
 

 

 

   

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

Anunță 

SCOATEREA LA CONCURS 

 

 

în cadrul proiectului „Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație 

și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel 

central și local”, cod SIPOCA 17, a 12 posturi contractuale temporar vacante de expert, pentru 

derularea activității  de colectare a datelor aferente primului raport de monitorizare, privind primele 

intervenții  implementate prin activități  de birou și de teren, stabilite în conformitate cu strategiile 

de condiționalitate ex-ante, pentru o perioadă de 5 luni, câte 60 de zile începând de la promovarea 

concursului și până în octombrie 2017. 

 

Posturile vor fi repartizate astfel: 

 1 expert pentru județele SV, BT, IS, VS 

 1 expert pentru județele BC, NT, HR, CV 

 1 expert pentru județele VN, GL, BR, BZ 

 1 expert pentru județele TL, CT, IL, CL 

 1 expert pentru județele MM, BN, SM, SJ 

 1 expert pentru județele CJ, MS, AB, SB 

 1 expert pentru județele CS, HD, GJ, MH 

 1 expert pentru județele BH, AR, TM 

 1 expert pentru județele DJ, OT, VL, TR 

 1 expert pentru județele GR, CL, IF 

 2 experți pentru Municipiul București  

 
Condițiile generale de participare sunt: 

  

-studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: 

-cel puţin 5 ani experiență în domeniul educației și formării profesionale. 

 

Condiții specifice pentru participare la concurs:  

 -experiență în implementarea /monitorizarea de proiecte finanațate prin fonduri externe în 

domeniul educației; 

 

Dosarul de înscriere la concurs  
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:  

1. Cererea de înscriere la concurs;  

2. Copia actului de identitate;  

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;  

4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea 

studiilor, după caz;  



 

 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

(candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);  

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate;  

7. Curriculum vitae;  

8. Alte documente relevante.  

 Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate. 

 

 

         Bibliografie  

- Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

http://oldsite.edu.ro/index.php/resurse/23306 

- Strategia naţională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/c1165/ 

- Strategia de învățare pe tot parcursul vieții 2015 – 2020 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/c1165/ 

- Strategia educației și formării profesionale din România în perioada 2016 – 2020 

http://oldsite.edu.ro/index.php/genericdocs/24340 

 

 

Condiții de lucru : 

- Experții își vor suporta cheltuielile de deplasare pentru a putea efectua vizitele la 

beneficiari, implementatori, unități de învățământ.  

 

         Calendarul de desfășurare al concursului:  
Înscrierile se fac la sediul Ministerului Educației Naționale din str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 

sector 1, București, camera 37, etaj 1, persoana de contact: dl Laurențiu Bîrsan, până cel târziu la 

data de 13.07.2017, ora 14:00.  

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:  

a) selecția dosarelor: 16.07.2017;  

b) proba scrisă: 20.07.2017, ora 10:00;  

c) interviul: 25.07.2017, ora 12:00.  

 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi 

lucrătoare de la data finalizării probei. 

 După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, 

candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, 

sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul  Ministerului 

Educației Naționale , precum și pe pagina de internet, imediat după soluționarea contestațiilor. 

 În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare: 

http://oldsite.edu.ro/index.php/resurse/23306
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/c1165/
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/c1165/
http://oldsite.edu.ro/index.php/genericdocs/24340


 

 

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor 

pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

 (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a 

interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea 

răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare 

de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Rezultatele finale se afișează la sediul Ministerului Educației Naționale, precum și pe pagina 

de internet a acestuia, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 

32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii 

“admis” sau “respins”. 

 Relații suplimentare se pot obține la Direcția Management Strategic și Politici Publice – 

Birou Coordonare Strategică, etaj 1, camera 37, tel. 021 405 57 27 interior 1415. 

 Afișat astăzi 03.07.2017, la sediul Ministerului Educației Naționale. 

 

 

 

 

 

MANAGER PROIECT, 

VALENTIN SORIN POPESCU 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie, 

Laurențiu BÎRSAN 


