MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Anunță
SCOATEREA LA CONCURS
a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de
Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale și a unui post
contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală Relații
Internaționale și Afaceri Europene
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa Ia
H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condițiile specifice pentru participare la concurs:
a) pentru cele două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea
de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale :
-Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de minim 9 ani.
b) pentru postul contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală
Relații Internaționale și Afaceri Europene :
-Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în unul dintre domeniile de licență : științe administrative, științe
ale comunicării, relații internaționale și studii europene, științe politice, limbă și
literatură;
-Limbi străine:engleză și o altă limbă de circulație internațională;
-Vechime 2 ani.
Bibliografia
pentru cele două posturi contractuale vacante de consilier IA la Unitatea de
Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale:
1.Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
publicată în Monitorul Oficial nr.18/2011;
2.Ordonanța de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 ;
3.Norme metodologice din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 ;
4.Legea nr.500/2002 privind finanțele publice publicată în Monitorul Oficial
nr.597/2002, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Bibliografia
pentru postul contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală
Relații Internaționale și Afaceri Europene:
1.Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
publicată în Monitorul Oficial nr.18/2011;
2.Legea nr.590/2003 privind tratatele;
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice;
4.H.G.nr.44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice ;
5.Raportul de țară al României pentru 2016, Comisia Europeană, Bruxelles,
26.22016.SWD(2016)91 final. Document de lucru al serviciilor Comisiei.
Dosarul de înscriere la concurs
În conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 286/2011, dosarul de
înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere
o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data primei probe a concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății;
7. Curriculum vitae;
Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale,
în vederea certificării copiilor cu acestea.
Calendarul de desfăşurare al concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, din strada General Berthelot nr.28-30, sector 1 - București,
până la data de 16.05.2016, ora 16:00.
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Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) Selecția dosarelor: 17.05.2016;
b) Proba scrisă: 25.05.2016, ora 10:00;
c) Interviul: 27.05.2016, ora 10:00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de
maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afişarea rezultatelor
obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei
scrise și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
MENCȘ, precum și pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
În conformitate cu art. 32 din Regulamentul – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare:
(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor,
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către
candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor.
(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei
practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza
lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul
contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor.
Rezultatele finale se afișează la sediul MENCS, precum și pe pagina de internet
a acestuia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului
prevăzut la art.32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final
al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.
Relații suplimentare se pot obține accesând www.edu.ro, la sediul Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice din București, str. G-ral. Berthelot nr.
28-30, sector 1, Direcția Salarizare și Resurse Umane, telefon 021.405.62.26.

DIRECTOR,
GEORGE GHELMEZ
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