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Punctul de vedere al Ministerului Educației cu privire la ocuparea - prin concurs - a postului de 
Director general al Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată 

A. Din analiza făcută de Direcția Generală Juridică și Control cu privire la articolul publicat 
în Edupedu: https://www.edupedu.ro/un-sef-din-ministerul-educatiei-a-candidat-pe-
postul-de-director-al-directiei-generale-romania-educata-care-era-si-in-subordinea-lui-a-
luat-concursul-cu-100-de-puncte-la-interviu-daca-era/, rezultă următoarele: 
 

1. Conform organigramei Ministerului Educației, aprobată prin HG nr. 369/2021, Direcția Generală 
România Educată de află în subordonarea directă a ministrului Educației.  

2. Raportat la prevederile HG nr.369/2021, funcția de secretar general adjunct se află în subordonarea 
secretarului general și a ministrului. Din organigramă se poate observa că secretarul general adjunct 
nu are în subordonare administrativă directă niciuna dintre direcțiile generale aflate în structura 
ministerului. 

3. Conform art. 61 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite de ministru.  

4. Promovarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice de conducere nu echivalează cu 
numirea în funcția publică respectivă și nici cu exercitarea atribuțiilor corespunzătoare acestei 
funcții. Atribuțiile unei funcții publice de conducere sau de execuție se exercită de la momentul 
emiterii ordinului de numire sau de la o dată ulterioară stabilită prin acesta. 

5. Cu privire la conflictul de interese: acesta este definit de art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ca fiind „situaţia în care persoana ce 
exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, 
care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit 
Constituţiei şi altor acte normative.”   
 

Conform prevederilor art. 79 din Codul Administrativ: 
„(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 
    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane 
fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 
    b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 
calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 
    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care 
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 
    (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la 
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe 
şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru 
exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. 
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea 
şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar 
public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 
    (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, 
civilă ori penală, potrivit legii.”  

După cum se poate observa, conflictul de interese nu poate exista decât în prezența unui interes personal 
patrimonial. Astfel, la momentul participării la concurs secretarul general adjunct nu avea în subordinea 
sa direcții de specialitate din cadrul ministerului. Mai mult, acesta avea stabilit prin ordin de ministru 
atribuții în ceea ce privește implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).  
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Or, conform prevederilor OUG nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 
rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare, implementarea PNRR presupune atribuții mult mai 
vaste decât coordonarea unei direcții generale. 

Raportat la cele menționate anterior, nu poate exista un conflict de interese între funcția de secretar 
general adjunct și funcția de director general, cu atât mai mult cu cât funcția de secretar general este 
exercitată cu caracter temporar, în conformitate cu prevederile art.394 și art. 509 din Codul 
Administrativ. 

 

B. Punctul de vedere emis de Direcția Resurse Umane și Salarizare 

Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de director general la 
Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată a fost organizat în conformitate 
cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

S-au respectat prevederile legale cu privire la publicitatea concursului, acesta fiind afișat atât pe pagina 
de internet a Ministerului Educației la secțiunea „Concursuri”, precum și pe pagina Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici, secțiunea „concursuri funcții publice de conducere”.  
Astfel, potrivit art. 464 din OUG nr. 57/2019 „calitatea de funcţionar public se dobândeşte prin concurs, 
la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465”, respectiv:      
 
„Art. 465  
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice 
 (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de 
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe 
bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile 
legii; 
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei; 
 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 
executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
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 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică. 
    (2) În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea 
unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea 
prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei. 
    (3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai 
studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
Totodată, potrivit art. 467 din OUG nr. 57/2019, „concursul pentru ocuparea unei funcţii publice are la 
bază principiile competiţiei, transparenţei, competenţei, precum şi pe cel al egalităţii accesului la 
funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.” 

Comisia de concurs a fost constituită conform prevederilor HG nr. 611/2008, act normativ în care 
legiuitorul a stabilit clar și punctual la art. 32 și art. 33 cazurile de incompatibilitate.  

„Art.32 

    (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor 
funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform 
legii. 
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 
Art.33 
    Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor 
funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese: 
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori 
ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un 
alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
    c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de conducere pentru care se organizează 
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.” 
 
În prezent, domnul Sorin Ștefan Decă ocupă funcția publică de conducere de director general al Direcției 
Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată.  


