ANUNȚ

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, organizează la sediul său, din
București B-dul Libertății nr. 14 Sector 5, concurs de promovare în gradul imediat superior celui
deținut de funcționarii contractuali, în data de 14.11.2017 ora 11.00, proba scrisă.
BIBLIOGRAFIA:



Legea 53/200- Codul Muncii;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
 HG 36/2017 privind Organizarea și Funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale;
 Strategia Agenda Digitală pentru România, aprobată prin HG nr. 245/2015;
 HG nr. 245/2015- Strategia Agenda Digitală pentru România;
 Agenda Digitală Europa 2020(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=RO);
 Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 AXA 2 (http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014).
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
 selectarea dosarelor de înscriere;
 proba scrisă prin care se verifică cunoștințele profesionale de specialitate (în concordanță cu
bibliografia afișată);
 interviul.
Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei probe se face ca
urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probe.
Toate probele sunt eliminatorii.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:






În vederea participării la concurs, candidații vor depune până la data de 08 noiembrie 2017 la
Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaţionale, urmatoarele documente necesare înscrierii:
formularul de înscriere completat (de la sediul M.C.S.I. - secretarul comisiei de concurs la înscriere,
fiind disponibil și pe site-ul ministerului);
adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
din care se promovează;
copia rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
candidatul s-a aflat în activitate (candidatul trebuie să fi obținut calificativul “foarte bine”);
copia actului de identitate.
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Condițiile și termenele concursului de recrutare sunt stabilite în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea
de Guvern nr. 1.027/2014 publicată în MO nr. 854/24.11.2014.
Notă: Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia
stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările
acestora.
Relații suplimentare la telefon 021.313.55.35 sau la int. 1060, 1061.

Ministru,
Lucian ȘOVA
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