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. I din OUG nr.103/2021 privind
unele măsuri la nivelul administrației publice, prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 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 551566), (ID 551567), (ID 551568), (ID 551569),
(ID 551570) la Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației, din cadrul Direcției Generale pentru
Implementarea Proiectului "România Educată" – 5 posturi
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:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 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 18.11.2021– proba scrisă.
- interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 19.10.2021 – 08.11.2021 la sediul instituției din
București, str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, la secretarul comisiei de concurs, dna. Marin Cristina (date de
contact: email: cristina.marin@edu.gov.ro; tel. 0768384007 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 perfecționări;
 copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
publice;
 adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 cazierul judiciar;
 declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al
Securității sau colaborator al acesteia.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite 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
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Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, partea a VI-a, titlurile I și II
3 Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
5 Raportul Proiectului „România Educată” - http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/
6 „România Educată” - Viziune și strategie 2018-2030 - http://www.romaniaeducata.eu/wpcontent/uploads/2019/01/Viziune-si-strategie-Romania-Educata.pdf
7 Programul de Guvernare 2020-2024
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Program_de_guvernare_2020_2024.pdf
8 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
9 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020
https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/
10 Indicele economiei și societății digitale – profil de țară (Comisia Europeană, DG CONCT) https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania
11 Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 Resetarea educației și formării pentru era digitală
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624 &from=RO
12 Proiectul Strategiei de digitalizare a educației din România 2027 – SMART – Edu
Concluziile Consiliului privind combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 în educație și formare
(26.06.2020)
Tematică pentru:
Consilier clasa I grad profesional superior (ID 551566), (ID 551567), (ID 551568) la Unitatea de Politici
pentru Digitalizarea Educației – 3 posturi
-

Viziune și strategii educaționale 2030;
Reglementări privind învățământul preuniversitar din România;
Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică;
Politici publice naționale și europene privind digitalizarea educației preuniversitară.
Funcția publică și funcționarul public;
Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie;
Atribuțiile și deciziile Curții Constituționale;
Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților; fundamentale ale
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
Consilier clasa I grad profesional superior (ID 551569), (ID 551570) la Unitatea de Politici pentru
Digitalizarea Educației – 2 posturi

-

Viziune și strategii educaționale 2030;
Reglementări privind învățământul universitar din România;
Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică;
Politici publice naționale și europene privind digitalizarea educației universitară.
Funcția publică și funcționarul public;
Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie;
Atribuțiile și deciziile Curții Constituționale;
Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților; fundamentale ale
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare

Atribuțiile postului:
Consilier clasa I grad profesional superior (ID 551566), (ID 551567), (ID 551568) la Unitatea de Politici
pentru Digitalizarea Educației – 3 posturi

Scopul postului: realizarea atribuțiilor corespunzătoare serviciului Unitatea de Politici pentru Digitalizarea
Educației, Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii România Educată, Direcția Generală pentru
Implementarea Proiectului "România Educată" din cadrul Ministerului Educației, în vederea implementării
priorităților de reformă în învățământul preuniversitar.

Atribuții generale:
1. Elaborează documente de politici publice și planuri de acțiuni și activități în vederea îndeplinirii obiectivelor și
măsurilor de digitalizare a învățământului preuniversitar din Proiectul "România Educată"
a)

Elaborează conceptele-cheie menite a genera o școală modernă, accesibilă, bazată pe resurse și
tehnologii digitale din perspectiva Viziunii România Educată;
b) Elaborează Strategia de Digitalizare a Educației, în colaborare cu Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu alte instituții abilitate, în domneiul
învățământului preuniversitar;
c) Stabilește planurile de implementare ale strategiei și coordonează implementarea acestora;
d) Monitorizează și evaluează modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute de Strategia de Digitalizare
a Educației;
e) 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;
f) Sprijină inițiativele necesare creării unui ecosistem educațional digital – mediu de înaltă
performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza
de date ș.a.;
g) Promovează parteneriate cu mediul economic și social în domeniul de referință al unității –
digitalizarea educației;
h) Asigură cooperarea inter-instituțională pentru implementarea de programe și proiecte complexe,
finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri externe, pentru educația digitală.
2. Reprezintă ministerul, în ceea ce privește digitalizarea educației, în grupuri de lucru/comisii
interinstituționale, la conferințe, reuniuni interne și internaționale.
3. Respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și de a
asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate;
Atribuții specifice:
1. Coordonează implementarea obiectivelor și măsurilor aferente învățământului preuniversitar din Proiectul
"România Educată", în domeniul prioritar de acțiune Digitalizare.

Consilier clasa I grad profesional superior (ID 551569), (ID 551570) la Unitatea de Politici pentru
Digitalizarea Educației – 2 posturi
Scopul postului: realizarea atribuțiilor corespunzătoare serviciului Unitatea de Politici pentru Digitalizarea
Educației, Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii România Educată, Direcția Generală pentru

Implementarea Proiectului "România Educată" din cadrul Ministerului Educației, în vederea implementării
priorităților de reformă în învățământul universitar.

Atribuții generale:
1. Elaborează documente de politici publice și planuri de acțiuni și activități în vederea îndeplinirii obiectivelor și
măsurilor de digitalizare a învățământului universitar din Proiectul "România Educată" :
a)

Elaborează conceptele-cheie menite a genera o școală modernă, accesibilă, bazată pe resurse și
tehnologii digitale din perspectiva Viziunii România Educată;
b) Elaborează Strategia de Digitalizare a Educației, în colaborare cu Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu alte instituții abilitate
(domeniul
învățământ universitar)
c) Stabilește planurile de implementare ale strategiei și coordonează implementarea acestora;
d) Monitorizează și evaluează modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute de Strategia de Digitalizare
a Educației ( domeniul învățământ universitar)
e) 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;
f) Sprijină inițiativele necesare creării unui ecosistem educațional digital – mediu de înaltă
performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza
de date ș.a.;
g) Promovează parteneriate cu mediul economic și social în domeniul de referință al unității –
digitalizarea educației;
h) Asigură cooperarea inter-instituțională pentru implementarea de programe și proiecte complexe,
finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri externe, pentru educația digitală.
2. Reprezintă ministerul, în ceea ce privește digitalizarea educației, în grupuri de lucru/comisii
interinstituționale, la conferințe, reuniuni interne și internaționale.
3. Respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și de a
asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate;
Atribuții specifice:
1. Coordonează implementarea obiectivelor și măsurilor aferente învățământului universitar din Proiectul
"România Educată", în domeniul prioritar de acțiune Digitalizare.
Afișat astăzi ................................... la sediul Ministerului Educației.

