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                             MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) și alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației organizează, la sediul 

instituției din București, sector 1, str. Gen. Berthelot nr. 28-30,  examen de promovare în gradul profesional 

imediat superior, a următoarelor funcții publice de execuție din cadrul aparatului propriu: 

Nr.crt Denumire 
funcție 
publică 

 
clasa 

Grad 
profesional 
deținut 

 
ID post 

 
Compartiment 

Grad 
profesional 
după 
promovare  

1 Inspector  I principal 474230 Serviciul monitorizare 
financiară, Unitatea de 
Implementare a 
Proiectelor Finanțate din 
Fonduri Europene 
 

superior 

2 Inspector I principal 153943 Centrul Național de 
Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor 
 

superior 

3 Consilier I principal 153870 Centrul Național de 
Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor 
 

superior 

4 Expert I principal 153836 Direcția Parteneriate 
Internaționale și Românii 
de Pretutindeni 
 

superior 

5 Consilier I asistent 530413 Direcția Patrimoniu 
 
 

principal 

 

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui  deținut sunt 

cele prevăzute de art. 479 alin. (1) din OUG nr.57/2019, respectiv: 

 Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

 Să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale din ultimii 2 ani 

de activitate; 

 Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată. 

 
Calendarul de desfășurare a concursului: 

1. Proba scrisă, în data de 27.04.2022, ora 10:00, la sediul instituției; 

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

instituției, doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă. 
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Inspector clasa I grad profesional principal ID474230 la  Serviciul monitorizare financiară - Unitatea de 
Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene 

 
Bibliografie  
 
1. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

2. OMFP nr.1792/17.01.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilorinstiuțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulteioare ; 

4. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

5. HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014 – 2020, cu modificările și compleările ulterioare; 

6. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 

8. Constituția României, republicată. 

Tematica 

- OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - Partea a VI-a 

- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II: Principiile care stau la baza exercitării 

funcţiei publice, Prerogativele de putere publică, Clasificarea funcțiilor publice, Categorii de funcții 

publice, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,  Exercitarea raporturilor de 

serviciu, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de 

evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici, Regimul 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, Cariera funcţionarilor 

publici: Recrutarea funcţionarilor publici art 464-486, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 

funcţionarilor publici 490-501, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu art 502-

524, Corpul de rezervă, Redistribuirea funcționarilor publici, Actele administrative privind naşterea, 

modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de 

sancţionare disciplinară; 
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 OMFP nr.1792/17.01.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilorinstiuțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulteioare ; 

 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014 – 2020, cu modificările și compleările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. 

Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei: Capitolul I art 1-6, Capitolul II art. 7-

13, Capitolul IV art 21-22 

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

și completările ulterioare: Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și 

discriminare. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la 

serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități: Capitolul I art 

1-5, Capitolul II art 6-9, art 10; 

 Constituția României, republicată - -Drepturile și libertăţile fundamentale, Titlul II, Capitolul I art 15-21, 

Capitolul II art 22-53 

Inspector clasa I grad profesional principal ID153943 la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor 

Bibliografie 

1. Constituția României, republicată; 

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

3. Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a 

Metodologiei de Recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul ministrului educației naționale nr. 3630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere 

și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate; 
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5. HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al calificărilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. OUG nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României; 

7. Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelolr și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

9. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 

Tematică:  

 Procedurile de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar; 

 Sistemul de învățământ preuniversitar din România; 

 Sistemul de învățământ superior din România; 

 Corespondența din Cadrul Național al Calificărilor și nivelurile de referință ale Cadrului European al 

Calificărilor; 

 Profesiile reglementate din România și auoritățile competente; 

 Constituția României. Republicată: drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale; 

 OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - Partea a VI-a 

- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II: Principiile care stau la baza exercitării 

funcţiei publice, Prerogativele de putere publică, Clasificarea funcțiilor publice, Categorii de funcții 

publice, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,  Exercitarea raporturilor de 

serviciu, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de 

evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici, Regimul 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, Cariera funcţionarilor 

publici: Recrutarea funcţionarilor publici art 464-486, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 

funcţionarilor publici 490-501, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu art 502-

524, Corpul de rezervă, Redistribuirea funcționarilor publici, Actele administrative privind naşterea, 

modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de 

sancţionare disciplinară; 
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 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. 

Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei: Capitolul I art 1-6, Capitolul II art. 7-

13, Capitolul IV art 21-22 

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

și completările ulterioare: Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și 

discriminare. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la 

serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități: Capitolul I art 

1-5, Capitolul II art 6-9, art 10; 

 

Consilier clasa I grad profesional principal ID153870 la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor 

Bibliografie 

1. Constituția României, republicată; 

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

3. Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a 

Metodologiei de Recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de 

recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar, eliberate de instituții 

acreditate de învățământ superior din străinătate; 

5. Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5665/2020 privind aprobarea listei universităților de 

prestigiu din alte state; 

6. Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelolr și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; 

7. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 
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Tematică:  

 Procedurile de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență și master; 

 Recunoașterea automată a studiilor în Spațiul European al Învățămânului Superior; 

 Sitemul de învățământ superior din România; 

 Profesiile reglementate din România și autoritățile competente; 

 Constituția României. Republicată: drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale; 

 OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - Partea a VI-a 

- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II: Principiile care stau la baza exercitării 

funcţiei publice, Prerogativele de putere publică, Clasificarea funcțiilor publice, Categorii de funcții 

publice, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,  Exercitarea raporturilor de 

serviciu, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de 

evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici, Regimul 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, Cariera funcţionarilor 

publici: Recrutarea funcţionarilor publici art 464-486, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 

funcţionarilor publici 490-501, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu art 502-

524, Corpul de rezervă, Redistribuirea funcționarilor publici, Actele administrative privind naşterea, 

modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de 

sancţionare disciplinară; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. 

Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei: Capitolul I art 1-6, Capitolul II art. 7-

13, Capitolul IV art 21-22 

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

și completările ulterioare: Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și 

discriminare. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la 

serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități: Capitolul I art 

1-5, Capitolul II art 6-9, art 10. 

 
Expert clasa I grad profesional principal ID153836 la  Direcția Parteneriate Internaționale și Românii de 
Pretutindeni – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene 

 
Bibliografie  
1. Constituția României, republicată;  
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2. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 

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

6. Legea nr.590/2003 privind tratatele; 

7. Ordinul ministrului educației naționale n. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe 

lorcuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat 

acreditate. 

Tematică 

- Titlul III din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

- Ordinul ministrului educației naționale n. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe 

lorcuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat 

acreditate; 

 Constituția României. Republicată: drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale; 

 OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - Partea a VI-a 

- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II: Principiile care stau la baza exercitării 

funcţiei publice, Prerogativele de putere publică, Clasificarea funcțiilor publice, Categorii de funcții 

publice, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,  Exercitarea raporturilor de 

serviciu, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de 

evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici, Regimul 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, Cariera funcţionarilor 

publici: Recrutarea funcţionarilor publici art 464-486, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 

funcţionarilor publici 490-501, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu art 502-

524, Corpul de rezervă, Redistribuirea funcționarilor publici, Actele administrative privind naşterea, 

modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de 

sancţionare disciplinară; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. 

Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între 
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femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei: Capitolul I art 1-6, Capitolul II art. 7-

13, Capitolul IV art 21-22 

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

și completările ulterioare: Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și 

discriminare. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la 

serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități: Capitolul I art 

1-5, Capitolul II art 6-9, art 10. 

Consilier clasa I grad profesional asistent ID530413 la Direcția Patrimoniu 

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

2. HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

4. HGnr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorficare a bunurilor aparținând 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul ministrului educației nr.6031/2021 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității 

educaționale, precum și condițiile necesare acordării acestuia.  

6. Constituția României, republicată;  

7. OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 

Tematică 

 Baza materială a învățământului preuniversitar; 

 Patrimoniul universităților 

 Schimbarea de destinație a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de 

stat; 

 Stabilirea modalităților de exercitare a dreptului de proprietate publică și darea în administrare a 

bunurilor proprietate publică; 

 Condițiile și procedurile de transmitere, fără plată, de la o instituție publică la altă instituție publică a 

unor bunuri aflate în stare de funcționare; 
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 Constituția României. Republicată: drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale; 

 OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - Partea a VI-a 

- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II: Principiile care stau la baza exercitării 

funcţiei publice, Prerogativele de putere publică, Clasificarea funcțiilor publice, Categorii de funcții 

publice, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,  Exercitarea raporturilor de 

serviciu, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de 

evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici, Regimul 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, Cariera funcţionarilor 

publici: Recrutarea funcţionarilor publici art 464-486, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 

funcţionarilor publici 490-501, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu art 502-

524, Corpul de rezervă, Redistribuirea funcționarilor publici, Actele administrative privind naşterea, 

modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de 

sancţionare disciplinară; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. 

Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei: Capitolul I art 1-6, Capitolul II art. 7-

13, Capitolul IV art 21-22 

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

și completările ulterioare: Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și 

discriminare. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la 

serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități: Capitolul I art 

1-5, Capitolul II art 6-9, art 10. 

 Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice 

 
Dosarele de înscriere se depun la sediul Ministerului Educației, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului, respectiv în perioada 21.03.2022 – 11.04.2022, la secretariatul comisiilor de examinare și 

trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 



 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

                             MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

a) Formularul de înscriere: 

b) Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

c) Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani de 

activitate; 

d) Cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin. 

(1) lit.d) din OUG nr.57/2019. 

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. 
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