MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

ANUNȚ
Ministerul Educației organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de
execuție vacante, din cadrul aparatului propriu, concurs organizat conform prevederilor art. 618 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor
HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
-

o funcție publică de execuție (1) vacantă de expert clasa I, grad profesional superior, ID 510088
din cadrul Direcției Patrimoniu, Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu

-

o funcție publică de execuție (1) vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent, ID
555240, Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu

-

două funcții publice de execuție (2) vacante de consilier clasa I, grad profesional principal, ID
555238 și ID 555239, Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu

-

trei funcții publice de execuție (3) vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, ID
555234, ID 555235, ID 555236, Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu

Condiții de participare la concurs:
Condiții generale:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Condiții specifice:
1. pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de expert clasa I, grad profesional
superior, ID 510088 din cadrul Direcției Patrimoniu:
- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în ramura științe
economice sau științe administrative;
- specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
- durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
2. pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional
asistent, ID 555240 din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul
fundamental științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional
principal, ID 555238 și ID 555239, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul
fundamental științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

4. pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional
superior, ID 555234, ID 555235, ID 555236, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare
Patrimoniu:
- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul
fundamental științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
- durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condiții de desfășurare a concursului:
Locul organizării concursului - sediul Ministerului Educației din București – sector.1, str. G-ral
Berthelot nr.28-30, după cum urmează:
- în data de 08.08.2022 - proba scrisă.
- interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 06.07.2022 – 25.07.2022, la sediul
Ministerului Educației, str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, București, la secretarul comisiei de
concurs.
Data publicării anunțului de concurs: 06.07.2022
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, în perioada 06.07.2022 – 25.07.2022, la sediul
Ministerului Educației, din str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, București la doamna Șandru Rodica
Elena, consilier clasa I grad profesional superior (date de contact: e-mail: rodica.sandru@edu.gov.ro,
tel. 021/405.62.62 și vor conține următoarele documente:


formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 curriculum vitae, modelul comun european;
 copia actului de identitate;
 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
 copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;
 adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 cazierul judiciar;
 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Modelul orientativ al adeverinței care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzut în anexa nr. 2D din HG. Nr. 611/2008.
Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor
prevăzute în anexa nr. 2D, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile
ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al
desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Program depunere dosare:
Luni- joi: 8:00 -16:00
Vineri: 8:00 - 13:30
1. Bibliografie pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de expert clasa I, grad
profesional superior, ID 510088 din cadrul Direcției Patrimoniu, Direcția Generală Dezvoltare
Patrimoniu:

1. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare;
2. OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, revizuită;
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5. H.G nr. 841/1995 şi H.G. 966/1998 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. OMENCS nr. 6031/2021 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
7. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5115/2019 privind aprobarea Procedurii pentru
reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în
proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea
aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului.
8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
9. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Tematică pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de expert clasa I, grad profesional
superior, ID 510088 din cadrul Direcției Patrimoniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Funcţiile principale pe care le îndeplinește Ministerul Educaţiei;
Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici;
Statutul functionarilor publici;
Raspunderea administrativă;
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
Dreptul la demnitatea personală;
Baza materială a învăţământului preuniversitar;
Patrimoniul universităților;
Schimbarea de destinație a bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat;
Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică si darea în
administrare a bunurilor proprietate publică;
Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
Închirierea bunurilor proprietate publică;
Inventarierea bunurilor imobile din domeniul public și privat al statului;
Trecerea bunurilor în domeniul public si Trecerea bunurilor în domeniul privat;
Bunurile care aparţin domeniului public;
Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie
publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare;
Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor
publice.
Constituția României, revizuită.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de expert clasa I, grad
profesional superior, ID 510088, din cadrul Direcției Patrimoniu:
1. Analizează documentația înaintată de către consiliile locale/consiliile județene în vederea emiterii
avizului conform de schimbare de destinație a terenurilor și clădirilor care fac parte din baza materială a
învățământului preuniversitar de stat;

