
 

 

 

 
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

                           MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 
 

ANUNȚ 
 
Ministerul Educației organizează concurs de promovare, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b și alin. (2) 
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, pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, la Direcția Generală Învățământ 
Universitar, din cadrul aparatului propriu, astfel: 
 

 1 funcție publică de conducere, de director general ID153848 la Direcția Generală Învățământ Universitar 
 

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: 

 să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;  

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

 studii universitare de master absolvite cu diplomă, în domeniul administrației publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 
153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani;  

 să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.  
 
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, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, 
după cum urmează: 

- în data de 22.08.2022, ora 10:00 – proba scrisă.  
- 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 19.07.2022 – 08.08.2022, la sediul Ministerului 
Educației, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, la secretarul comisiei de concurs, la secretarul comisiei de 
concurs, doamna Dobrescu Mariora - consilier clasa I, grad profesional superior (date de contact: telefon - 
0733862627, E-mail - dgis@edu.gov.ro) și vor conține următoarele documente: 
 

a) formularul de înscriere;  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecționări;  
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a 
candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru 
exercitarea profesiei;  

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  

h) cazierul administrativ;  
i) Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  
 

mailto:dgis@edu.gov.ro


 

Program depunere dosare: 
 
       Luni- joi: 8.00 - 16.00 
       Vineri:    8.00 - 13.30 
 

Bibliografie  

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

2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare; 

3. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și 
completările ulterioare, titlul I şi II ale părții a VI-a Statutul funcționarilor publici; 

4. HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările 
ulterioare; 

5. România Educată. Proiect al Președintelui României, Klaus Iohannis 
(https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport%20Romania%20Educata%20-
%2014%20iulie%202021.pdf); 

6. Constituția României, 1991, republicată; 

7. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați;  

9. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;  

10. HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare; 

11. HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

12. Ordin nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licență, de master şi de doctorat; 

13. Ordin nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 
licență/diplomă şi disertație; 

14. Ordin nr.  5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, cu 
modificările și completările ulterioare; 

15. Ordin nr. 5823/2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot 
fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2022;  

16. Ordin nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 
material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu 
modificările și completările ulterioare; 

17. Ordin nr. 4.156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare. 

Tematica 

 Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică şi evidența 
personalului plătit din fonduri publice (Partea VI - Titlul II); 

 Drepturile funcționarilor publici (Capitolul V, Sectiunea 1); 

 Constituția României: drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale; 

 Egalitatea de șanse și tratament tratament între femei şi bărbați (Capitolul I); Egalitatea de şanse şi de tratament 
în ceea ce priveşte accesul la educație (Capitolul III); 

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

- Capitolul II Secțiunea II – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte 
servicii, bunuri şi facilități 

 HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările 
ulterioare – integral; 

 Ordin nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 
licență/diplomă şi disertație – integral; 

 Ordin nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu modificările și 
completările ulterioare – integral. 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport%20Romania%20Educata%20-%2014%20iulie%202021.pdf
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 Legea educației naționale nr. 1/2011: Învățământul superior (Titlul III): Programe de studii universitare 
(SECŢIUNEA a 2-a); Forme de organizare (SECŢIUNEA a 3- a); Examene de finalizare a studiilor (SECŢIUNEA a 6-
a); Organizarea învățământului postuniversitar (Captitolul IV); 

 Ordin nr.  5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților - Mobilitatea 
definitivă a studenților (CAPITOLUL III); 

 Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master (CAPITOLUL V, OM 
3102/2022); 

 Legea nr. 288/2004 - Studii universitare de licență (CAPITOLUL II Ciclul I); 

 HG nr. 681/2011 - Structura şi durata studiilor universitare de doctorat; Contractul de studii universitare de 
doctorat; 

 OM 4156/2020 - Documente universitare (Capitolul I); 

 HG 457/2011 cu modificările și completările ulterioare  - Condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea 

unei funcții didactice; 

 Ordin nr. 5823/2021 - Constituirea şi utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi 
integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2022;  

 OUG nr. 75/2005, cu modificările și completările ulterioare - Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație şi a 
programelor de studiu din învățământul superior (CAPITOLUL V); 

 România Educată – Învățământul superior, Obiective și măsuri (Capitolul IV - IV.5)  

Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibilografiei și tematicii, forma valabilă se considera aceea 
având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului. 
 
Atribuțiile postului 
 
1. asigură armonizarea și implementarea politicilor elaborate în domeniul învățământului superior conform 

legislației naționale cu cele din cadrul U.E.; 

2. duce la îndeplinire prevederile Programului de Guvernare în domeniul ofertei educaționale în concordanță cu 

cerințele pieței muncii; 

3. pune în aplicare și monitorizează Strategii cu aplicabilitate în învățământul terțiar; 

4. gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităților și de ierarhizarea programelor de 

studii ale acestora; 

5. participă la procesul de armonizare a politicilor elaborate în domeniul învățământului superior cu cele din 

legislația comunitară; 

6. urmărește dezvoltarea internaționalizării învățământului superior prin sprijinirea instituțiilor de învățământ 

superior pentru a desfășura acțiuni de publicitate și de participare la târgurile internaționale pentru educație;  

7. participă la implementarea proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile; 
8. avizează documentele de reglementare privind organizarea și desfășurarea învățământului universitar, pe 

cicluri universitare de studii;  
9. coordonează procesul de dezvoltare a inovării/antreprenoriatului și corelarea cu piața muncii; 
10. participă la elaborarea, avizarea și aplicarea de politici, strategii naționale și acte normative referitoare la 

calificări și dezvoltarea resursei umane, în raport cu învățământul superior; 
11. colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale, locale, cu toate instituțiile din sistemul 

național de învățământ cu atribuții în domeniul învățământului universitar, cu societatea civilă și partenerii 

sociali, precum și cu mediul socio-economic; 

12. gestionează cadrul normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional şi financiar necesar pentru 

realizarea obiectivelor strategice ME; 

13. evaluează şi coordonează realizarea politicilor ME în domeniul învățământului universitar şi cercetării ştiințifice 

universitare;  

14. îndeplinește orice alte atribuții delegate de superiorii ierarhici în limita competențelor. 

 
Afișat astăzi, 19.07.2022, la sediul Ministerului Educației. 
 
 
DIRECTOR GENERAL,  
 
MIHAI PĂUNICĂ 
 
Mirela Florea 


