
 

 

 

 
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

                           MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

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 alin. (3) 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: 

 

- Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 551569; Unitatea de Politici pentru 

Digitalizarea Educației din cadrul Direcției Strategii pentru Implementarea Proiectului 

România Educată, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată 

- Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 551571 Unitatea de Politici pentru 

Digitalizarea Educației din cadrul Direcției Strategii pentru Implementarea Proiectului 

România Educată, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată. 

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 modificările și completările ulterioare. 

 

Condiții specifice : 

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;  

 -  vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; 

durata normală a timpului de lucru ( 8h/zi, respectiv 40 h/săptămână); 

 - cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – nivel mediu –engleză, franceză. 

Italiană; 

 - competenţe și aptitudini de utilizare a calculatorului – nivel mediu –operare Microsoft 

Office 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- Proba IT, la sediul Ministerului Educației, str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, 

București - 03.04.2023 -ora 10.00 

- Probă limbi străine la sediul Ministerului Educației, str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, 

sector 1, București - 06.04.2023 - 10.00 

Locul organizării concursului - sediul Ministerului Educației din București - sector.1, str. G-

ral. Berthelot nr. 28-30, după cum urmează: 

- în data de 24.04.2023 - proba scrisă, ora 10.00 

- 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 02.03.2023 - 21.03.2023, la sediul 

Ministerului Educației, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, la doamna 



 

Alexandrescu Elena Adela, inspector clasa I grad profesional superior (date de contact: e-mail: 

adela.alexandrescu@edu.gov.ro, tel. 0729/089749 sau 021/3104318) 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; 

 copia adeverinţei 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, în copie; 

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. 

BIBLIOGRAFIE pentru funcțiile  publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional 

superior, ID 551569, respectiv ID 551571, Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației 

din cadrul Direcției Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată, Direcția 

Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată. 

 

1. Constituția României, republicată 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, partea a VI-a, titlurile I și II 

5. Programul de Guvernare 2021-2024  

https://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2021-2024  

mailto:adela.alexandrescu@edu.gov.ro
https://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2021-2024


 

6. Raportul Proiectului „România Educată” - http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-

proiectului/ 

7. Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  

8. H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de 

elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivel central cu modificările 

și completările ulterioare 

9. H.G. nr. 523 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel 

central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 

10. Marius Constantin Profiroiu,  Manual de Politici Publice 

http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf 

11. Rezoluție a Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a 

spațiului european al educației (2021-2030)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=RO 

12. European Pillar of Social Rights - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-

rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

Tematica de concurs pentru ocuparea unor posturi de funcționari publici de execuție 

vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 551569, respectiv ID 551571, din 

cadrul Unității de Politici pentru Digitalizarea Educației, Direcția Generală pentru 

Implementarea Proiectului România Educată: 

1. Drepturile și libertățile fundamentale; 

2. Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în locurile publice; 

3. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 

4. Statutul funcționarului public; Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică; 

5. Obiectivele Programului de guvernare 2021—2024 – Ministerul Educației; 

6. Proiectul Președintelui României România Educată; 

7. Reglementări privind învățământul preuniversitar și universitar; 

8. Strategia pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a 

politicilor publice la nivel central; 

9. Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor 

publice la nivel central; 

10. Ciclul și caracteristici ale politicilor publice;  

11. Cooperarea europeană în domeniul educației și formării din perspectiva realizării și 

dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030); 

12. Principii ale Pilonului European al Drepturilor Sociale. Drepturile sociale europene. 

ATRIBUȚIILE POSTULUI 

 

a) participă în grupurile de lucru privind elaborarea cadrului legislativ al digitalizarii 

educației (alinierea la Cadrul european al competențelor digitale (DigComp) pentru profesori 

și elevi, inclusiv actualizarea curriculumului pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale 

elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, digitalizarea proceselor și conținuturilor 
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în educație, dezvoltarea de materiale didactice digitale, modificarea cadrului de derulare a 

inspecției școlare, reglementarea monitorizării și evaluării procesului didactic derulat în 

mediul online, modificarea formelor de organizare a educației în sistem virtual și a derulării 

evaluărilor în sistem online); 

b) participă în grupurile de lucru privind elaborarea standardelor de echipare a școlilor cu 

echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online (standardele minime 

privind echipamentele tehnice pentru școli pentru a asigura calitatea activităților educaționale 

desfășurate în mediul virtual și prin intermediul tehnologiei virtuale); 

c) participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea conceptului de digitalizare 

adaptat profilului liceelor și universităților tehnologice care va fi implementat în cadrul 

atelierelor digitale din campusurile profesionale integrate; 

d) furnizează sprijin de specialitate pentru elaborarea specificațiilor tehnice din caietele de 

sarcini privind achiziționarea de echipamente și servicii IT pentru digitalizarea unităților de 

învățământ preuniversitar, universitar, CNR prevăzute în PNRR; 

e) participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea de programe de formare 

pentru personalul didactic privind dezvoltarea unui ecosistem digital de educație, programe 

și educație pentru siguranța datelor și siguranță cibernetică; 

f) participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea Strategiei de digitalizare a 

educației din România 2021-2027; 

g) elaborează analize, sinteze, puncte de vedere și oferă feedback privind: asigurarea 

infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o educație incluzivă și de 

calitate; utilizarea resurselor și a tehnologiilor digitale; dezvoltarea competențelor digitale 

pentru tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate 

socială și reziliență; alfabetizarea digitală și utilizarea resurselor educaționale deschise; 

combaterea dezinformării; 

h) asigură cooperarea interinstituțională pentru implementarea de programe și proiecte 

complexe, finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri externe, pentru educația digitală; 

i) reprezintă ministerul, în ceea ce privește digitalizarea educației, în grupuri de lucru/comisii 

interinstituționale, la conferințe, reuniuni interne și internaționale. 

 

Afișat astăzi, 02.03.2023, la sediul Ministerului Educației și pe site-ul www.edu.ro.  

 

 

 

http://www.edu.ro/