2. Elaborează Avize conform pentru schimbarea destinaţiei clădirilor şi terenurilor unităţilor de
învăţământ;
3. Verifică, centralizează, analizează din punct de vedere al legalității și al oportunității, apoi înaintează
ordonatorului principal de credite spre aprobare propunerile de transmitere, fără plată, de la o instituţie
publică la altă instituţie publică, a unor bunuri în stare de funcţionare aflate în patrimoniul instituțiilor
din subordinea/coordonarea ministerului;
4. Transmite către instituții aprobarea ordonatorului principal de credite a transferului, fără plată, de la o
instituţie publică la altă instituţie publică, a unor bunuri în stare de funcţionare aflate în patrimoniul
instituțiilor din subordinea/coordonarea ministerului;
5. Verifică, centralizează, analizează din punct de vedere al legalității și oportunității, apoi emite
acordul de scoatere din funcțiune pentru bunurile propuse a fi scoase din funcțiune aparținând
instituțiilor și unităților din subordinea și coordonarea M.E.
6. Elaborează răspunsuri la interpelările și întrebările aferente domeniului de activitate al direcției
transmise de către Direcția Relația cu Parlamentul din cadrul ministerului
7. Elaborează răspunsul la reclamaţiile şi sesizările primite în cadrul direcţiei;
8. Participă la dezbaterile organizate de alte organe centrale abilitate, ce au ca obiect problematica
specifică domeniului;
9. Rezolvă alte sarcini încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de activitate al direcției.
2. Bibliografie pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional asistent, ID 555240, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
1. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare;
2. OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, revizuită;
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
Secțiunea a 3-a, Prevederi referitoare la investiţii publice;
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată. cu modificările și completările ulterioare,
Tematică pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional
asistent, ID 555240 din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
Funcţiile principale pe care le îndeplinește Ministerul Educaţiei;
Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici;
Statutul funcționarilor publici;
Răspunderea administrativă;
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
Dreptul la demnitatea personală;
Categorii de ordonatori de credite si rolul acestora;
Prevederi referitoare la investiţii publice;
Instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat ale căror cheltuieli de capital se
finanţează de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației;
12. Finantarea cheltuielilor de capital ale instituțiilor de invățământ superior de stat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13. Constituția României, revizuită
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad
profesional asistent, ID 555240, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
1. Verifică, analizează, centralizează propunerile de modificare a Listelor de investiții pentru toate
unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;
2 Verifică încadrarea în plafonul aprobat, elaborează și înaintează spre aprobare Listele de investiții
pentru toate unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;
3. Verifică periodic modul cum sunt respectate graficele de execuţie, în care scop urmăreşte stadiul fizic
şi situaţia decontărilor, pe baza raportărilor operative ale unităţilor;
4. Participă la activitatea de urmărire a modului cum se derulează programul de investiții aprobat
5. Elaborează răspunsuri la interpelările și întrebările aferente domeniului de activitate al direcției
transmise de către Direcția Relația cu Parlamentul din cadrul ministerului
6. Elaborează răspunsul la reclamaţiile şi sesizările primite în cadrul direcţiei;
3. Bibliografie pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional principal, ID 555238 și ID 555239 din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu:
1. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare;
2. OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, revizuită;
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
Secțiunea a 3-a, Prevederi referitoare la investiţii publice;
6. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Tematică pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional principal, ID 555238 și ID 555239, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Funcţiile principale pe care le îndeplinește Ministerul Educaţiei;
Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici;
Statutul funcționarilor publici;
Răspunderea administrativă;
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea
deciziei;
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
Dreptul la demnitatea personală;
Categorii de ordonatori de credite si rolul acestora;
Prevederi referitoare la investiţii publice;
Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat ale căror cheltuieli de capital
se finanţează de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației;
Finantarea cheltuielilor de capital ale instituțiilor de invățământ superior de stat.

