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ANUNȚ 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează examen de promovare în 

gradul profesional imediat superior celui deținut al funcţiei publice de execuţie de inspector clasa 

I, gradul profesional principal din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din 

Fonduri Structurale, după cum urmează: 

 

Probele stabilite pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

 - proba scrisă; 

 - interviu. 

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului: 

- examenul de promovare se va desfăşura la sediul Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice din Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, după cum 

urmează: 

a.) în data de 27.12.2016, ora 10.00 – proba scrisă; 

b.) interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. 
Dosarul de concurs: se va depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului 

anunț la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din Bucureşti,                   

str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, et.1, camera 35, între orele 0800 – 1630 (luni-joi), 0800 

– 1400 (vineri), respectiv până în data de 14.12.2016, inclusiv și va conține în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

            b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 

2 ani; 

            c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările 

și completările ulterioare. 
 

Condiţiile de participare la concursul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de 

art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014 – 2020; 

- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 
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- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

 

     Afişat astăzi, 25.11.2016, la sediul si pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice. 
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