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Nesecret 

Exemplarul nr.1 
 

Nr. ex. 2 

 

  

           

Aprobat, 

Director General 

Aurelia SURULESCU 

 

 
 

RAPORTUL FINAL 

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

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la Sediul Central, 

 în perioada 05-06.12.2018 

 

  În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 

286/23.03.2011, 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, 

precum şi în acord cu Ordinul Ministerului 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, respectiv, art.42, alin.4., „rezultatele finale ale examenului se 

consemnează în raportul final al examenului”, și având în vedere: 

 adresa nr. 30354/08.11.2018, 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 funcționale au fost anunțați de organizarea  examenului de 

promovare și de obligativitatea întocmirii unor referate și după caz, rapoarte de 

evaluare pentru acești salariați; 

 adresa nr.30353/08.11.2018, formulată în atenţia reprezentanților sindicali; 
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 calendarul de desfăşurare a examenului de promovare în grade şi trepte 

profesionale înregistrat sub nr.30352/08.11.2018,  

a fost emisă decizia Directorului General nr.490/21.11.2018 privind constituirea 

comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.  

  Conform calendarului de desfăşurare a examenului de promovare în grade şi 

trepte profesionale înregistrat sub nr.30352/08.11.2018, comisiile de concurs s-au 

întrunit în  perioada 05-06.12.2018, 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 11.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


