DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificarile și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările
ulterioare, Ministerul Educației organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru
două posturi de execuție contractuale, din cadrul Serviciului Selecție și Contractare, Direcția OIPOCU respectiv:
- un post de consilier grad I
-un post de inspector specialitate grad I
Condițiile specifice de participare la examen sunt:
-

Să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul din care promovează
Să fi obținut calificativului "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Tipul probelor de concurs:
-

proba scrisă

Condiții de desfășurare a concursului:
Locul organizării concursului – sediul Ministerul Educației, Direcția OIPOCU, din București, str. Clucerului, nr. 7880, sector 1, după cum urmează:
-

în data de 08.11.2022, ora 10:00 proba scrisă, la sediul Ministerul Educației, Direcția OIPOCU, din
București, str. Clucerului, nr. 78-80, sector 1.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 26.10.2022 – 01.11.2022, de luni până joi în intervalul
orar 8:00 – 16:30; vineri în intervalul orar 8:00 – 14:00, la Ministerul Educației, Direcția OIPOCU, din București, str.
Clucerului nr. 78-80, etaj II , sector 1, la secretarul comisiei de concurs și trebuie să conțină:




cererea de înscriere;
adeverință în vederea atestării vechimii în gradul din care se promovează;
copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care
angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”.
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Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 08:00 – 16:30 de luni până joi, vineri 08:00 – 14:00, la
nr. de telefon 0765042727
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