
 
 
 

 
         

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
                    

 

Nr. ________/_______2020 

 

 

             În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

profesionale imediat s

fonduri publice,   examen de promovare în gradul 

e  din cadrul 

: 

 

- consilier gradul I  (2posturi) în consilier gradul IA,  

- inspector de specialitate gradul I  (4 posturi) în inspector de specialitate gradul IA , 

-  inspector de specialitate gradul II  (2 posturi) în inspector de specialitate gradul I, 

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare în gradulprofesionalimediat 

superior: 

-  

: 

          , 

-78-80, sector 1, sala de etaj II, : 

- În data de 14.10.2020, ora 10  ; 

Dosarul de concurs: 

           Se va depune în termen de 10 zile  

  sector 1, strada Clucerului nr.78-80, etaj 

III, la Mirabela Boruz tel 0727302414 sau Florenta Stanciu tel  0728834604, 

între orele 800  1630 (luni - joi ), 800  1400 (vineri) 

  

 

- 

  

- 

ultimii 2 ani; 

 

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

personalul contractual   evaluarea 

-a aflat 

în  activitate. 

 

 



 
 
 

 
Bibliografie privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

 : 

1.  

2. 
perioada de programare 2014-2020, cu  

3. H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

-2020; 

4. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

de programare 2014-  

5. Legea nr.98/2016 p  

6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

-cadru din Legea nr. 

98/2016 pr  

7. 

ȋ
aferente aces  

8. 
Capital Uman 2014-2020  

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-

2014/2018/28.11/CorrigendumGS.zip . 

9. 
Capital Uman 2014- 2020  

 - https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/24855 ; 

10. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 

1

i d

Consiliului. 

11. 

nr. 1081/2006 al Consiliului. 

 

 grad I, inspector specialitate grad 

 

 

1.  privind Fondul 

european de dezvoltare 

Fondul European agricol pentru dezvoltare  

afaceri maritime ; 

http://www.fonduri-/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/24855


 
 
 

 
2. Regulamentul (UE) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 

1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 

(UE) nr. 223

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;  

  

3.  

4. O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea  europene pentru perioada 

de programare 2014-  

5.  H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea  europene pentru perioada 

de programare 2014-2020;  

6.  neregulilor  

ȋn ob  fondurilor  

aferente  

7. OUG nr. 57/2019 privind Coduladministrativ; 

8.  Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

  european de dezvoltare 

-2020; 

9.   

Uman 2014-2020, http://mfe.gov.ro/ordinul-729-2020-privind-modificarea-si-

completarea-orientarilor-privind-accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-

operational-capital-uman-2014-2020/ 

10. -2020,  publicat pe pagina web a Ministerului 

Fondurilor Europene (http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-

pocu-copy/); 

11. Manualul beneficiarului  POCU  2014-2020,  versiunea  in vigoare pentru 2020,  

http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu-copy/ 

 

DIRECTOR GENERAL, 
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