
                                                 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

 

 

ANUNȚ 
 

cu privire la promovarea în gradul profesional a unui funcționar public, din funcția publică de 

referent  grad profesional asistent în referent grad profesional principal, la Primăria Comunei 

comunei Bodești, județul Neamț, organizat în zilele de 26.11.2021 și 29.11.2021 

 

,  

 

 
           În conformitate cu prevederile art. 476, 477, 478 și 479 din Partea a VI-a, Secțiunea a 3-a din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 

şi completările ulterioare, Primăria Comunei Bodești, Județul Neamț, organizează CONCURS / 

EXAMINARE pentru promovarea în grad profesional a unui funcționar public (din referent grad 

profesional asistent în referent grad profesional principal). 

 

(1) Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcționarul public 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de 

activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.  

 
(2) Concursul sau examenul se organizează conform prevederilor  art. 125 din H.G. nr. 611/2008, coroborat 

cu prevederile art. 476, 477, 478, 479 și 480 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

         Concursul/examenul se desfășoară conform  prevederilor art. 21 - 75 din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

excepţia art. 21, alin. (2) lit. a) şi d), art. 22, art. 24, art. 26, alin. (1), art. 30, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 43, 

art. 45, art. 49 şi art. 72.  

  

        Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului 

privind organizarea concursului/examenului de promovare, respectiv 22 octombrie 2021 – 10 noiembrie 

2021 la avizierul Primăriei, privind organizarea concursului sau examenului de promovare și conține în 

mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 

funcționarul public s-a aflat în activitate; 

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (art.127) conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 
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         La Primăria Comunei Bodești, Județul Neamț, îndeplinește condiția de promovare în grad profesional 

principal dna Barna Andreea-Mihaela - numită în funcția publică de referent grad profesional asistent, 

prin dispoziția nr. 118 din 27.10.2016; 

 

      Selecția dosarelor se va face în perioada de 11  noimebrie 2021 - 17  noiembrie 2021, conform art. 50, 

alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, 

comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de 

participare la concurs. 

 

       Bibliografia de concurs / examinare, formularul de înscriere cât şi informaţii suplimentare se pot obține 

de la Compartimentul relații publice, registratura, stare civilă și arhivă la Primăria comunei Bodești, 

Județul Neamț, cât și pe site-ul și avizierul Primăriei comunei Bodești, Județul Neamț. 

  

       Relații suplimentare se pot obține de pe site-ul și avizierul Primăriei comunei Bodești, județul Neamț: 

www.bodesti.ro, tel/fax: 0233/243007, 0233243088, e-mail: primariabodesti@yahoo.com 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

PRIMAR, 

Marinel BARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Secretar comisie, 

   Maria BÎRSAN 
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