ANUNŢ
Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice de execuţie vacante:
Direcția Generală Economică
- consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul contabilitate - 1 post;
condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare
condiții specifice: studii superioare de licență absolvite cu dipomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; certificat/diplomă/atestat
operare calculator – nivel mediu.
- consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul salarizare – 1 post;
condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare
condiții specifice: studii superioare de licență absolvite cu dipomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; certificat/diplomă/atestat
operare calculator – nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30, București
sector 1, în perioada 20.07.2018 – 08.08.2018, cam.81, la secretariatul comisiei de concurs.
Persoană de contact Vasilescu Ana-Maria, consilier superior, tel. 0214056250,email:
ana.vasilescu@edu.gov.ro;
Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul relații bilaterale – 1
post;
condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare
condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-una din
ramurile de științe administrative, științe ale comunicării, științe politice, sociologie, istorie
sau în domeniile de licență-științe ale educației, limbă și literatură sau domeniul
fundamental științe inginerești; cunoașterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin
certificat/diplomă de competență lingvistică; cunoașterea limbilor franceză, germană sau
rusă, nivel mediu, atestată prin certificat/diplomă de competență lingvistică; vechime în
specialitatea studiilor de minimum 7 ani.
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-

consilier clasa I grad profesional superior la Direcția Afaceri europene – 1 post;
condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare
condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-una din
ramurile de științe administrative, științe ale comunicării, științe politice, sociologie, istorie
sau în domeniile de licență-științe ale educației, limbă și literatură sau domeniul
fundamental științe inginerești; cunoașterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin
certificat/diplomă de competență lingvistică; cunoașterea limbilor franceză, germană sau
rusă, nivel mediu, atestată prin certificat/diplomă de competență lingvistică; vechime în
specialitatea studiilor de minimum 7 ani.

-

expert clasa I grad profesional principal la Direcția Afaceri Europene – 1 post.
condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare
condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-una din
ramurile de științe administrative, științe ale comunicării, științe politice, sociologie, istorie
sau în domeniile de licență-științe ale educației, limbă și literatură sau domeniul
fundamental științe inginerești; cunoașterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin
certificat/diplomă de competență lingvistică; vechime în specialitatea studiilor de minimum
5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MEN din str.Gen. Berthelot nr.28-30,
București sector 1, în perioada 20.07.2018 – 08.08.2018, cam.12, la secretariatul comisiei de
concurs. Persoană de contact Savu Cristina, superior, tel.021-4056212 email:
cristina.savu@edu.gov.ro
Locul organizării concursului de recrutare: sediul Ministerului Educației Naționale din
Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, după cum urmează:
a.) în data de 21.08.2018, ora 10:00 – proba scrisă;
b.) în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare, interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Bibliografie pentru funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul
Contabilitate
1 Constituția României republicată;
2

H.G. nr.26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu
modificările ulterioare;
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3

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

4

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5

Legea nr.82/1991 – Legea contabilității , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6

Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

7

DECRET nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor
socialiste;

8

OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonațarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

9

OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

10 Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
11 OMFP nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a
bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora,
cu modificările și completările ulterioare;
12 O.G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv - republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
13 OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele
care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
14 O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile
publice aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările și completările ulterioare;
15 OMFP nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare
lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea

şi

conducerea

contabilităţii

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
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instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme
metodologice în domeniul contabilităţii publice;
Bibliografie pentru funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul
Salarizare
1. Constituția României republicată;
2. H.G. nr.26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu
modificările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr .846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
7. Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2005;
9. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația
publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr.15/1311/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.158/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, publicat M.O. 31/12.01.2018;
12. Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și al Ministrului Sănătății Publice
nr.450/825/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002,
publicat M.O.708/17.08.2016;
14. H.G. nr.1397/2010 privind modalitatea de depunere și gestionare a declarațiilor privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate, cu modificările şi

completările ulterioare.
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Bibliografie pentru funcția publică, consilier clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Relații Bilaterale
1. Constituția României, republicată;
2. Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcționarilor publici;
5. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor -Consolidarea identității europene prin educație si
cultură
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul
politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-268-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF

Bibliografie pentru funcția publică, consilier clasa I, grad profesional superior la Direcția
Afaceri Europene
1. Constituția României, republicată;
2. Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcționarilor publici;
5. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor -Consolidarea identității europene prin educație si
cultură
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul
politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-268-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF

Bibliografie pentru funcția publică, expert clasa I, grad profesional principal la Direcția
Afaceri Europene
1. Constituția României, republicată;
2. Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcționarilor publici;
5. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație
si cultură
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:


formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;



curriculum vitae, modelul comun european;



copia actului de identitate;



copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări și perfecționări;



copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, cares ă ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcției publice;



copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familia al candidatului (conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății Publice);



cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia
de a se completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar un mai tărziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire).



declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de
lucrător al Securității sau collaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Afișat astăzi, 20.07.2018, ora 11:00, la sediul Ministerului Educației Naționale.
SECRETAR GENERAL
DĂNUȚ GHICAN
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