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Nr. înreg. 283/BDL/04.12..2019                          
 

Aprob, 
       Ordonator de credite, 

 
 

ANUNȚ DE SELECȚIE 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

anunță scoaterea la concurs 
 

         în cadrul proiectului Acces egal și participare a elevilor la învățământul liceal prin Programul național 
,,Bani de liceu” 

 
a 42 posturi de  Experți colectare și verificare date,  în cadrul subactivității A2.8. Acordarea 

sprijinului financiar pentru grupul țintă pentru anul școlar 2018-2019,   
pentru perioada  decembrie 2019 -  februarie 2020 

  
 

I. INFORMAȚII PROIECT 
 

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul POCU 
447/6/3/126620 cu titlul Acces egal și participare a elevilor la învățământul liceal prin Programul 
național ,,Bani de liceu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10i.  
Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea 
educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, 
non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv specific 6.3. 
Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității rrome și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. Bugetul 

alocat este de 144.848.879,38 lei. 
 

      Obiectivul general al proiectului constă în facilitatea accesului egal și a participării la 
învățământul liceal a elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, proveniți din medii dezavantajate 
cum ar fi: populația rromă, persoane cu dizabilități, persoane din mediul rural, precum și alte 
categorii de grupuri vulnerabile, prin acordarea sprijinului financiar în cadrul programului național 
„Bani de liceu”. 
      Obiectivele specifice ale proiectului constau în stabilirea beneficiarilor Programului național 
social „Bani de liceu” la nivel de unitate de învățământ/județ/țară per an școlar și creșterea 
participării la educația secundară prin acordarea sprijinului financiar prin Programul național „Bani 
de liceu” unui număr de 65.488 de beneficiari eligibili, conform legislației în vigoare. 
      Programul național de protecție socială „Bani de liceu” acordă sprijin pentru menținerea elevilor 
în educație, contribuind la creșterea accesului și participării în învățământul secundar pentru 
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, prin sprijinul financiar acordat elevilor și implicit 
familiilor acestora. Acest program furnizează sprijin financiar lunar pentru elevii de liceu (clasele 
IX-XII) din segmentele cele mai sărace ale populației României. 
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II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 
 

Obiectul anunțului de selecție se referă la ocuparea, în cadrul echipei de implementare a 

proiectului, a 42 de posturi de Experți colectare și verificare date, în afara organigramei existente, 

câte unul pentru fiecare județ și Municipiul București. 
     În  vederea  atingerii  rezultatului de proiect Sprijinul financiar pentru grupul țintă pentru anul 
școlar 2018-2019 acordat din Cererea de finanțare,  Ministerul Educației și Cercetării va selecta și 

contracta experți potrivit tabelului  de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

 

Nr. subactivitate și denumire Număr 
experți 

Durata 
contractului 

 

Nr. ore pe 
lună/expert 

 

1. A2.8. Acordarea sprijinului 
financiar pentru grupul țintă 
pentru anul școlar 2018-2019   

42 decembrie 2019 – 
februarie 2020 

64 

 

       Conform  art. (4) alin. (1) din HG 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se 
stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din 
fonduri europene nerambursabile și art. I  alin. (10^5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                  

nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, în vederea recrutării și selecției experților externi angajați pe 
bază de contract de muncă pe perioadă determinată în cadrul echipelor de implementare ale 
proiectelor în care Ministerul Educației și Cercetării are calitate de beneficiar sau partener și 
Procedura de Sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect din 
cadrul Ministerului Educației și Cercetării – Cod. P.S. – UIPFFS-007,  în procesul de recrutare și  
selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, vor fi evaluați candidații 
care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare, mai jos 
menționate.  
 

III. CONDIȚII GENERALE: 
 

      Expertul: 
a)  are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor 
aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România; 
b)  are capacitate de exercițiu deplină; 
c)  îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
d)  nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  
înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  
intenție,  care  l-ar  face/ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  
care  a intervenit reabilitarea. 
 

IV. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 
 

a) Denumire  expert:    Expert colectare și verificare date (ECVD) 
 

b) Număr posturi vacante: 42 experți.  
 

c) Perioada  estimată  pentru  derularea  activității:  de  la  semnarea  contractului  până  la  
29 februarie 2020.   

      d)  Descrierea  activităților  conform  cererii  de  finanțare: „Pentru anul școlar 2018-2019 se va 
acorda sprijin financiar unui număr estimat de 8.800 elevi, considerându-se o valoare maximă de 
500 lei inclusiv per membru de familie ca și plafon de venit, iar sprijinul va fi în valoare de 250 lei 
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lunar. În cadrul subactivității A.2.8. se va derula intervenția experților colectare/verificare date. 
Fiecare dintre cei 42 de experți va interveni la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean și va 
facilita colectarea și verificarea tuturor datelor și documentelor necesare pentru dovada plății 
sprijinului financiar acordat pentru persoanele din grupul țintă pe toata durata vizată prin proiect, 
respectiv anii școlari 2015-2019.” 
 

    e) Descrierea  sarcinilor/atribuțiilor:   
 

Denumire post vacant Condiții specifice (din fișa postului) 

 
 
 
 
Expert colectare și verificare date 

• Facilitează colectarea și verificarea tuturor datelor și 
documentelor necesare pentru dovada plății sprijinului financiar 
acordat pentru persoanele din grupul țintă pentru anul școlar 2018-
2019; 

• Transmite, în termenele impuse, către persoanele desemnate 
de managementul de proiect, documentele specifice grupului țintă 
(tehnice și financiare) solicitate, în forma precizată prin instrucțiunile 
primite; 

