
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

                     MINISTERUL EDUCAȚIEI  

  

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 476, art.480, art. 481 și 618 alin. (1), alin. (4) și alin.(23) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, si art.14 și art.144-147 H.G.611/2008 

Ministerul Educației organizează, la sediul instituției din București, sector 1, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, examen de 

promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

- să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în 

specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea 

activității de către conducătorul autorității sau instituției publice 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: 

- Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Relații Publice și Comunicare, Direcția Generală Juridică si 

Control. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Ministerului Educației, în termen de 5 de zile de la data publicării anunțului, 

respectiv în perioada 31.10.2022 - 04.11.2022, la secretariatul comisiei de examen și trebuie să conțină în mod 

obligatoriu următoarele documentele: 

- Formularul de înscriere; 

- Diploma/adeverința de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un 

domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice; 

- Adeverință eliberată de departamentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a 

funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu 

fi fost radiată, în condițiile legii. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

Proba scrisă, în data de 14.11.2022 ora 10.00, la sediul instituției; 

Proba de interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției. 

Bibliografie la examenul pentru promovarea în clasă  

1. Constituția României; 

2. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  



7. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

8. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

TEMATICA 

1. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI 

TITLUL I - Principii generale 

TITLUL II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 

TITLUL III - Autoritățile publice; 

 2. Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

Titlul I - dispozitii generale 

Titlul II - învățământul preuniversitar 

Titlul III - învățământul superior; 

3. OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Partea II - Administrația publică central 

Partea VI - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 

4. H.G. nr. 369/ 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completarile 

ulterioare (art. 1 - art. 25); 

5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare (integral); 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

(integral);  

7. HOTĂRÂRE   nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public (integral); 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare (Cap.I, cap.II - secțiunile III, VI); 

9. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (Cap.I, cap.II, cap.III, cap.IV, cap.VI).  

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 

021/405 62 62. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003#p-43226033
https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003#p-43226108
https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003#p-43226409

