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HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor

contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Biroul Ronan de Metrologie Legală — Directia Regională de Metrologie Legală Cluj-
Napoca - Serviciului Judetean de Metrologie Legală Bistrita-Năsăud , organizează

EXAMEN DE PROMO VARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL,

in data de 13.12.2019, ora 10.00

- 1 post de expert, gradul II, care in cazul promovării se va transforma in expert, gradul I;

Exatnenul de promovare va avea loc la sediul Directiei Regionale de Metrologie Legală Cluj-
Napoca, strada Năvodari, nr.2, Cluj-Napoca.

Conditii de participare la examinarea in vederea promovării: 

să fi obtinut ealificativul „foarte bine„ la evaluarea performantelor profesionale individuale, cel
putin de două on in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate ;
să nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată in conditiile legislatiei

in vigoare ;

Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise.



Bibliografia pentru examenul de promovare este anexată prezentului anunt şi face parte integrantă
din acesta.

Examenul de promovare se va desfăşura conform HG nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzător functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice.

D Date suplimentare despre conditiile de participare la examenul de promovare se pot obtine la

numănil de telefon 0264/431366 / interior 14, persoană de contact — Moldovan Codruta - $ef
Birou Economic.
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TEMATICĂ
pentru promovarea pe postul pe postul de Expert I

in cadrul Directiei Regionale de Metrologie Legală Cluj-Napoca
SJML Bistrita Nasaud

Cunoştinte de metrologie legală
- Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al măsurărilor
- Conditii de evaluare, de acordare a autorizatiilor şi avizelor

Diseminarea/ transmiterea unitătilor de măsură
- Aprobarea de model
- Marcaje metrologice

Cunoştinte de metrologie generală şi aplicată
Conditii tehnice de etalonare, verificare şi incercări metrologice
Evaluarea şi exprimarea incertitudinii de măsurare

- Trasabilitatea valorilor etaloanelor şi a rezultatelor măsurărilor la etaloanele
nationale ale României sau ale altor tări on la etaloanele internationale, după
caz

- Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercări şi etalonări
Bib1io2rafie
1. OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, modificată prin:
- Legea nr. 11/1994, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanta

Guvemului nr. 20/1992;
- Legea nr. 211/1998;
- Legea nr. 212/1998;
- Ordonanta de urge* a Guvemului nr. 18/1999, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 572/2001;
- Ordonanta Guvemului nr. 104/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr.
178/2003, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 178/2003, cu modificările ulterioare;
- Rectificarea publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din

26 mai 2003;
- Legea nr. 98/2004;
- Ordonanta Guvemului nr. 25/2007, aprobată şi modificată prin Legea nr.

166/2007.
- Legea nr. 166/ 2007;
- Ordonanta guvemului nr. 23/ 2010

2. HG nr. 193/2002 privind organizarea şi functionarea Biroului Romdn de
Metrologie Legală publicată in Monitorul Oficial nr. 173 din 13 martie 2002,
modificată prin HG 289/2005 şi prin HG 1422/2009

3. HG nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legală
publicată in Monitorul Oficial nr. 46 din 18 ianuarie 2006, modificătă şi completată
prin HG nr. 589/2010



4. HG nr. 710/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe
piată a aparatelor de cantărit cu functionare neautomată, publicată in Monitorul Oficial
nr. 708 din 22 septembrie 2015

5. HG nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la
dispozitie pe piată a mijloacelor de măsurare, publicată in Monitorul Oficial nr.
765/14 oct. 2015.

6. HG nr. 1055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de
măsurare publicată in Monitorul Oficial nr. 701 din 5 noiembrie 2001, modificată
prin HG nr. 962/2007

7. HG nr. 755 din 14 mai 2004 privind aprobarea unitătilor de măsură legale,
publicată in Monitorul Oficial nr. 475 din 27 mai 2004, modificată prin rectificarea
publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004 şi prin
HG nr. 1487/2009

8. HG nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML
8-01 "Preambalarea unor produse in functie de masă sau volum", republicată in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, modificată prin HG
nr. 93/2006, HG nr. 1691/2008

9. Ordinul directorului general al BRML nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei
oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012,
publicat in Monitorul Oficial nr. 361 din 29 mai 2012, modificat şi completat prin
Ordinul directorului general al BRML nr. 463/2013, publicat in Monitorul Oficial nr.
741 din 29 noiembrie 2013

10. Standardul roman SR Ghid ISO/CEI 99:2010 "Vocabular international de
metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociati (VIM)"

11. Standardul roman SR Ghid ISO/CEI 98-3:2010 "Incertitudine de măsurare.
Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995)"

12. Standardul roman SR EN ISO/CEI 17025:2005 "Cerinte generale pentru
competenta laboratoarelor de incercări şi etalonări".

Set Laborator Regional
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