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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

ANUNȚĂ 

SCOATEREA LA CONCURS 

 

a unor posturi contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu al  

Ministerului Educației Naționale 

 

Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 

contractuale:  

 1 post contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Compartiment informare rețea, Serviciul 

salarizare, Direcția Generală Economică.  

 1 post contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Serviciul contabilitate, Direcția 

Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică.  

 1 post contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implemenatre a Proiectelor 

Finanțate din Fonduri Structurale.  

 1 post contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implemenatre a Proiectelor 

Finanțate din Fonduri Structurale.  

 1 post contractual vacant, de execuție, de expert gradul IA la Serviciul administrativ, Direcția 

Administrativ și Achiziții, Direcția Generală Infrastructură.  

 1 post contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Direcția Guvernanța Instituțiilor de 

Învățământ Superior, Direcția Generală Învățământ Universitar.  

 

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Condiții specifice pentru participare la concurs: 

 

 Pentru postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Compartiment informare rețea, 

Serviciul salarizare, Direcția Generală Economică. Condițiile specifice postului: studii universitare de 

licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă în științe juridice sau economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

 Pentru postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Serviciul contabilitate, Direcția 

Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică. Condițiile specifice postului: studii universitare 

de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă în științe economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani 

 Pentru postul contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implementare a 

Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale. Condițiile specifice postului: studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în științe economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

 Pentru postul contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implementare a 

Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale. Condițiile specifice postului: studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

 Pentru postul contractual vacant, de execuție, de expert gradul IA la Serviciul administrativ, Direcția 

Administrativ și Achiziții, Direcția Generală Infrastructură. Condițiile specifice postului: studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

 Pentru postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Direcția Guvernanța Instituțiilor 

de Învățământ Superior, Direcția Generală Învățământ Universitar. Condițiile specifice postului: studii 



  

universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani. 

 

 

Bibliografie – postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Compartiment informare 

rețea, Serviciul salarizare, Direcția Generală Economică: 

1. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

5. 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 și completările ulterioare; 

6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7. O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

8. H.G. nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;  

9. H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. 

(2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Bibliografie - postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Serviciul contabilitate, 

Direcția Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică: 

1. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare; 

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

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

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

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul ministrului finanţelor publice 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; 

9. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finanţelor publice 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; 

11. O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 



 

12. Ordinul ministrului finanţelor publice 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 

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 - postul contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implemenatre a 

Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale: 

1. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014 - 2020; 

4. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Bibliografie - postul contractual, de execuție, vacant, de consilier gradul IA, la Unitatea de Implemenatre a 

Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale: 

1. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020 https://www.juridice.ro/wp-

content/uploads/2014/12/Strategia-Nationala-AD.pdf ; 

3. H.G. nr.908/2017 pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate; 

4. Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, secțiunea e-Educație http://www.fonduri-

ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-

public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-

%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-

infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-

s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-

educa%C5%A3ie  secțiunea Ghidul Solicitantului. 

 

Bibliografie - postul contractual vacant, de execuție, de expert gradul IA la Serviciul administrativ, Direcția 

Administrativ și Achiziții, Direcția Generală Infrastructură: 

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile 

publice; 

2. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

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

modificările ulterioare;  

4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

5. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – Secțiunea a 

3-a, Prevederi referitoare la investiții publice; Cap.III Procesul bugetar; 

7. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/12/Strategia-Nationala-AD.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/12/Strategia-Nationala-AD.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/375/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-2-3-3-%E2%80%93-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-con%C8%9Binutului-digital-%C8%99i-a-infrastructurii-tic-sistemice-%C3%AEn-domeniul-e-educa%C8%9Bie,-e-incluziune,-e-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%99i-e-cultur%C4%83-%E2%80%93-sec%C5%A3iunea-e-educa%C5%A3ie


  

10. H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. 

 

Bibliografie - postul contractual vacant, de execuție, de consilier gradul IA la Direcția Guvernanța 

Instituțiilor de Învățământ Superior, Direcția Generală Învățământ Universitar: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul III Învățământul Superior din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 

modificările ulterioare;  

5. Ordinul ministrului educației naționale nr. 3047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a 

fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ 

superior de stat din România, pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr.127 din 

9 februarie 2018; 

6. Ordinul ministrului educației naționale nr.3094/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi 

utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.181 din 27 februarie 2018; 

7. Ordinul ministrului educației naționale nr.3630/2017 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru 

finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de 

învăţământ superior de stat, pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr.279 din 

20 aprilie 2017; 

8. Ordinul comun al ministrului transporturilor și al educației naționale nr.1600/5515/2017 privind 

modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art.5 alin. (5) şi alin. (6) din Normele metodologice 

privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr.968 

din 7 decembrie 2017; 

9. Ordinul ministrului educației naționale nr.5473/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de 

alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.982 din 11 decembrie 2017; 

10. Ordinul ministrului educației naționale nr.3329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru 

studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu 

bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.297 din 3 aprilie 2018; 

11. Ordinul ministrului educației naționale nr.3094/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi 

utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.181 din 27 februarie 2018. 

 

Dosarul de înscriere la concurs  
În conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va 

conține următoarele documente:  

1. cerere de înscriere la concurs;  

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie;  

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  



 

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate;  

7.  curriculum vitae.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Calendarul de desfășurare al concursului: 

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Educației Naționale din strada G-ral. Berthelot nr. 28-30, 

sector 1, București, până la data de 03.05.2018, ora 16:00. 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel: 

a) selecția dosarelor: 04.05.2018; 

b) proba scrisă: 14.05.2018 ora 09:00; 

c) interviul: 18.05.2018, ora 09:00. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare 

de la data finalizării probei. 

 După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, candidații 

nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea 

decăderii din acest drept. 

 Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul  Ministerului Educației 

Naționale, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționarea contestațiilor. 

 În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a 

contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la 

concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a 

interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la 

interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Rezultatele finale se afișează la sediul Ministerului Educației Naționale, precum și pe pagina de 

internet a acestuia, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) 

pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau 

“respins”. 

 Relații suplimentare se pot obține la tel.021-4056262. 

 

 Afișat astăzi 18.04.2018, la sediul Ministerului Educației Naționale. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

DĂNUȚ GHICAN 

 

 

 


