ANUNŢ
Comisia Naţională de Prognoză, cu sediul în Str. Cristian Popişteanu nr.2-4, sector
1, organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat
superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc
condiţiile pentru promovare, pe domeniile pe care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
I.

Organizarea concursului:
1. înscrierea la examen/concurs se va face până la data de 04. 12. 2017 ora 1600
2. proba scrisă va avea loc în data de 15. 12. 2017 ora 0930

II. În vederea înscrierii la examen/concurs de promovarea în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, funcţionarul public de execuţie trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale cumulative:
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 anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani;
c. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile legii.
III.

Dosarul de examen/concurs conţine în mod obligatoriu :
a. formularul de înscriere ;
b. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează;
c. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani.
Dosarele de examen/concurs se vor depune la persoana din cadrul Direcţiei

Economice,

Administrative

şi

Resurse

Umane,

responsabilă

cu

organizarea

examenului/concurs.
Relaţii suplimentare se vor obţine la numărul de telefon 021. 317.00.59 int. 1605.

BIBLIOGRAFIE
pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru
funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare:
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•

Expert superior

1. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
3.

Constituţia României, republicată;

4.

Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

5.

Legea nr. 212/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, modificată şi completată
prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2017;

6. Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice (M.O. Partea I, nr. 642 din 18/10/2013); reglementări cu privire la
activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză;
7. Emil Scarlat, Nora Chiriţă – Politici macroeconimce – Teorie şi aplicaţii, Editura
Economică, Bucureşti;
a. Capitolul I – Teorii şi modele ale macroeconomiei
8. Dorin Jula şi Nicolae Marius Jula – Metode de prognoză, Editura Mustang, Bucureşti,
2010;
b. Elaborarea analizelor previzionale în domeniul economic
9. Nicoleta Jula şi Dorin Jula – Modelare economică – Modele econometrice şi de
optimizare, Editura Mustang, Bucureşti, 2010;
a. Modelul linear de regresie
10. Metodologia de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România aprobată
prin ordin al preşedintelui INS, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 din
5 martie 2009, partea I.
a) Metodele de determinare a produsului intern brut
b) Venitul naţional brut
(http://codex-online.ro/legislatie/2009/mai2009/mo2009_292.htm)
11. Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului european şi al Consiliului privind
consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea
politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L.
306/12/23.11.2011
a) Secţiunea I-a - Semestrul european

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:RO:PDF);
12. Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 ale Parlamentului European şi Consiliului privind
prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L. 306/25/23.11.2011
a) Articolul 4 – Tabloul de bord privind identificarea dezechilibrelor
macroeconomice
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:RO:PDF
13. Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 21
mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea
Europeană
a. Capitolul 1 Caracteristici generale şi principii de baza
b. Capitolul 3 Operaţiuni cu produse: producţia, consumul intermediar,
consumul final, formarea brută de capital
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=RO
http://www.insse.ro/cms/files/impact%20esa/material%20ESA%202010.pdf
14. Program de Convergenta 2017– 2020, site www.mfinante.ro;
a. Perspective economice

