SECRETAR DE STAT

ANUNŢ
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
I.- pentru Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali:
-1 consilier clasa I grad profesional debutant;
II.- pentru Direcția Coordonare Strategică – Biroul de Comunicare:
-1 inspector clasa I grad profesional superior;
III.- pentru Direcţia Management Strategic şi Politici Publice:
- 1 consilier clasa I grad profesional asistent;
IV. - pentru Direcţia Minorităţi:
- 1 expert clasa I grad profesional superior;
- 1 inspector clasa I grad profesional principal
Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante menționate anterior:
- locul organizării concursului de recrutare: sediul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice din Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, după cum
urmează:
a.) în data de 22.12.2016, ora 10.00 – proba scrisă;
b.) în conformitate cu prevedrile 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.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice din Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, et.1, camera 35,
între orele 0800 – 1630 (luni-joi), 0800 – 1400 (vineri), respectiv până la data de 07.12.2016,
inclusiv.

Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

Condiţiile de participare la concurs:
I. – în ceea ce priveşte Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant:
Condiţii 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
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
II. – în ceea ce priveşte Direcția Coordonare Strategică – Biroul de Comunicare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional
superior:
Condiţii 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
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
III. – în ceea ce priveşte Direcţia Management Strategic şi Politici Publice pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent:
Condiţii 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
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
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IV. – în ceea ce priveşte Direcţia Minorităţi:
A.) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de expert clasa I grad
profesional superior:
Condiţii 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
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă filologie;
- cunoaşterea limbii ruse, atestată prin certificat/diplomă;
- cunoştinţe de operare pe calculator, atestate prin certificat/diplomă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
B.) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad
profesional principal:
Condiţii 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
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă filologie cu specializarea
limba şi literatura rromani;
- cunoştinţe de operare pe calculator, atestate prin certificat/diplomă;
- cunoaşterea limbii engleze (citit, tradus, vorbit), atestată prin certificat/diplomă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Bibliografia pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
I. – în ceea ce priveşte Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant:
1. Constituţia României, republicată;
2. Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.
8/1994, republicată;
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3. Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr.44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice;
6.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
7.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
II. – în ceea ce priveşte Direcția Coordonare Strategică – Biroul de Comunicare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional
superior:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr.44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice;
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. Philippe Cabin, Jean – Francois Dortier - Comunicarea. Perspective actuale (Ed.
Polirom, Iaşi, 2010)
III. – în ceea ce priveşte Direcţia Management Strategic şi Politici Publice pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. H.G. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. H.G. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;
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6. Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii
şi Cadrul ET 2020;
7. Marius Constantin Profiroiu, Elena Iorga – Manual de Politici Publice, Institutul de
Politici Publice, Bucureşti 2009, http://www.ipp.ro/library/Manual%20Politici%20Publice
%20IPP.pdf
IV. – în ceea ce priveşte Direcţia Minorităţi:
A.) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de expert clasa I grad
profesional superior:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Metodologia privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al
Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei
muzicale în limba maternă (Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5671/10.09.2012);
3. Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Anexă la
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/10.01.2012);
4. Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a IIa, a IV-a şi a VI-a (Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3051/12.01.2016);
5.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
6.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
7. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată de Comitetul
Miniştrilor al Consiliului Europei, la Strasbourg, la 25 iunie 1992 şi Legea nr. 282 din 24
octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată
la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (ratificată la 29 ianuarie 2008 şi intrată în vigoare la 1 mai
2008; text publicat în Mof nr. 752/6 nov.2007)
B.) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad
profesional principal:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată de Comitetul
Miniştrilor al Consiliului Europei, la Strasbourg, la 25 iunie 1992 şi Legea nr. 282 din 24
octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată
la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (ratificată la 29 ianuarie 2008 şi intrată în vigoare la 1 mai
2008; text publicat în Mof nr. 752/6 nov.2007);
5. Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rromilor pentru perioada 2014 – 2020 (H.G. nr. 18/14.01.2015);
6. Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
7. Metodologia privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al
Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei
muzicale în limba maternă (Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5671/10.09.2012);
8. Ordinul MECT nr. 3774/22.04.2008 privind aprobarea programei şcolare pentru
disciplina opţională “Educaţie interculturală” (curriculum la decizia şcolii pentru învâţământul
gimnazial) şi a programei şcolare revizuite pentru disciplina opţională “Drepturile omului”
(curriculum la decizia şcolii pentru liceu);
9. Ordinul MECT nr. 1529/18 iul. 2007 privind dezvoltarea diversităţii în curriculum
naţional (publicat în M.Of.R. nr. 670/1.X.2007);
10. Ordinul MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor
rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor
rromi(publicat în M.Of.R. nr. 692/11.X.2007);
11. Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de încadrare şi de activitate a
mediatorului şcolar (publicat în M.Of.R. nr. 670/1.X.2007).
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, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:


formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
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copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 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 nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost
declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
de numire).
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi
de poliţie politică.

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.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice din Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, et.1, camera 35, între orele
0800 – 1630 (luni-joi), 0800 – 1400 (vineri) şi la nr. de telefon: 021/405.62.62.
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