
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

      

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 exemen de 

promovare în gradul profesional imediat superior, a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu. 

 

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. 

 

Funcțiile publice pentru care se organizează exemen de promovare și compartimentul din care fac parte: 

 

Nr.crt Denumire funcție 
publică 

categorie clasa Grad 
profesional 
deținut 

Compartiment Gradul profesional 
pentru care se 
organizează 
examenul  

1 Expert Execuție I principal Direcția Parteneriate 
Internaționale și 
Românii de 
Pretutindeni, Direcția 
Generală Relații 
Internaționale și 
Afaceri Europene 
 

superior 

2. Inspector Execuție I principal Serviciul Implementare 
Asistență Tehnică, 
Direcția OIPOCU 

superior 

3. Inspector Execuție I principal Serviciul Implementare 
Asistență Tehnică, 
Direcția OIPOCU 

superior 

4. Consilier Execuție I principal Serviciul Verificare 
Proiecte Finanțate, 
Direcția OIPOCU 

superior 

5. Expert Execuție 1 Principal Direcția Relația cu 
Parlamentul, 
Trasparență 
Decizională și Politici 
Publice, Direcția 
Generală Minorități și 
Relația cu Parlamentul 

superior 

 

 

 

 

 

Pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene 

și Direcției Generale Minorități și Relația cu Parlamentul, examenul de promovare se va desfășura la sediul 
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Ministerului Educației, din București – sector.1, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, în data de 21.10.2021 – proba 

scrisă și în data de  25.10.2021– interviul. 

Pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Direcției OIPOCU, examenul de promovare se va desfășura 

la sediul din Str. Clucerului nr. 78-80 sector 1 București, în data de 21.10.2021 – proba scrisă și în data de  

25.10.2021– interviul. 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anuntului și 

conține în mod obligatoriu: 

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; 

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

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

 
Bibliografie examen de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție, de expert 
clasa I grad profesional principal, din cadrul Direcției Parteneriate Internaționale și Românii de 
Pretutindeni, Direcția Generală Relații Internaționale și Românii de Pretutindeni 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului 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 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. Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de 

școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă, în  instituțiile de 

învățământ superior de stat acreditate. 

 
Bibliografie examen de promovare în grad profesional  pentru funcțiile publice de execuție, de 
inspector clasa I grad profesional principal, din cadrul Serviciului Implementare Asistență Tehnică și 
pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal, din cadrul  Serviciului 
Verificare Proiecte Finanțate, Direcția OIPOCU 
 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

4.  Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020; 
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7. 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 programare 

2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute ȋn obținerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11. Ghidul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014- 2020 – Noiembrie 2019, actualizat Iunie 2020”; 

12. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013 de 

stabilire a unor dispoziții 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 dispoziții 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. 

13. 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 Consiliului; 

14.  Constituția României, republicată. 

 

Bibliografie examen de promovare în grad profesional  pentru funcția publică de execuție, de expert 
clasa I grad profesional principal, din cadrul Direcției Relația cu Parlamentul, Trasparență Decizională 
și Politici Publice, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului 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 tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, 

republicat; 

7. Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat; 

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Dosarul de înscriere la concursul de promovare se depune la sediul Ministerului Educației din str. Gen. 

Berthelot nr. 28-30, sector 1 București, respectiv la sediul din Str. Clucerului nr. 78-80 sector 1 București, la 

secretariatul comisiei de concurs și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

 

 


