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Vizat, 
 

Director General 
Aurelia SURULESCU 

 

 

 

R A P O R T U L   F I N A L 

al examenului de promovare în grade şi trepte profesionale, organizat de către Autoritatea Rutieră 

Română - A.R.R., în perioada 19-20.12.2016 

 

 În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, precum şi 

în acord cu Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 631/2011, art. 42, alin. 4, “rezultatele finale 

ale examenului se consemnează în raportul final al examenului”, precum și revederile Legii-cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Transporturilor şi 

Infrastructurii nr. 631/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în 

subordinea acestuia și având în vedere: 
 

- Adresa nr. 36658/29.11.2016, formulată în atenţia reprezentanților sindicali, conform art. 26, alin. 5 

din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

- Adresa nr. 36659/29.11.2016, care a vizat toate structurile funcţionale care au în subordine angajați 

care se regăsesc în situațiile amintite mai sus și prin care șefii respectivelor structuri au fost anunțați de 

organizarea examenului de promovare și de obligativitatea întocmirii unor referate de evaluare pentru acești 

salariați; 
 

- Calendarul de desfăşurare a examenului de promovare în grade şi trepte profesionale înregistrat 

sub nr. 36660/29.11.2016; 
 

- Decizia Directorului General nr. 499/05.12.2016 privind constituirea comisiilor de examen şi al 

comisiilor de soluţionare a contestaţiilor (cu respectarea art. 26, alin. 5 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare). 
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 Conform Calendarului de desfăşurare a examenului de promovare în grade şi trepte profesionale 

înregistrat sub nr. 36660/29.11.2016, comisiile de examen s-au întrunit în perioada 19-20.12.2016 în vederea 

promovării în grad/treaptă profesională a angajaţilor care îndeplinesc condiţiile legale mai sus amintite. 

În urma anunţării rezultatelor de la proba scrisă precizăm că nu au existat contestaţii. 

De asemenea, precizăm că rezultatele finale obţinute de către candidaţii participanţi la examenul de 

promovare în grad sau treaptă profesională sunt prezentate în procesul verbal încheiat în data de 30.12. 

2016. 

 

 

 

 
Secretar 
comisii examinare promovare  
în grade sau trepte profesionale, 
Serviciul Resurse Umane 
Şef Serviciu, 
 

Vlad Gabriel  
Biroul Calitate,  

Pregătire şi Evaluare Profesională 
Şef Birou, 

 
Balla Roza Eniko  

 
 

Întocmit,  
Referent de specialitate 
Bîrsilă Ioana Daniela 

 
 

 

 

 


