MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Bucureşti. Tel: 021/3072603
NR. RN270/17.09.2018
Anunţă:
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 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, cu modificările și completările
ulterioare,
Ministerul Sănătăţii
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante în
cadrul Departamentului pentru pregătirea şi exercitarea de către România a
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, după cum urmează :
1. 1 post șef serviciu, contractul individual de muncă se încheie
pe durată determinată, până la data de 31.08.2019
2. 5 posturi consilier I A, contractul individual de muncă se
încheie pe durată determinată, până la data de 31.08.2019
3. 3 posturi consilier II, contractul individual de muncă se încheie
pe durată determinată, până la data de 31.08.2019
4. 3 posturi consilier I, contractul individual de muncă se încheie
pe durată determinată, până la data de 31.08.2019
5. 3 posturi consilier debutant, contractul individual de muncă se
încheie pe durată determinată, până la data de 31.08.2019
1. Condiţiile generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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2. Condiţiile specifice de participare la concurs:
Șef serviciu: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor politice, specializarea relații internaționale și
afaceri europene, studii de master în domeniu,vechime în specialitatea studiilor
absolvite minimum 5 ani, participare la cursuri de formare profesională, cunoașterea la
nivel avansat a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene, utilizator pachet MS
OFFICE, accesare internet și e-mail - nivel mediu.
Consilier gr.IA, poziția 2: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 7 ani, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier gr.IA, poziția 3: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 7 ani, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier gr. IA, poziția 4:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor comunicării, vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 7 ani, cunoașterea la nivel avansat a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu
Consilier gr.IA, poziția 5: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 ani,
cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene; utilizator
pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;
Consilier gr.II, poziția 6: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 1 an,
cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene; utilizator
pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;
Consilier gr.II, poziția 7: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 1 an,
cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene; utilizator
pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;
Consilier gr.II, poziția 8: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 1 an,
cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene; utilizator
pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;
Consilier gr.I, poziția 9: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 4 ani, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier gr.I, poziția 10: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor comunicării, vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 4 ani, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
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cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier gr.I, poziția 11: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 4 ani,
cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene; utilizator
pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;
Consilier debutant, poziția 12: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier debutant, poziția 13: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier debutant, poziția 14: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, cunoașterea la nivel mediu a unei limbi oficiale din
cadrul Uniunii Europene; utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail –
nivel mediu;
Consilier gr.IA, poziția 15: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum
7 ani, cunoașterea la nivel avansat a unei limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene;
utilizator pachet MS OFFICE, accesare internet și e-mail – nivel mediu;

3. Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului:
Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul Departamentului
pentru pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene constă în 3 etape succesive şi se organizează la sediul Ministerului Sănătăţii
din Bucureşti, intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, astfel:
1. selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.
2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 18 -24 septembrie 2018, de marți până
joi între orele 900 – 1700 și vineri între orele 900 -1400;
3. Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în data de 25 septembrie 2018;
4. Proba scrisă va avea loc în data de 02 octombrie 2018, ora 11 00 la sediul
Ministerului Sănătăţii din Bucureşti, Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1,
București;
5. Rezultatul probei scrise se va afișa în data de 03 octombrie 2018;
6. Interviul va avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise.
7. Rezultatele finale se vor afișa la sediul Ministerului Sănătății, precum şi pe pagina de
internet www.ms.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului
prevăzut pentru ultima probă, după afișarea rezultatului evenualelor contestații prin
specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".;
8. Contestațiile pentru fiecare probă se pot depune, la secretarul comisiei de
concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la data afișării rezultatelor selecției dosarelor/ probei scrisă/interviului.
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4. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul
comisiei de concurs.
Dosarul de concurs se depune la Biroul încadrări personal, etaj 3 camera 345,
Ministerul Sănătății
Relatii suplimentare la tel 021.3072.603/021.3072.605
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR TEMPORAR VACANTE
DUPĂ CUM URMEAZĂ :
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI EXERCITAREA DE CĂTRE
ROMÂNIA A PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Denumirea postului: Șef Serviciu, poziția 1
-

-

-

-

-

-
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HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor
de protocol, cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la
procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul decizional
european, relaţiile inter-instituţionale: https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, disponibil
la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.

-

Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_
preg%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_
UE_%C3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;

Denumirea postului: consilier, poziția 2
Gradul profesional: IA (economist)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002,
cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
Denumirea postului: consilier, poziția 3
Gradul profesional: IA (jurist)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
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Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Denumirea postului: consilier, poziția 4
Gradul profesional: IA (comunicare)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările
şi
completările
ulterioare:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/pdf/2014-10-02_legea_544_2001.pdf
Hotărârea Guvernului nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=32479
Denumirea postului: consilier, poziția 5
Gradul profesional: IA (protocol)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro;
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro;
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
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Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie
1961, Decret nr. 566/1968;
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la Viena la 24
aprilie 1963, Decret nr. 481/1971;
Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;
Convenția cu privire la dreptul tratatelor (Viena, 1969).
Denumirea postului: consilier, poziția 6
Gradul profesional: II (protocol)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro;
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro;
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie
1961, Decret nr. 566/1968;
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la Viena la 24
aprilie 1963, Decret nr. 481/1971;
Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;
Convenția cu privire la dreptul tratatelor (Viena, 1969).
Denumirea postului: consilier, poziția 7
Gradul profesional: II (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
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Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 8
Gradul profesional: II (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
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Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 9
Gradul profesional: I (economist)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002,
cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
Denumirea postului: consilier, poziția 10
Gradul profesional: I (comunicare)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările
şi
completările
ulterioare:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/pdf/2014-10-02_legea_544_2001.pdf
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Hotărârea Guvernului nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=32479;
Denumirea postului: consilier, poziția 11
Gradul profesional: I (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 12
Gradul profesional: debutant (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
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Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 13
Gradul profesional: debutant (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
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Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 14
Gradul profesional: debutant (afaceri europene)
HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu
modificările şi compeltările ulterioare
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată 2012) și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată 2012), disponibile la:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC ;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul
decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro.
Instituţiile şi organismele Uniunii Europene – rol, responsabilităţi, procesul
decizional
european,
relaţiile
inter-instituţionale:
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_en.
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.
Memorandum-ul cu tema „Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru 2019”, disponibil la:
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_cu_tema_Accelerarea_procesului_de_pre
g%C4%83tire_a_Pre%C8%99edin%C8%9Biei_Rom%C3%A2niei_la_Consiliul_UE_%C
3%AEn_primul_semestru_2019.pdf;
Denumirea postului: consilier, poziția 15
Gradul profesional: IA (IT)
- HG 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările
şi compeltările ulterioare
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- Site-ul dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene:
http://www.romania2019.eu/;
Informaţii generale despre Uniunea Europeană: https://europa.eu/europeanunion/about-eu_ro;
O
agendă
digitală
pentru
Europa:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN;
Programul de lucru al Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
disponibil la: https://eu2018bg.bg/en/programme;
Programul Trio-ului de Preşedinţii Estonia-Bulgaria-Austria (1 iulie 2017 – 31
decembrie 2018), disponibil la: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/201706/Trio%20programme.pdf.

NOTĂ : toate actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate în formă
actualizată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14

