ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA
Nr. 24579
…………/26.10.2020
REZULTATUL
cu privire la contestatia doamnei Baraitaru Andreea-Georgiana, înregistrată sub numărul
24443/23.10.2020 și a domnului Anghelache-Durst Andrei-Ionuț, înregistrată sub numărul
24378/23.10.2020, împotriva rezultatului selecției dosarelor de concurs, publicat pe site-ul
institutiei sub numărul de înregistrare 24327/22.10.2020
NR.
NUMELE SI PRENUMELE
CRT.

ADMIS/RESPINS

MOTIV RESPINGERE

Compartimentului Monitorizare proiecte
1.

Baraitaru AndreeaGeorgiana

RESPINS

- din documentele depuse la dosarul
de înscriere la concurs, nu au fost
identificate
documente
justificative
cu
privire
la
experiența
relevantă
în
implementarea/gestionarea
proiectelor finanțate din fonduri
europene, în speță referitoare la
îndeplinirea funcției de Asistent
Cercetare Tehnologii de Depoluare
în cadrul proiectului ”Eco-NanoTehnologii pentru dezvoltarea unui
modul cu dublă funcționalitate pe
bază de nanofire-EcoNanoWires” și
referitoare la îndeplinirea funcției
de Cercetător Știintific în cadrul
proiectului ”Completarea nivelului
de cunoaștere a biodivesității prin
implementarea
sistemului
de
monitorizare a stării de conservare
a speciilor și habitatelor de interes
comunitar
din
România
și
raportarea în baza art. 17 al
Directivei Habitate 92/43/CEEEvaluarea stării de conservare
pentru speciile de pești de interes
comunitar la nivel național și
determinare stării favorabile/
nefavorabile a acestora, în baza
art. 17 a Direcției Habitate
92/43/CEE în vederea realizării
raportării de țară”, proiecte
menționate în cadrul contestației
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2.

Anghelache-Durst AndreiIonuț

RESPINS

- din documentele depuse la dosarul
de înscriere la concurs, nu rezultă
experiența
relevantă
pentru
ocuparea poziției de Expert
administrație publică în cadrul
Compartimentului
Monitorizare
proiecte. Îndeplinirea atribuțiilor
din fișele de post atașate la dosar
pentru pozițiile de expert recrutare
grup țintă și animator socioeducativ CMAI nu poate fi
considerată experiență relevantă și
suficientă
în
raport
cu
complexitatea atribuțiilor postului
de Expert administrație publică în
cadrul
Compartimentului
Monitorizare proiecte.

Candidatul/candidații nemulțumit/ți de modul de soluționare al contestației se poate/pot adresa
instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Secretar:
Elena CIURARU – consilier superior

digital de
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Elena Ciuraru
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