2014+: 118327 

Nr. 1684/CRED/BH/24.02.2021  
                                                                

Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative  în cadrul concursului de selecției 

pentru posturile de experți pilotare curriculum, în cadrul activității A.4. Pilotarea unor 

strategii integrate (adaptare curriculară și intervenții complementare)/ A.4.2. Dezvoltarea si 

pilotarea unor strategii de adaptare curriculara la nevoile elevilor din grupuri 

 

Anunț de selecție nr. 1655/CRED/12.02.2021 

N. crt. Nr. de 

înregistrare a 

dosarului 

candidat 

Post / Disciplina Unitatea de 

învățământ 

Rezultat 

1.  5007/23.02.2021 

 

Expert pilotare curriculum - 
Învățământ GIMNAZIAL – LIMBA ȘI 

LITERATURA ENGLEZĂ 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ”Puiu 

Sever ” INEU 

Admis 

2.  4965/22.02.2021  Expert pilotare curriculum - 
Învățământ PRIMAR 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR.1 

PETREU 

Admis 

3.  4756/19.02.2021  Expert pilotare curriculum - 
Învățământ GIMNAZIAL – LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 

LITERATURA ENGLEZĂ 

LICEUL 
TEHNOLOGIC NR.1 

DOBREȘTI 

Admis 

4.  4795/19.02.2021  Expert pilotare curriculum - 
Învățământ GIMNAZIAL – LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

LICEUL 
TEHNOLOGIC NR.1 

DOBREȘTI 

Admis 

Afișat azi 24/02/2021.  

NOTĂ : 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, pentru fiecare candidat s-a menționat numărul de înregistrare a dosarului depus în 

vederea candidaturii pentru ocuparea unei funcții de expert, în cadrul proiectului C.R.E.D. 


