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                MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                   Nesecret 
 INSPECTORATUL GENERAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIER Ă                              Nr. 3058129 
                                                                                                                                                            Din 24.12.2019 
   Exemplar unic   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                            
INSPECTORATUL TERITORIAL AL  POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA                                                                                                                         
                                          

 

ANUNŢ DE  PROMOVARE 
în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual 

      
 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara organizează, examen de promovare, în cadrul postului 
ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat, care îndeplinește 
cumulativ condițiile legale prevăzute la art.31 alin.(6) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice și 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 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 si completarile ulterioare pentru următoarele posturi : 
I.   A.La Serviciul Logistic -  1  post: 
      - Compartimentul Tehnic, Popotă – 1 post: 
      - muncitor calificat IV – ospătar - 1 post (poz.56)  
     B.Sectorul Poliției de Frontieră Naidaș 
      - Compartimentul Tehnico-Administrativ – 1 post:  
                  - muncitor calificat IV – fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune  - 1 post (poz.1573) 
     C.Sectorul Poliției de Frontieră Jimbolia 
      - Compartimentul Tehnico-Administrativ – 1 post:  
                  - muncitor calificat IV – fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune  - 1 post (poz.2221) 
 
II.  Pentru a participa la examene, candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: 
 -sa aibă o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională din care promovează; 

-sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 
ani; 

-să fie încadraţi în funcţiile prevăzute în statul de organizare la poziţiile menţionate în prezentul anunţ; 
 

III.  În vederea participării la examene, candidaţii trebuie să depună la Serviciul Resurse Umane al I.T.P.F. Timişoara, 
până la data de 31.12.2019 ora 15.00 dosarul de înscriere care va cuprinde: 

- cererea de înscriere la examenul de promovare; 
- adeverinţă eliberată de Biroul Resurse Umane al unităţii privind condiţiile îndeplinite de candidat pentru 

participarea la examenul de promovare 1. 
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează la sediul unității organizatoare. 
Candidații pot depune contestații la secretariatul unității , care se soluționează de către comisia de soluționare a  

contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora. 
        Modalitatea de desfașurare a examenelor este cea stabilită, pentru fiecare examen în parte, de art.44 alin.(3)-(6) și 
art.45 alin.(1), (2),(4) și (5) din 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, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
   
IV.  Proba de examen constă  în susținerea unei probe scrise - în aplicarea unei lucrări elaborate - în vederea testării 
cunoştinţelor din domeniul de activitate ale candidaţilor, stabilit pe baza tematicii şi bibliografiei de examen elaborate de 
comisia de examinare, pentru fiecare examen în parte; 
      Testul scris se notează de la 0 la 100 puncte. 
      Pentru promovarea probei de examen este necesară obţinerea punctajului final de minim 50 de puncte. 
       În termen de cel mult de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului obținut la proba scrisă  candidatul poate 
depune o contestaţie la secretariatul unităţii organizatoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
      Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul instituției precum și pe pagina de internet a acesteia, în 
termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. 
__________________________. 
1Adeverința se eliberează, la cerere, de Serviciul resurse Umane 
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V. Data, ora şi locul de desfăşurare a probei de examen: 
- proba scrisă – în data de 14.01.2020  începând cu ora 11.00 la sediul I.T.P.F. Timişoara; 
 
Calendarul de desfășurare a examenului 
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere ____ 31.12.2019 ora 15.00 
 
1.Selecția dosarelor de înscriere ________________   07.01.2020 
          Afișare rezultate selecție dosare ___________   07.01.2020 
          Depunere contestații ____________________  08.01.2020 
          Afișare rezultate după soluționare contestații _   08.01.2020 
 
2.Proba scrisă ______________________________   14.01.2020 începând cu ora 11.00 
          Afișare rezultate _______________________   14.01.2020 
          Depunere contestații ____________________   15.01.2020 
          Soluționare contestații și rezultat final _______  16.01.2020 
 
Afi șare rezultat final examen _____ 16.01.2020. 
 
Cererea de înscriere la examenul de promovare pentru posturile din cadrul Serviciului Logistic se vor depune la 

Serviciul Resurse Umane  al I.T.P.F. Timişoara. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Politiei de 

Frontiera Timişoara, telefon 0256/445405, interior 26009, 26060 sau 26061. 
            Persoana de contact: comisar de poliţie Gurgu Adelin. 
 
 
 

                                                TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 2 
 

A.Tematica şi bibliografia pentru muncitor calificat IV-I – fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de 
joasă presiune  – treapta  profesională III  pozi ția 1573 (Sectorul Poliției de Frontieră Naidaș – Compartiment 
Tehnico-Administrativ) și treapta  profesională III  pozi ția 2221 (Sectorul Poliției de Frontieră Jimbolia – 
Compartiment Tehnico-Administrativ) 
 

Tematica: 
 

� Activitatea de punere in functiune a cazanului; 
� Activitatea de reparare; 
� Activitatea de examinari, verificari si investigatii tehnice; 
� Armatura bruta a cazanului; 
� Armatura fina a cazanului; 
� Autorizarea functionarii; 
� Instalatie de ardere ; 
� Instalatie de automatizare; 
� Instalatii auxiliare/anexe; 
� Linia de foc a cazanului de abur; 
� Presiune de calcul ; 
� Presiune  de incercare ; 
� Suprafata de incalzire a cazanului; 
� Supraveghere permanenta; 
� Temperatura maxima a apei calde; 
� Verificarea tehnica periodica; 
� Masuri privind asigurarea manipularii si functionarii in conditii de securitate; 
� Organizarea Poliţiei de Frontieră Române; 
� Personalul Poliţiei de Frontieră Române; 
� Frontiera de stat a României; 

Bibliografia:  
 

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

� HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 noiembrie 1998 privind stabilirea normelor de consum de combustibil şi a stocurilor 
normate de combustibil pentru instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala 
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� ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane 
de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub 
presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", 
PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de 
abur de joasă presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune" 

� Ordonanta de urgenta nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ordonanta de urgenta nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a Romaniei cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

                  B. Tematica şi bibliografia pentru muncitor calificat VI-I osp ătar- treapta III profesional ă  poziția 56  
         (Serviciul Logistic – Compartiment Tehnic)  
 

Tematica: 
 

� Organizarea Poliţiei de Frontieră Române; 
� Personalul Poliţiei de Frontieră Române; 
� Frontiera de stat a României; 
� Servirea Preparatelor şi băuturilor; 
� Debarasarea meselor în sala de servire; 
� Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

 
Bibliografia:  

 
� Manualul pentru Şcoala de Arte şi Meserii, Calificarea profesională  
 “LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAŢIE” ( clasa a X-a). Modulul Servirea consumatorilor, editura  Corvin  Deva, autori: 
Crăciun Daniela, Feier Daniela, Cioară Marius.  
� Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
� OUG 104 /2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române cu modificările şi completările 

ulterioare; 
� OUG 105 /2001 privind frontiera de stat a României cu modificările şi completările ulterioare; 

 
            2 Notă: 

Legislația cuprinsă în bibliografie, se va studia cu toate modificările și completările în vigoare la data 
publicării anunțului. 

 
 

 
 

 
 


