
 

 

     

  

 

      

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

REZULTATELE LA PROBA DE SELECȚIE A DOSARELOR  

 

din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pentru ocuparea unor funcții publice de 
execuție vacante în cadrul Unității de Politici pentru Digitalizarea Educației - Direcția 

Strategii pentru Implementarea Proiectului „România Educată” ( Direcția Generală pentru 
Implementarea Proiectului „România Educată”) 

 

Nr. de 
înregistrare 

atribuit 
dosarului de 
înscriere la 

concurs 

Funcția publică Rezultatul probei de 
selecție a dosarelor 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

532/DGIPRE/ 
20.03.2023 

Consilier, clasa I, 
grad profesional superior 

(ID 551571, 551569) 

ADMIS  - 

534/DGIPRE/ 
21.03.2023 

Consilier, clasa I, 
grad profesional superior 

(ID 551571) 

ADMIS - 

 
Mențiune 
În temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (21) din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și 

completările ulterioare, candidații care îndeplinesc condițiile de participare pentru ocuparea 
funcțiilor de execuție de consilier clasa I grad profesional superior și care au fost declarați 
„Admis” la selecția dosarelor pentru funcțiile publice de consilier clasa I grad profesional 
superior au obligația de a opta pentru funcția publică pentru care doresc să susțină proba 
scrisă la momentul apelului nominal, potrivit prevederilor art. 53 alin. (2) din actul normativ 
menționat anterior.  

 
Afișat astăzi, 24.03.2023, ora 13:00, la sediul Ministerului Educației, din strada Gen. 

Berthelot nr. 28-30, sector 1, București și pe site-ul www.edu.ro.  
 
Contestațiile se depun în termen de 24 ore de la data afișării, la secretarul comisiei de 

concurs, Elena-Adela ALEXANDRESCU, la sediul Ministerului Educației din str. Gen. Berthelot nr. 
28-30, sector 1, București, camera 52, etaj 1.  

 
Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de operare pe calculator - nivel mediu 

- va avea loc în data de 03.04.2023, ora 10:00. 
Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de limbă străină – nivel mediu – va avea 

loc în data de 06.04.2023, ora 10:00. 
 
Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data 24 aprilie 2023, ora 10:00, 

la sediul Ministerului Educației din str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București.  
 
 

Secretar comisie 
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