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ANUNŢ 

 

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 

34-36, et. 11, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional 

superior în data de 21.04.2022, ora 10.00 - proba scrisă 

 Examenul se va susţine la sediul instituţiei. 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior, 

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 

 c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu mădificările și completările ulterioare.              

       Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

d) formularul de înscriere*  

* formularul de înscriere va putea fi descărcat de pe pagina de internet a instituţiei www.oirbi.ro 

sau va putea fi solicitat şi responsabilului resurse umane. 

 Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv 

până la data de 11.04.2022, ora 16:00. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DRAGOŞ ADRIAN IORGA    
                                                                                                     Întocmit, 

                                                                                                    Responsabil RU, 
                                                                                                 Andreea Beatrice Saftere 
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Bibliografie  
pentru examenul de promovare în gradul progfesional imediat superior celui deţinut 

din data de 21.04.2022 (proba scrisă)  
 
 

1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a 

VI-a “Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlurile I și II, cu 

modificările şi completările ulterioare 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioareepublicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

7. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind privind prevenirea, constatarea 

şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora 

9. Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 (*actualizata*) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 

utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora 

10. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 
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de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

11. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DRAGOŞ ADRIAN IORGA 
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Responsabil RU, 

Andreea Beatrice Saftere 
 
 


