
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

 

 

exemen de promovare în gradul profe

din cadrul aparatului propriu. 

v: 

 

 

 l 

ani de activitate; 

  

 sector.1, str. Clucerului nr. 78-80, 

în data de 22.10.2020  6 .10.2020  interviul. 

: 

Nr.crt 

 

categorie clasa Grad 

profesional 

 

Compartiment Gradul 

profesional pentru 

care se 

examenul  

3 Inspector  I asistent 

contractare 

ID 468693 

principal 

4 Inspector  I principal 

contractare 

ID468689 

superior 

5 Inspector  I Principal  

contractare 

ID4468688 

superior 

 

a) Formularul de înscriere: 

b) 

 

c) Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi 

ani; 

d) 

art.479 alin. (1) lit.d) din OUG nr.57/2019. 

Bibliografie examen de promovare în grad profesional , consilier clasa I grad profesional 

superior (2 posturi) la Serviciul    

1. 
ziune, Fondul european agricol 



 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; 

2. Regulamentul (UE) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 

Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, 

(UE, Euratom) nr. 966/2012;  

3.  

4. 
programare 2014-  

5.  H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

programare 2014-2020;  

6. 

ȋnob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente 

acestora, cu modific rile  

7.  

8. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

-2020; 

9. -

2020, http://mfe.gov.ro/ordinul-729-2020-privind-modificarea-si-completarea-orientarilor-privind-

accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/ 

10. -2020,  publicat pe pagina web a Ministerului 

Fondurilor Europene (http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu-copy/); 

11. Manualul  beneficiarului  POCU  2014-2020,  versiunea  in vigoare pentru 2020,  

http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu-copy/ 

12.  

13. 
 

14. Legea nr. 202/2

 

 

Bibliografie examen de promovare în grad profesional , consilier clasa I grad profesional 

contractare   

 

1. 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; 

2. Regulamentul (UE) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 

Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 

1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 

966/2012;  

3.  

4. 
programare 2014-  



 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

5.  H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

programare 2014-2020;  

6. 

ȋnob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente 

acestora, cu modific rile  

7.  

8. n 

-2020; 

9. -

2020, http://mfe.gov.ro/ordinul-729-2020-privind-modificarea-si-completarea-orientarilor-privind-

accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/ 

10. -2020,  publicat pe pagina web a Ministerului 

Fondurilor Europene (http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu-copy/); 

11. Manualul  beneficiarului  POCU  2014-2020,  versiunea  in vigoare pentru 2020,  

http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu-copy/ 

12.  

13. OG nr. 1

 

14. 
 

 

 

Dosarul de înscriere la concursul de promovare se depune la sediul OIPOCU,  

sector.1, str. Clucerului nr. 78-80, etaj III, la secretariatul comisiei de concurs, 

mod obligatoriu documentele pre   

  14:00, 

la nr. de telefon 0728-834504. 

 

 

EF SERVICIU, 

 

 

 

 

 


