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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Anunță
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL




Inspector de specialitate gradul I la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri
Structurale;
Expert gradul I la Direcția Generală Învățământ Universitar;
Inspector de specialitate gradul II la Direcția Generală Management și Rețea Școlară.

Inspector de specialitate gradul I la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri
Structurale
Bibliografie:
1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice;
3. Ordinul nr. 989/2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și
protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU;
4. H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul de convergență, cu modificările și completările ulterioare.
Tematica :
 Execuția bugetară;
 Principii și reguli bugetare;
 Prefinanțarea;
 Programarea bugetară a fondurilor a fondurilor aferente instrumentelor structurale și contribuției publice
naționale;
 Categorii de cheltuieli eligibile conform Ordinului nr. 989/2014;
 Obiectivele codului de conduită conform Legii nr. 477/2004;
 Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului contractual.
Expert gradul I la Direcția Generală Învățământ Universitar
Bibliografie:
1. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice;
3. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice;
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Tematica:
 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior;
 Ciclul I – Studii universitare de licență;
 Norme de conduită profesională a personalului contractual;
 Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției;
 Ce se înțelege printr-o petiție si modul de soluționare al acesteia.
Inspector de specialitate gradul II la Direcția Generală Management și Rețea Școlară
Bibliografie:
1. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice;
3. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice.
Tematica:
 Structura organizatorică și atribuțiile inspectoratelor școlare și unităților de învățământ preuniversitar;
 Modalități de soluționare a adreselor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, memoriilor din domeniul de
competență al direcției generale;
 Modul de înregistrare și transmitere a corespondenței;
 Structura bazei de date a direcției generale;
 Modul de operare în registrele de evidență;
 Sfera relațiilor în exercitarea atribuțiilor postului ocupat;
 Normele de conduită profesională a personalului contractual.
Examenul constă în susținerea unei probe scrise, în data de 05.11.2015, ora 10:00, la sediul Ministerului
Educației și Cercetării Științifice din str. General Berthelot nr. 28-30 sector 1 București.
Afișat astăzi 22.10.2015, la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
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