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ANUNŢ 

din data de 10.05.2022 

privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al 

funcționarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției  

 

Ministerul Justiției organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu, pentru următorul post: 

- Consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Direcția economică, Serviciul asigurare resurse – 

promovare în consilier, clasa I, gradul profesional principal; 

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ funcționarul public, pentru a participa la 

concursul sau examenul de promovare în grad profesional sunt prevăzute de art. 479 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel:  

”Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional 

(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, 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 prezentului cod.” 

 

Proba scrisă a examenului va avea loc la data de 10.06.2022, ora 10.00, la sediul Ministerului 

Justiţiei din Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.  

Interviul se va susține la aceeași locație, data și ora susținerii urmând a fi afișate odată cu 

rezultatele la proba scrisă, la sediul Ministerului Justiției.  

Conform dispozițiilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, 

„(1) Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în 

condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi 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; 
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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 prevăzut în anexa nr. 3. 

Formularul de înscriere poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Justiției, secțiunea “Cariere 

- Promovări”.  

Dosarul de examen se va depune la sediul Ministerului Justiției, secretariatul Direcției resurse 

umane, etajul 2, camera 6, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv, în 

perioada 10 mai 2022- 30 mai 2022. 

Bibliografie 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părţii a VI-a, Titlul I, cap.I și II ale părții a V a; 

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 ulterioare; 

5. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 120/C/2011; 

7.  Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice. 

Tematică 

1. Constituția României; 

2. Statutul funcționarilor publici; 

3. Formele de discriminare . Principii și definiții; 

4. Măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex; 

5. Organizarea și funcționarea Ministerului Justiției: conducerea ministerului, organizarea 

ministerului, atribuții în domeniul gestionării activității economice, de investiţii, de achiziţii şi 

administrativă"    (Cap. II, art. 6, pct VII. 3, 4, 5 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției); 

6. Principii, reguli și responsabilități privind finanțele publice; 

7. Procesul bugetar: Secțiunea a 3  a – Prevederi referitoare la investițiile publice; 

8. Nota conceptuală și tema de proiectare; 

9. Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

10. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 

11. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ – teritoriale în domeniul 

public al statului. 
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