DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cu prevederile OMEN nr.
5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare a personalului contractual, Ministerul Educației și
Cercetării organizează examen de promovare în gradul profesional imediat următor,
pentru următoarele funcții contractuale de debutant din cadrul aparatului propriu,
Direcția Generală Învățământ Preuniversitar:



consilier gradul debutant (3 posturi) în consilier gradul II – la Direcția Învățământ
Dual, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar;
consilier gradul debutant (1 post) în consilier gradul II – la Direcția Formare
Continuă, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar.

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

Probă scrisă

Condițiile de desfășurare a examenului:
Examenul de promovare se va desfășura la sediul Ministerul Educației și
Cercetării, din strada. Gen. Berthelot nr.28-30, București – sect.1, după cum urmează:
-

În data de 21.12.2020, ora 10:00 – proba scrisă;

Bibliografie privind examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior:
I. Bibliografia pentru examenul de promovare în funcțiile contractuale de
consilier grad II din cadrul Direcției Învățământ Dual:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 – Învățământul preuniversitar;
2. Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în
învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021;

3. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a
calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata
de 3 ani;
4. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual – Ordin nr.
3554/2017;

II. Bibliografia pentru examenul de promovare în funcțiile contractuale de consilier
grad II din cadrul Direcției Formare Continuă:
1. art. 111 lit. e) și art. 242-244 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
2. art. 83-88 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din
învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5561/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal, aprobată prin OMEC nr.5545/2020;
4. Startegia națională de învățare pe tot parcursul vieții, 2015-2020.
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