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Nr. 3824225/6
Bucureşti 03.12.2018

COMISIA DE EXAMEN

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE
În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 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, precum şi Titlului II al Anexei acestui act normativ, Ordinului ministrului afacerilor interne
nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a
personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului
Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Referatul de evaluare nr. 3970488/13, adresa structurii de Financiar a Direcţiei
Generale de Paşapoarte nr. 3800057/3 din 01.11.2018 şi Procedura de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare nr. 3824206/6 din 29.11.2018;
Direcţia Generală de Paşapoarte organizează examen în vederea promovării în treapta imediat
superioară a funcţiei deţinute, existentă în plajă în statul de organizare al unităţii, pentru personalul
contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare prevăzute de actele normative incidente
domeniului şi care ocupă posturi din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, încadrat în funcţii de
muncitor calificat, specialitatea “logistic”, astfel:
- postul de personal contractual muncitor calificat IV-I (fochist) prevăzut la poziţia 179 din
statul de organizare al Direcţiei Generale de Paşapoarte la nivelul Biroului Logistic.
Pentru a participa la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare,
candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din
care promovează;
b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de
Paşapoarte, zilnic, în zilele lucrătoare, până la cel târziu data de 14.12.2018, în intervalul orar 09.00 –
15.00 şi va cuprinde următoarele documente:
- cererea de înscriere la examenul de promovare (Anexa 2 la prezenta – model);
- adeverinţă eliberată de către Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte
privind îndeplinirea condiţiilor de participare la examen, document ce se va elibera la cererea
candidatului în cauză.
În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere a candidaţilor care
îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare şi propunerile din referatul de evaluare.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de
examinare, cu menţiunea "admis"/"respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul
Direcţiei Generale de Paşapoarte şi pe site-ul acestei unităţi (www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea
Carieră), în termenul prevăzut anterior (cel târziu în data de 18.12.2018).
Page 1 of 2
Document care conţine date cu caracter personal protejate de dispoziţiile legale aplicabile domeniului de protecţie a datelor personale!

În termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor (cel târziu în data de
19.12.2018), candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul Direcţiei Generale de Paşapoarte, care
se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare (cel
târziu în data de 20.12.2018) de la înregistrarea acestora.
Examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi va consta
în susţinerea unei PROBE SCRISE, în ziua de 21.12.2018, începând cu ora 12.00.
La locul, data şi ora menţionate în prezentul Anunţ pentru examenul de promovare, comisia de
examinare
pune
la
dispoziţia
candidatului
lista
subiectelor
stabilite,
conform
alin. (3) art. 44 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul probei scrise candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite
de către comisia de examinare.
Durata probei de examen se stabileşte la maximum 45 de minute din momentul punerii la
dispoziţie a listei cu subiectele stabilite de către comisia de examen.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut anterior.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii
acestuia.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la
sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
Se anexează prezentului anunţ următoarele documente:
Anexa 1 – Tematica şi bibliografia examenului de promovare;
Anexa 2 – Model de Cerere pentru înscriere.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de
Paşapoarte, telefon 25735, persoană de contact - comisar de poliţie Nastasă Florin.
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