
    R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

    DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ 

                        
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 

                              
                  

ANUNŢ DE PROMOVARE 

în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual  

încadrat în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și de transport) la 

Serviciul reparații auto, prevăzută la poziția 1164 din statul de organizare al direcției 

 

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează examen de promovare, în cadrul postului 

ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat 

la Serviciul reparații auto în funcția de muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și 

de transport), 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, O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea 

Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din 

Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 

1. are o vechime de minim 3 ani în treapta profesională 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, personalul contractual încadrat în funcția de 

muncitor calificat IV (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), prevăzută la poziția 

1164 din statul de organizare al direcției. 

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 28.10.2022, ora 16
00

, dosarul de înscriere, care va cuprinde următoarele 

documente: 

- cererea de înscriere la examenul de promovare; 

- adeverinţă
1
 din care să reiasă vechimea în treapta profesională și calificativele obținute la 

evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate.   

 

Examenul de promovare se va desfășura în data de 07.11.2022, conform calendarului de 

desfășurare al examenului, la sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din municipiul Bucureşti, 

B-dul Timișoara nr. 10B, sector 6 și va consta în susținerea unei probe practice. 

                                                           

1
  adeverința se eliberează, la cerere, de Serviciul Resurse Umane 

Nesecret 

Exemplar unic 

Nr. 659367 

Data 20.10.2022   



Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se vor afişa la avizierul direcţiei, iar rezultatele 

examenului de promovare se vor afișa la avizierul direcției și se vor posta pe pagina de internet a 

M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Carieră - Anunţuri carieră (atașat anunțului de 

promovare). 
 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI 
 

Dată limită de depunere a dosarului de 

înscriere 
28.10.2022, ora 16

00
 

Afişare rezultat selecţie dosare 01.11.2022 

Depunere contestaţii 02.11.2022 

Afişare rezultat după soluţionare contestaţii 03.11.2022 

Proba practică 07.11.2022, ora 12
00

 

Afişare rezultat probă practică 08.11.2022 

Depunere contestaţii 09.11.2022 

Afişare rezultat contestaţii și rezultat final 

examen 
10.11.2022 

 

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 09
00

 – 15
00

, la interior 30434. 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
  Tematică 

1. Mecanismul motor; 

2. Mecanismul de distribuție; 

3. Sistemul de alimentare cu combustibil a motorului; 

4. Sistemul de ungere; 

5. Transmisia automobilului; 

6. Sistemul de frânare; 

7. Sistemul de direcție; 

8. Puntea din față. 
 

Bibliografie 

1. Automobile construcție, întreținere și reparare – Editura Didactică și Pedagogică București, Ediția 

2013, autori Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă, Sterian Samoilă; 

2. Automobile DACIA. Diagnosticare, întreținere, reparare, Editura Tehnică București 1998 autori 

Corneliu Mondiru; 

3. VW Passat Hans-Rudiger Etzold-Editura K.S.I., b-dul Gh. Șincai nr. 1-1 A, sect. 4, București; CAP.7 

– Demontarea și montarea plăcuțelor de frână. 

4. VW Caravan – VW Transporter – Hans-Rudiger Etzold Editura K.S.I., b-dul Gh. Șincai nr. 1-1A, 

sect. 4, București; 

Cap. 17 – Sistem de frânare, demontarea și montarea plăcuțelor de frână. 

Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările 

intervenite până în ziua susţinerii probei de examen. 

 

 

http://www.mai.gov.ro/

