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PROBA SCRISĂ 
  
a concursului pentru selectarea si recrutarea a 6 posturi de experti externi, in afara organigramei, 

în cadrul proiectului POCA 
Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate- 

CAF, SIPOCA 397 
Cod SMIS 2014+: 116834, cod SIPOCA 397, beneficiar Ministerul Educației Naționale 

 
Anunț de selecție  experți nr. 72/SIPOCA 397/8.08.2019 

 
 

SUBIECTE SI BAREME 

 

SUBIECT NR. 1 

 

1. Precizați definiția învățământului dual, modul de desfășurare, precum și caracteristicile 

acestuia, conform Legii nr. 1/2011 - 25 puncte 

 

2. Enumerați principiile generale în raport cu cetățenii, pe care se întemeiază Strategia pentru 

consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru 

coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020 – 

25 puncte 

 

 

3. Precizați care sunt consiliile și colegiile consultative la nivel național ale Ministerului 

Educației Naționale, conform Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 – 25 puncte. 

 

 

4. Precizați care sunt principiile finanțării învățământului preuniversitar, conform Legii nr. 

1/2011- 25 puncte 
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BAREME SUBIECT nr. 1 

 

1. Definiția învățământului dual, modul de desfășurare, precum și caracteristicile acestuia, 

conform Legii nr. 1/2011, art. 25, alin 4 - 25 puncte 

Barem:  

- Definirea învățământului dual ca fiind o formă de organizare a învăţământului 

profesional şi tehnic – 2,5 p 

- Precizarea modului de desfășurare pe bază de contract – 2,5 p  

- Enumerare caracteristici ale învățământului dual 4 caracteristici x 5 p = 20 p 

 

 

2. Principiile generale în raport cu cetățenii, pe care se întemeiază Strategia pentru 

consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru 

coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 

2020, conform Hotărârii de Guvern nr. 909/2014 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea 

Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020 şi constituirea 

Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea 

administraţiei publice 2014 – 2020, cap IV Principii generale – 25 puncte 

                  Barem:  

5 principii x 5p = 25 p 

 

 

3. Consiliile și colegiile consultative la nivel național ale Ministerului Educației Naționale, 

conform Hotărârii de Guvern nr. 26/2017, anexa 2a  – 25 puncte 

                  Barem:  

5 consilii/colegii x 5 p = 25 p 

 

4. Principiile finanțării învățământului preuniversitar, conform Legii nr. 1/2011, art. 9, alin. 1 

- 25 puncte 

Barem:  

5 principii x 5 p = 25 p 

 


