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ANUNŢ DE PROMOVARE
în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual
încadrat la Serviciul Administrare Spații de Cazare

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 45^1 din Anexa la H.G.
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, ambele cu modificările şi completările ulterioare,
examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei
deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de referent debutant la Serviciul
Administrare Spații de Cazare, prevăzută la poziția 547 din statul de organizare al direcției, care
îndeplinește cumulativ condițiile legale.
În vederea participării la examen, candidatul va depune la secretariatul Direcţiei Asigurare
Logistică Integrată din municipiul Bucureşti, sector 5, str. Eforie nr. 3-5, corpul B, etajul 5, camera
515, până la data de 14.11.2019, ora 1600, dosarul de înscriere, care va cuprinde următoarele
documente:
- cererea de înscriere la examenul de promovare;
- adeverinţa1 privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare
din care să rezulte sfârșitul perioadei de debut stabilită în condițiile legii.
Examenul de promovare se va desfășura în data de 25.11.2019, conform calendarului de
desfășurare a examenului, la sediul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din municipiul
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5 și va consta în susținerea unei probe scrise.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se vor afişa la avizierul direcţiei, iar rezultatele
examenului de promovare se vor afișa la avizierul direcției și se va posta pe pagina de internet a
M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Carieră - Anunţuri carieră (atașat anunțului de
promovare).

1

adeverința se eliberează, la cerere, de Serviciul Resurse Umane

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
Dată limită de depunere a dosarului de
înscriere
Afişare rezultat selecţie dosare

14.11.2019, ora 1600
15.11.2019

Depunere contestaţii

18.11.2019

Afişare rezultat după soluţionare contestaţii

19.11.2019
25.11.2019, ora 1000

Proba scrisă
Afişare rezultat probă scrisă

25.11.2019

Depunere contestaţii

26.11.2019

Afişare rezultat contestaţii și rezultat final
examen

28.11.2019

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției
Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în
zilele lucrătoare, între orele 0900 – 1500, la interior 30434.
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
Tematică
1. Repartizarea locuințelor de serviciu și de intervenție din fondul locativ al M.A.I..
2. Vânzarea unor locuințe de serviciu aflate în administrarea M.A.I..
3. Folosirea și administrarea locuințelor.
4. Prelungirea și încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele locative.
5. Stabilirea și plata chiriei.
6. Utilizarea programelor Word si Excel.
7. Răspunderea juridică a salariaților.
8. Securitatea și sănătatea în muncă – Obligațiile lucrătorilor.
9. Apărarea împotriva incendiilor – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției,
utilizatorului și salariatului.
10. Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din administrația publică.
11. Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și
răspunderea acestuia.
12. Încadrarea și promovarea personalului contractual.
Bibliografie
1. Ordin al ministrului administrației și internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea M.A.I., cu modificările și
completările ulterioare.
2. Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare , ordine
publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care
acestea le au în administrare, cu modificările și completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 2333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administrației și Internelor a
prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare,

ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe
care acestea le au în administrare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 114/1996 privind locuințele (republicată și actualizată).
5. Ordonanța de urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile
cu destinație de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr. 53 din 25.01.2003 – Codul muncii (republicat și actualizat).
7. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare.
9. Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea a VI-a, Statutul
funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și
evidența personalului plătit din fonduri publice.
Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările
intervenite până în ziua susţinerii probei de examen.

