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Postarea pe internet
Î.DIRECTOR

ANUNȚ
Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. - Orăștie organizează examen de
promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv
de pe muncitor calificat IV pe muncitor calificat III, prevăzut la pozițiile 49, 50 și 51 din
statul de organizare al unității, a 3 personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și
desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din M.A.I.
Pentru a participa la examen, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:
a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională din care promovează;
b) să fi obținut calificativul Foarte bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel
puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
În vederea participării la examen candidatul va depune la secretariatul comisiei de examen,
respectiv Biroul Resurse Umane, până la data de 21.11.2019, ora 15.30, dosarul de înscriere care
va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de promovare;

Redactat: Secretar

b) adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare,
eliberată la cerere, de către Biroul Resurse Umane.
Examenul de promovare se va desfășura în data de 12.12.2019, ora 10.00, la sediul
Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie.
Rezultatele fiecărei etape se vor afișa la avizierul unității și pe pagina de internet a
Centrului.
Examenul de promovare va consta în susținerea unei probe practice, ce se va desfășura pe
baza unui plan stabilit de comisia de examen, care va include următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.
Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de
maximum 100 de puncte, punctajul acordat fiind consemnat în borderoul de notare. Punctajul de
promovare este de minimum 50 de puncte.
După afişarea rezultatelor candidatul poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului verificării dosarului, respectiv de la data afişării
rezultatului probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Calendarul de desfășurare a examenului:

Depunerea dosarului de înscriere până la data de 29.11.2019, ora 15.30
- verificarea dosarului de înscriere: 02.12.2019
- afișarea rezultatelor verificării dosarului: 02.12.2019
- depunerea eventualei contestații: 03.12.2019
- afișarea rezultatelor finale ale verificării dosarului (după soluționarea contestației): 04.12.2019
- proba practică: 12.12.2019, începând cu ora 10.00
- afișarea rezultatelor 12.12.2019
- depunerea eventualei contestații: 13.12.2019
- soluționarea contestației: 16.12.2019
- afișarea rezultatelor finale la proba practică (după soluționarea contestației): 16.12.2019
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, interior 28259 sau 28224, în
zilele lucrătoare sau la sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. - Orăștie, din
municipiul Orăștie.
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TEMATICA DE SPECIALITATE

BIBLIOGRAFIA DE SPECIALITATE

1

CAP. IV Obligaţiile şi responsabilităţile
deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente

LEGE nr. 64 din 21 martie 2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil*)
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2

CAP. IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ - PT C 9-2010 - CAZANE
DE APĂ CALDĂ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ
PRESIUNE, Indicativ: PT C 9-2010 Ediţia 1

3

CAP. IV Obligaţiile lucrătorilor

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii
în muncă, cu modificările și completările ulterioare

4

Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
SECŢIUNEA 1 Obligaţii generale.
SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile, utilizatorului şi
salariatului

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
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