
 

 

       

 

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 o funcție contractuală de debutant din cadrul aparatului propriu, Direcția Generală 
Economică, astfel: 
 

 consilier gradul debutant (1 post) în consilier gradul II – la Compartiment informare rețea, Direcția Resurse 
Umane și Salarizare, Direcția Generală Economică;  

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 28.12.2020, ora 10:00 – proba scrisă; 

Bibliografie privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

1. Constituția României, republicată;  

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

3. HG nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările 
ulterioare; 
 

4. Hotărârea nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, 
a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Învăţământ; 

5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7. HG nr. 250/1992 privind privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administratia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Afișat, azi, 10 decembrie 2020. 

 

 


