
 

 

    REZULTATELE ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR 

din cadrul concursului de recrutare organizat de către Ministerul Educației pentru ocuparea 

funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, grad profesional 

II (1 post vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – 8 ore/zi) - Serviciul 

Rețea Școlară / Direcția Management, Direcția Generală Management, Resurse Umane și 

Rețea Școlară 

  

Nr. de înregistrare  
al dosarului de concurs 

Rezultatul 
selecţiei 
dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

405/DGMRURS/28.02.2023 ADMIS - 

415/DGMRURS/01.03.2023 ADMIS - 

425/DGMRURS/02.03.2023 ADMIS - 

437/DGMRURS/02.03.2023 ADMIS - 

442/DGMRURS/03.03.2023 RESPINS 

Dosarul de înscriere la concurs nu conține documentele 

care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului: 

cunoştinţe de operare/programare pe calculator, limbi 

străine, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. 

d) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/2022 și precizările din 

Anunțul privind organizarea concursului 

447/DGMRURS/03.03.2023 ADMIS 

Admis sub rezerva completării dosarului de concurs cu 

certificatul de cazier judiciar - în original, „anterior datei 

de susţinere a probei scrise”, conform H.G. nr. 1336/2022 

și precizărilor din Anunțul privind organizarea concursului 

459/DGMRURS/06.03.2023 ADMIS - 

460/DGMRURS/06.03.2023 ADMIS 

Admis sub rezerva completării dosarului de concurs cu 

certificatul de cazier judiciar - în original, „anterior datei 

de susţinere a probei scrise”, conform H.G. nr. 1336/2022 

și precizărilor din Anunțul privind organizarea concursului 

    

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 53 din H.G. nr. 1336/2022 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 15.03.2023, ora 10:00, la sediul 

Ministerului Educației (str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București), sala 43, etaj 1. 

Accesul candidaților în sala de concurs este permis în intervalul 9:30-9:45. 

Afişat astăzi, 09.03.2023, ora 14;00, la sediul Ministerului Educației și pe site-ul instituției, www.edu.ro. 

 

Secretar comisie 

http://www.edu.ro/

