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DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ

ANUNŢ DE PROMOVARE
în grad treapta imediat superioară a
personalului contractual din cadrul Serviciului Reparații - Construcții

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului
ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat
la Serviciului Reparații - Construcții, în funcțiile de muncitor calificat IV (zugrav-vopsitor) care
îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi art. 43 alin. (3) 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,
respectiv:
1. are o vechime de minim 3 ani în gradul profesional din care promovează;
2. a obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel
puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.
Face obiectul examenului de promovare postul din cadrul Serviciului Reparații - Construcții,
de muncitor calificat III (zugrav-vopsitor), prevăzut la poziția 337 din statul de organizare al
direcției:
În vederea participării la examen, candidații vor depune la secretariatul Direcţiei Asigurare
Logistică Integrată din municipiul Bucureşti, str. Domnița Anastasia nr. 2, sector 5, corpul B, etajul
5, camera 515, până la data de 05.11.2021, ora 1500, 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
menționate la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare.

Examenul de promovare se va desfășura în data de 15.11.2021, începând cu ora 0930, la sediul
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din B-dul Timișoara nr. 10 D, sector 6, mun. Bucureşti și va
consta în susținerea unei probe practice.

1

adeverința se eliberează, la cerere, de Serviciul Resurse Umane
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Rezultatele selecţiei dosarului de înscriere se vor afişa la avizierul direcţiei, iar rezultatele
examenului de promovare se vor afișa la avizierul direcției și pe pagina de internet www.mai.gov.ro
(atașat anunțului de promovare).
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
Dată limită de depunere a dosarului de înscriere

05.11.2021, ora 1500

Afişare rezultate selecţie dosar

09.11.2021

Depunere contestaţii

10.11.2021

Afişare rezultate după soluţionare contestaţii

11.11.2021

Probă practică

15.11.2021, ora 0930

Afişare rezultat probă practică

17.11.2021

Depunere contestaţii

18.11.2021

Afişare rezultate contestaţii și rezultat final
examen

22.11.2021

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției
Asigurare Logistică Integrată, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1500, la interior 30178, persoană
de contact: subinspector de poliție Niță Ștefan-Tiberiu.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
examenului de promovare în gradul profesional imediat superior
a personalului încadrat în funcţia de muncitor calificat IV (zugrav-vopsitor)
TEMATICA:
1. Unelte, dispozitive, aparate și utilaje folosite la prepararea compozițiilor și aplicarea lor;
2. Suprafețe suport ale zugrăvelilor și vopsitoriilor. Materii prime și produse finite;
3. Tehnologia executării lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
4. Condiții de calitate a lucrărilor de vopsitorii. Defecte și remedieri;
5. Executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor pe timp friguros;
6. Culorile în tehnica lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
7. Organizarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii. Măsurători;
8. Obligaţiile salariatului la locul de muncă privind apărarea împotriva incendiilor;
9. Obligaţiile angajaţilor în cazul producerii unui accident/incident de muncă;
10. Instruirea lucrărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
11. Norme specifice de protecția muncii;
12. Accidente de muncă;
13. Obligațiile angajatorului și angajaților cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;
14. Contravenții și infracțiuni în cazul încălcării normelor de securitatea și sănătatea în muncă.
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BIBLIOGRAFIA
1. Cartea zugravului și vopsitorului, autori : ing. C. Tsicura , ediția a IV-a, Editura tehnica
București 1981;
2 Norme specifice de securitate a muncii (NSSM 12, NSSM 27);
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
4. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
5. H.G. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securității și sănătății în muncă.

Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările
intervenite până în ziua susţinerii probei de examen.
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