15. Constituția României, revizuită
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional principal, ID 555238 și ID 555239 din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Patrimoniu;
1. Verifică, analizează, centralizează propunerile de modificare a Listelor de investiții pentru toate
unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;

2. Verifică încadrarea în plafonul aprobat, elaborează și înaintează spre aprobare Listele de investiții
pentru toate unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;

3. Colaborează la elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare a programului de investiţii pentru
anul în curs, care sunt transmise Ministerului de Finanţe;

4. Verifică periodic modul cum sunt respectate graficele de execuţie, în care scop urmăreşte stadiul
fizic şi situaţia decontărilor, pe baza raportărilor operative ale unităţilor;

5. Participă la activitatea de urmărire a modului cum se derulează programul de investiții aprobat
6. Formulează observații la actele normative privind activitatea specifică pe care instituțiile abilitate le
transmit cu acest scop ministerului;

7. Elaborează răspunsuri la interpelările și întrebările aferente domeniului de activitate al direcției
transmise de către Direcția Relația cu Parlamentul din cadrul ministerului
8. Elaborează răspunsul la reclamaţiile şi sesizările primite în cadrul direcţiei

4. Bibliografie pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional superior, ID 555234, ID 555235, ID 555236 din cadrul Direcției Generale Dezvoltare
Patrimoniu:
1. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare;
2. OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, revizuită;
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
Secțiunea a 3-a, Prevederi referitoare la investiţii publice;
6. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
9. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de Receptie a lucrărilor de constructii și
instalatii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Tematică pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad
profesional superior, ID 555234, ID 555235, ID 555236, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare
Patrimoniu:
1. Funcţiile principale pe care le îndeplinește Ministerul Educaţiei;
2. Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici;
3. Statutul functionarilor publici;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Raspunderea administrativă;
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
Dreptul la demnitatea personală;
Categorii de ordonatori de credite și rolul acestora;
Prevederi referitoare la investiţii publice;
Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Dispoziţii generale privind calitatea în construcții;
Sistemul calităţii în construcţii;
Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor;
Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor;
Cand se organizează recepția finală și care este componența comisiei;
Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală;
Instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat ale căror cheltuieli de capital se
finanţează de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației;
Finanțarea cheltuielilor de capital ale instituțiilor de învățământ superior de stat.
Constituția României, revizuită

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier clasa I,
grad profesional superior, ID 555234, ID 555235, ID 555236, din cadrul Direcției Generale Dezvoltare
Patrimoniu:
1. Analizează notele de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea şi capacitatea realizării
noilor obiective de investiţii şi prezintă referatele de aprobare ale acestora, atât pentru unităţile
ME;
2. Analizează soluţiile funcţionale şi tehnico-economice cuprinse în studiile de fezabilitate ale
obiectivelor de investiţii, cu încadrarea în prevederile notelor de fundamentare aprobate şi a
conţinutului cadru stabilit şi elaborează propunerile de aviz;
3. Verifică, analizează, centralizează propunerile de modificare a Listelor de investiții pentru toate
unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;
4. Verifică încadrarea în plafonul aprobat, elaborează și înaintează spre aprobare Listele de
investiții pentru toate unitățile din subordinea/coordonarea ministerului;
5. Colaborează la elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare a programului de investiţii
pentru anul în curs, care sunt transmise Ministerului de Finanţe Publice;
6. Verifică periodic modul cum sunt respectate graficele de execuţie, în care scop urmăreşte
stadiul fizic şi situaţia decontărilor, pe baza raportărilor operative ale unităţilor;
7. Participă la activitatea de urmărire a modului cum se derulează programul de investiții aprobat
8. Analizează documentațiile tehnico-economice și definitivează avizele CTE-MEN
9. Elaborează Notele de fundamentare, Ordinele de aprobare, respectiv Hotărârile de Guvern
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiții/intervenții;
10. Formulează observații la actele normative privind activitatea specifică pe care instituțiile
abilitate le transmit cu acest scop ministerului;
11. Elaborează răspunsuri la interpelările și întrebările aferente domeniului de activitate al direcției
transmise de către Direcția Relația cu Parlamentul din cadrul ministerului
12. Elaborează răspunsul la reclamaţiile şi sesizările primite în cadrul direcţiei;
13. . Participă la dezbaterile organizate de alte organe centrale abilitate, ce au ca obiect
problematica specifică domeniului;
Afișat astăzi, 06.07.2022, la sediul Ministerului Educației.