• Încarcă în aplicația electronică a proiectului, documentele 
specifice grupului țintă; 

• Se asigură că documentele colectate și transmise/încărcate în 
aplicație sunt corecte, complete și lizibile; 

• Facilitează, cu ocazia verificărilor post-implementare, 
colectarea și verificarea tuturor datelor și documentelor necesare 
pentru dovada plății sprijinului financiar acordat pentru persoanele din 
grupul țintă pe perioada solicitată; 

• Participă la pregătirea cererilor la rambursare, conform 
planurilor de acțiune specifice; 

• Organizează, înregistrează şi arhivează corespunzător 
corespondenţa şi documentele specifice grupului țintă; 

• Asigură comunicarea operațională cu toate unitățile de 
învățământ din județ de unde provin beneficiarii direcți și cu membrii 
echipei, în vederea implementării corelate a activităților ce-i revin; 

• Diseminează informațiile privind beneficiile Programului „Bani 
de liceu” la nivelul tuturor unităților de învățământ, astfel încât acestea 
să ajungă în timp util în comunitățile de unde provin posibilii 
beneficiari; 

• Realizează și alte sarcini în cadrul proiectului la solicitarea 
managerului de proiect. 

 
f)  Cerințele specifice postului: 
 

- experiență profesională în domeniul postului peste 5 ani, dovedite prin documente justificative 
specifice (adeverințe/contracte de muncă/fișe post etc.);  

- cunoștințe despre activitățile și procesele specifice implementării unui proiect,  dovedite prin 
documente justificative specifice;  

- cunoștințe avansate operare PC (Windows, Pachet Office, internet, email),  dovedite prin 
documente justificative specifice;  

- experiență în a solicita, prelua și procesa date din sistemul național de învățământ 
preuniversitar, dovedită prin documente justificative specifice (adeverințe, fișă de post etc.); 

- experiență de lucru cu instituțiile de învățământ preuniversitar, dovedită prin documente 
justificative specifice (adeverințe, fișă de post etc.); 

- capacitatea de operare cu baze de date, dovedită prin documente justificative specifice;  
 

g)  Constituie avantaj: 
 
- experiență în procesul de colectare și verificare a documentelor specifice programului național 
„Bani de liceu”, de cel puțin 1 an, ce poate fi demonstrată prin documente justificative.  
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V. DOSARUL DE 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: 
 
a)  Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție; se va opta pentru un 
singur județ/municipiul București; 
b)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, 
după caz (semnată de candidat); 
c)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor justificative care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
d)  Alte  acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției; 
e) CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  
obligatoriu  date  de  contact  valide  – adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon); 
f)  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);  
g) 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;  
h) Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de 
selecție; 
 

Documentele doveditoare ale studiilor se depun în copii legalizate sau se prezintă însoțite de 
documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul.  
Documentele justificative pentru demonstrarea experienței/expertizei declarate în CV (adeverințe, 
recomandări, contracte de muncă, alte documente doveditoare) se depun în copii certificate pentru 
conformitate cu originalul. 
 
VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 
 

Candidații vor depune/transmite documentele la sediul Ministerului Educației și Cercetării, str. 
Spiru Haret nr. 10, sector 1, București, cod poștal  010176, până la data de 09 decembrie 
2019, ora 16.30. Pe plic, la Destinatar se va face mențiunea: Pentru proiectul „Bani de liceu”, 
cod POCU 447/6/3/126620 – în atenția doamnei Mihaela Mărășescu. 

 
Candidaturile  transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete 
vor fi respinse. 
 
VIII. PROBELE DE CONCURS: 
 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:  
 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor.  
 

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată pe pagina web a 
beneficiarului proiectului, la adresa https://edu.ro/concursuri. Eventualele contestații vor fi 
transmise la adresa de e-mail mihaela.preda@edu.gov.ro , în termen de 24 ore de la data 
publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
 

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor. 
 
 

https://edu.ro/concursuri
mailto:mihaela.preda@edu.gov.ro
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b) Proba de evaluare a dosarelor;  
 

Ca urmare a desfășurării probei de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea 

descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea 

descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.  

Eventualele contestații vor fi transmise la adresa de e-mail mihaela.preda@edu.gov.ro ,  în termen 

de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la pe pagina web a 

beneficiarului proiectului, la adresa https://edu.ro/concursuri, în termen de 24 de ore de la 

soluționarea contestațiilor. 

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează pe pagina web a beneficiarului 
proiectului, la adresa https://edu.ro/concursuri, în termen de 24 de ore de la soluționarea 
contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau 
„respins”. 
Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați 

admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării 

activității. 

 
 

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:  

 

Perioada Activitatea (după caz) 

04.12. - 09.12. 2019 Depunerea dosarelor 

09.12 - 10.12.2019 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

10.12.2019 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității 

administrative a dosarelor 

10.12-11.12.2019 Depunerea eventualelor contestații 

11.12.2019 Soluționarea eventualelor contestații 

11-12.12.2019 Afișarea rezultatelor selecției în urma contestațiilor verificării eligibilității 

administrative a dosarelor 

13.12. 2019 Realizarea evaluării dosarelor  

16.12.2019 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 

16.12.-17.12. 2019 Depunerea eventualelor contestații 

17.12.2019 Soluționarea eventualelor contestații 

18.12.2019 Afișarea  rezultatelor  finale   

 
 

Manager Proiect,  
 

Daniela Carasava 

 

mailto:mihaela.preda@edu.gov.ro
https://edu.ro/concursuri
https://edu.ro/concursuri

