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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

anunță prelungirea perioadei de organizare a selecţiei  

pentru ocuparea  a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în cadrul proiectului  

„Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea 
învăţământului românesc” POCU 126766 

 
 

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Partener al proiectului „Calitate în 

învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului 

românesc” POCU 126766, al cărui beneficiar este Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, a publicat pe site-ul instituției Anunțul 

nr. 323 /POCU 126766/ 19.02.2021 privind organizarea concursului de selecţie experţi externi, în 

afara organigramei, în cadrul unor funcții contractuale, temporar vacante, cu timp parțial, pe 

perioadă determinată, în vederea atingerii rezultatelor proiectului menționat. 

Având în vedere numărul redus de candidați înscriși, faptul că activitățile proiectului trebuie 

derulate conform unui grafic și a unor termene prestabilite de către beneficiar, ținînd cont că au mai 

fost derulate două runde de selecție experți prin care nu s-a ocupat cea mai mare parte a posturilor 

și văzând acordul candidaților deja înscriși privind decalarea Calendarului concursului publicat, se 

prelungește perioada de înscriere a candidaților până la data de 12.03.2021, inclusiv. 

Menționăm că toate celelalte elemente ale Anunțului nr. 323 /POCU 126766/ 19.02.2021, în 

afara Calendarului, rămân neschimbate. 

Prin urmare, se modifică Calendarul anunțat, după cum urmează: 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL SELECŢIEI 

Perioada Activitatea 

22.02. - 12.03.2021 Depunerea dosarelor 

15.03.2021 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

15.03.2021 Afișarea rezultatelor în urma verificării eligibilității administrative a 

dosarelor 

15-16.03.2021 Depunerea eventualelor contestații 



 

 

17.03.2021  Soluționarea eventualelor contestații 

17.03.2021 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 

18.03.2021 Evaluarea dosarelor 

18.03.2021 Afișarea rezultatelor selecției în urma evaluării dosarelor 

18 - 19.03.2021 Depunerea eventualelor contestații 

22.03.2021 Soluționarea eventualelor contestații 

22.03.2021 Afișarea rezultatelor in urma contestațiilor 

23.03.2021 Interviul  

24.03.2021 Afișarea rezultatelor finale 

 

Eventuale clarificări la prezentul anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-mail 

alina.musat@edu.gov.ro 

 

Afișat astăzi, 05.03.2021, la sediul Ministerului Educației și Cercetării și pe site-ul www.edu.ro. 

 

 

Coordonator Partener MEC 

Valentin Sorin POPESCU 
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