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   R O M Â N I A            
          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ                    
                                                                                                                                               

 
            

 
 
 

 
 
 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră organizează examen de promovare în 

treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor 

calificat (bucătar), personalul contractual nominalizat mai jos, 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 şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau 

trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, astfel: 

 

- MC II DRAGNEA IOANA, poziția 50 din statul de organizare 

   

 Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta 

profesională din care promovează;  

b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate. 

 

Examenul de promovare constă într-o probă practică,. 

 

 

După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data 

afișării rezultatului probei practice, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Calendarul de desfășurare a examenului: 

Depunerea dosarelor de înscriere: până la data de 09.06.2021, ora 12.00. 

1. selecția dosarelor de înscriere: 

- verificarea dosarelor de înscriere: 09.06.2021 

- afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 09.06.2021 

- depunerea eventualelor contestații: 10.06.2021 

- afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după soluționarea contestațiilor): 

11.06.2021 
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2. proba practică: 16.06.2021, ora 10.00 

- afișarea rezultatelor: 17.06.2021 

- depunerea eventualelor contestații: 18.06.2021 

- soluționarea contestațiilor: 18.06.2021 

- afișarea rezultatelor finale la proba practică: 22.06.2021 

 

Dosarul de înscriere va conţine: 

a) cererea de înscriere la examenul de promovare; 

b) adeverinţă eliberată de către Direcţia Resurse Umane privind condiţiile îndeplinite 

de candidat pentru participarea la examenul de promovare. 

Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021.316.25.98, interior 

19355. 

 

- T E M A T I C A   Ş I    B I B L I O G R A F I A1 - 

 

 

TEMATICĂ: 
 

- BUCĂTĂRIE, REȚETAR GENERAL- Ediția a X-a, completată și revizuită, autor DAN 
Chiriac, Editura NAȚIONAL, 2008, paginile 1-904 (toată cartea); 

- Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor; 
- Cap. VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; 
- Cap. II – Executarea contractului individual de muncă; 
- Cap. III – Modificarea contractului individual de muncă; 
- Cap. IV – Suspendarea contractului individual de muncă; 
- Cap. V – Încetarea contractului individual de muncă; 
- Cap. VI – Personalul Poliției de Frontieră Române. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
-    BUCĂTĂRIE, REȚETAR GENERAL- Ediția a X-a, completată și revizuită, autor DAN 
Chiriac, Editura NAȚIONAL, 2008;      
-    Legea nr.319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată; 
-    Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, actualizat; 
-    O.U.G. nr. 104/2001 – privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră, 
actualizată. 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite 


