
                

                                                            

ANUNŢ 

privind organizarea examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare 

postului de ŞOFER II-I din grupa transport si mentenanţă auto 

din U.M.02044 Tulcea 

 

 Postul pentru care se organizează examenul este de ŞOFER II-I din grupa transport si 

mentenanţă auto din U.M.02044 Tulcea. 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele: 

- Depunerea cererilor de participare la examen în perioada 09. – 15.10.2019 adresată 

comandantului U.M. 02044 Tulcea; 

- Adeverinţă cu vechimea în funcţia şi treapta profesională în care este încadrat candidatul; 

- Copie de pe rapoartele de evaluare ale candidatului în ultimii 3(trei) ani; 

- Copii ale documentelor de studii; 

- Fişa postului. 

Note: 

*Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în 

vederea verificării conformităţii cu acestea.  

           Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examenul de promovare 

este: 15.10.2019, ora 13:30. Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02044 Tulcea, Str. Iuliu 

Maniu, nr. 53-55, Tulcea, persoană de contact Pustianu Anca, secretar, Telefon 0240/532.304 

interior 135. 
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale candidatul 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, astfel: 
- să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este 

încadrat; 
- să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de „foarte bine”.  
Calificativul obţinut pentru anul în care a avut loc promovarea se ia în calcul la următoarea 

promovare numai dacă persoana respectivă a lucrat cel puţin 6 luni în noul grad sau treaptă 
profesională.  

În ceea ce priveşte promovarea persoanelor care au avut raporturile de muncă suspendate 
(aflându-se, de exemplu, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în concediu 
fără plată etc.), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de 
minister de resort în domeniul legislaţiei muncii, ne-a comunicat explicitarea sintagmei „ultimii trei 
ani, în care acesta s-a aflat în activitate” din textul de lege care se regăseşte în Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011: „Pentru a participa la examenul de promovare în 
grade sau trepte profesionale candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii trei ani, în care acesta s-a 

aflat în activitate”.  
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI: 

Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA Obs. 

1.  

Stabilirea perioadei de examen şi 

desemnarea membrilor în Comisia 

de examinare, Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor şi 

secretarul acestora pentru examenul 

de promovare în gradul sau treapta 

profesională imediat 

superior/superioară 

01-21.10.2019 

Şeful microstructurii de 

resurse umane, comandantul/şeful 

unităţii militare organizatoare, 

comandantul/şeful unităţii militare 

angajatoare, sindicatul sau personalul 

civil contractual din cadrul unităţii 

militare, cu cel puţin 15 zile 

lucrătoare înainte de data desfăşurării 

examenului de promovare. 

 



  

2.  

Publicitatea examenului de 
promovare în gradul sau treapta 
profesională imediat 
superior/superioară 

 

08.10.2019 

Se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri, cu 10 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru desfăşurarea examenului. 

3.  

Depunerea cererii de 

participare la examen şi constituirea 

dosarului de înscriere la examen  

 

09-15.10.2019 

Intervalul orar 

07.30-14.30 

Candidatul depune la secretarul 

Comisiei de examinare cererea de 

participare la examen, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data 

afişării anunţului. 

4.  
Stabilirea subiectelor pentru proba 

practică. 

22.10.2019 

Intervalul orar 

08.00-10.00 

Proba practică constă în testarea 

abilităţilor şi aptitudinilor practice ale 

candidatului  în  vederea ocupării 

postului vacant.  

Comisia de concurs stabileşte un 

plan, pe baza căruia se desfăşoară 

proba practică, ce include criteriile de 

evaluare stipulate la art. 23 din 

Hotărârea Guvernului nr.286/2011. 

Planul se va stabili în ziua 

desfăşurării probei, înainte de 

începerea acesteia. 

5.  Desfăşurarea probei practice. 

22.10.2019 

Intervalul orar 

11.00-14.00 

    La sediul U.M. 02044 Tulcea. 

Durata probei nu poate depăşi 3 ore şi se 

stabileşte de Comisia de concurs, în 

funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor. 

6.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor 

probei practice 
23.10.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri. 

7.  

Depunerea eventualelor contestaţii 

cu privire la rezultatul probei 

practice 

24.10.2019 

Intervalul orar 

07.30-14.00 

 

Eventualele contestaţii se depun la 

sediul U.M. 02044 Tulcea 

 

8.  

Soluţionarea eventualelor 

contestaţii cu privire la rezultatul 

probei practice şi afişarea 

rezultatelor 

25.10.2019 

Până la ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

9.  
Comunicarea  şi afişarea 

rezultatelor finale ale 

examenului 

28.10.2019 

ora 14.00 

Rezultatele se afişează la sediul  

U.M. 02044 Tulcea şi pe pagina de 

internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri 

10.  

Adoptarea măsurilor pe linie de 
personal, după finalizarea 
examenului de promovare în 
gradul/treapta profesională imediat 
superior/superioară 
 

01.11.2019 

Încadrarea în noua funcţie se 

face începând cu prima zi a lunii 

următoare celei în care a avut loc 

promovarea, iar actul adiţional se 

întocmeşte în termen de maximum 20 

de zile lucrătoare de la data 

promovării. 

 

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIE: 

Pentru examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare postului de ŞOFER II-

I din U.M.02044 Tulcea este următoarea: 

1. L-8/1, Instrucţiuni privind păstrarea şi conservarea tehnicii; 

2. L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului;  

3. L.11/1 VOL.1 Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare 

din înzestrarea armatei româniei; 

     4. PM-4,  Instrucţiuni privind executarea controlului circulaţiei vehiculelor aparţinând M.Ap.N şi 

însoţirea coloanelor militare ; 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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    5. SMG 79/2009 Asigurarea asistenţei tehnice ale autovehiculelor  militare în caz de defecţiuni 

tehnice in afara garnizoanei de reşedinţă. 

Reglementări aplicabile personalului civil contractual în ministerul apărării naţionale: 

1. Legea nr. 53/2003, “Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 Încheierea  contractului individual de muncă, art. 10-36; 

 Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40; 

 Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48; 

 Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54; 

 Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81; 

 Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124; 

 Concediile , art. 144-158; 

 Sănătatea şi securitatea în muncă, art. 175-182; 

 Răspunderea disciplinară, art. 247-152; 

Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil 

cointractual în ministerul apărării naţionale: 

1. Sursa : https://dmru.mapn.ro/pages/view/97 

Obligaţiile salariatului privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva 

incendiilor 

1. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

  Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6-23; 

2. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările  şi 

completările ulterioare: 

 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19-22; 

Obligaţiile salariatului privind protecţia informaţiilor clasificate 

1. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale 

de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Clasificarea informaţiilor, art.4, 25-28; 

2. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

secrete de serviciu. 

                                                                                                    

                                                                                                  Întocmit: 

                                                                                                   P.c.c. 

                                                                                                         Anca Pustianu                               
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