
ORGANISMUL INTERMEDIAR PROGRAM OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

Anunță 

examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru trei posturi 

contractuale de inspector specialitate grad I (S) din cadrul Unității Regionale POCU Nord-

Vest, organizată în cadrul ISJ Cluj 

 

 Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute la art. 43 din Anexa 1 a 

HG nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Condițiile specifice de participare la examen sunt: 

 Obținerea calificativului "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate  

Bibliografie privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

I. Bibliografia pentru funcția de inspector specialitate grad IA (S), în cadrul OI POCU Unitatea 

Regională Nord-Vest, organizată în cadrul ISJ Cluj, este următoarea: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare;   

3. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 

17.12.2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

4. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1081/2006 al Consiliului 



5. Programul operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și 

competențe; 

6. Ghidul Solicitantului Condiții Generale: Orientări privind oportunitățile de finanțare în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  

7. OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 si  HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Ordonanței de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada 2014-2020, 

8. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru posturile contractuale  

de inspector specialitate grad I (S) din cadrul OIPOCU MEN Unitatea Regională Nord-Vest, 

organizată în cadrul ISJ Cluj,   va avea loc în data de  21.11.2019 ora 10, la sediul ISJ Cluj, str. 

Arges nr.24,  Cluj-Napoca prin susținerea probei scrise. 


