
 

 
 

 

                                                    

      

 

Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astăzi, 13.08.2019, în urma îndeplinirii procedurii de 

selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la procedura de recrutare şi selecţie pentru trei poziţii vacante 

în cadrul proiectului ,,Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort II”, 

Cod SIPOCA127338/MySMIS nr. 612, prevăzută la art. 20 alin. (2) litera (a) coroborat cu art. 21-22 din 

Procedura internă de recrutare şi selecție a personalului ce urmează a fi încadrat  pe posturi în afara 

organigramei, pentru a desfăşura activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, implementate de Academia Română.  

Pentru poziţia de coordonator activităţi – partener Academia Română,  pe durată determinată, cu 

fracţiune de normă în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul 

ministerelor de resort-II’’ a fost depus în termenul specificat în anunţul de selecţie, un singur dosar. 

Pentru poziţia de expert financiar – partener Academia Română,  pe durată determinată, cu 

fracţiune de normă în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul 

ministerelor de resort-II’’ a fost depus în termenul specificat în anunţul de selecţie, un singur dosar. 

Pentru poziţia de responsabil rezultate – partener Academia Română,  pe durată determinată, cu 

fracţiune de normă în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul 

ministerelor de resort-II’’ a fost depus în termenul specificat în anunţul de selecţie, un singur dosar. 

Comisia de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante de: coordonator activităţi – partener 

Academia Română, expert financiar – partener Academia Română şi responsabil rezultate – partener 

Academia Română, pe durată determinată, cu fracţiune de normă în cadrul proiectului “Extinderea 

sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort-II’’, constituită în baza aprobării 

Preşedintelui Academiei Române, în urma analizei dosarelor depuse pentru procedura de recrutare şi 

selecție în ceea ce privește îndeplinerea condițiilor de participare, a stabilit următoarele:  

 

Nr. 

Crt. 
Poziţia vizată în cadrul proiectului 

Cod atribuit 

la înscriere 

Situaţie dosar 

înscriere 

candidat 

Observații 

1. 
Coordonator activităţi – partener 

Academia Română 3455 ADMIS 
Dosar complet; candidatul 

îndeplineşte condiţiile de 

participare. 

2. 
Expert financiar – partener 

Academia Română 3463 ADMIS 
Dosar complet; candidatul 

îndeplineşte condiţiile de 

participare. 

3. 
Responsabil rezultate – partener 

Academia Română 3464 ADMIS 
Dosar complet; candidatul 

îndeplineşte condiţiile de 

participare. 

       Candidaţii admişi la selecția dosarelor pentru poziţiile menţionate mai sus se vor prezenta în data 

de 21.08.2019, ora 09:00 pentru poziţia de coordonator activităti, ora 10:00 pentru poziţia de expert 

financiar şi ora 11:00 pentru poziţia de responsabil rezultate, la sediul Academiei Române, camera 25.  

Identificarea se va face în baza cărții de identitate. 

 

Secretar comisie de selecţie 

 

ANUNŢ REZULTAT SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 
 
 
 


