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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, Ministerul 
Educaţiei organizează examen de promovare în gradul profesional imediat următor, pentru 
următoarea funcţie contractuală de execuţie din cadrul aparatului propriu: 
 

- consilier gradul I  la Serviciul verificare proiecte finanţate – poziţia 108 din statul de funcţii, 

Direcţia OIPOCU  

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare în gradulprofesionalimediat superior: 

- Proba scrisă 

Condițiile de desfășurare a examenului: 

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Direcţiei OIPOCU din strada. Clucerului               nr.78-

80, sector 1, București, după cum urmează: 

- în data de 12.04.2020, ora 10:00 – proba scrisă; 

Dosarul de concurs: 

Se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunţ la sediul Ministerului 

Educaţiei din București – sector 1, strada Clucerului nr.78-80, la secretariatul comisiei de examinare, 

între orele 800 – 1630 (luni - joi ), 800 – 1400 (vineri) și va conţine în mod obligatoriu: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de serviciul resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 

Condițiile de participare la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

personalul contractual trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine “ la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în  activitate. 
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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 
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98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
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9. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013 de 
stabilire a unor dispoziţii 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 dispoziţii 
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 
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