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DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

 

 

ANUNȚ 

             Ministerul Educației organizează, în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (1), (2), (7), 
(8)  din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și cu prevederile OMEN nr. 5138/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 
personalului contractual, examen de promovare în gradul profesional imediat superior 
pentru următoarele funcții contractuale din cadrul aparatului propriu: 
 

 consilier gradul II  (1 post) în consilier gradul I – la Serviciul Rețea Școlară, Direcția 
Management, Direcția Generală Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară;  

 consilier gradul I (1 post) în consilier gradul IA – la Direcția Buget-Contabilitate, Direcția 
Generală Economică; 

 consilier gradul I (1 post) în consilier gradul IA – la Serviciul Selecție și Contractare, Direcția 
OIPOCU; 

 inspector de specialitate gradul I (1 post)  în inspector de specialitate gradul IA – la Serviciul 
Verificare Proiecte Finanțate, Direcția OIPOCU 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul din care promovează; 
 sa fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale 

cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 
 

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

- Probă scrisă 
 

Data, ora și locul desfășurării examenului: 

Pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Generale Managementul Resurselor Umane 
și Rețea Școlară și Direcției Generale Economic, examenul de promovare se va desfășura la 
sediul Ministerul Educației, din strada. Gen. Berthelot nr.28-30, sector 1 București, în data de 
18.10.2021, ora 10:00 – proba scrisă. 

Pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției OIPOCU, examenul de promovare se va 
desfășura la sediul din str. Clucerului nr. 78-80, sector 1 București, în data de 18.10.2021, ora 
10:00 – proba scrisă. 

 

                              MINISTERUL EDUCAȚIEI 
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Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior la 
Serviciul Reţea Școlară 

1. ORDIN  Nr. 5599/2020 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022;     
                                          

2. ORDIN  Nr. 6103/2012 din 26 octombrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind 
acordarea Plachetei si a Diplomei aniversare pentru unități şi instituții de învățământ din 
sistemul național de aducație  

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-
Preuniversitar/2016/retea%20scolara/OM%206103_2012%20acordare%20plachete%2
0si%20diplome%20aniversare.pdf  

3. ORDIN  Nr. 4050/2021 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de 
îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învățământul de stat; 

4. ORDIN  Nr. 6564/2011 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar.  

   
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior la 
Direcţia Buget – Contabilitate  

1. H.G. nr.24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, 
cu modificările ulterioare;  

2. Legea Educației naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  
3. ORDIN  Nr. 1177/2018 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 
decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilității;   

4. ORDIN  Nr. 5473/2017 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 
evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente 
procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive 
studențeşti din subordinea Ministerului Educației Naționale şi din subordinea 
instituțiilor de învățământ superior de stat: 

5. Legea nr 15 / 2021 Legea Bugetului de Stat;  
6. Legea 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
7. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;  
8. OMFP nr 1972/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

9. OMFP nr 629/2009, 980/2010, 1865/2015, 96/2015, 640/2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
trimestriale ale instituțiilor publice;  

10. Ordin 1945/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/OM%206103_2012%20acordare%20plachete%20si%20diplome%20aniversare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/OM%206103_2012%20acordare%20plachete%20si%20diplome%20aniversare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/OM%206103_2012%20acordare%20plachete%20si%20diplome%20aniversare.pdf
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Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior la 
Serviciul Selecţie și Contractare 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările      ulterioare;  
2. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

4. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute 
ȋn obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ghidul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014- 2020 – Noiembrie 2019, actualizat Iunie 2020”; 

9. 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. 

10. 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; 

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior la 
Serviciul Verificare Proiecte Finanţate 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările      ulterioare;  
2. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

4. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute 
ȋn obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
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8. Ghidul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014- 2020 – Noiembrie 2019, actualizat Iunie 2020”; 

9. 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. 

10. 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. 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune la secretariatul comisiei de 
concurs din strada. Gen. Berthelot nr.28-30, sector 1 București, respectiv din str. Clucerului nr. 
78-80, sector 1 București, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va 
cuprinde: 

 cererea de înscriere la examenul de promovare; 
 adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 

3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”. 
 


