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ROMÂNIA 

U.A.T. COMUNA BLĂGEȘTI 

JUDEŢUL BACĂU 

 tel: 0234-268010; fax: 0234-268030; 

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com  

  Nr. 8716 din 14.09.2022 

 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU PROMOVAREA ÎN 

GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT   

 

U.A.T. comuna Blăgești, judeţul Bacău, cu sediul în localitatea Blăgești, str. Aleea Școlii, Nr.1, 

organizează concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția 

publică de execuție, consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civilă, 

funcție publică deținută de doamna Vărăreanu Mihaela.  

 Condițiile de desfășurare a concursului de promovare în grad profesional: 

 Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut 

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 

care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 Probele stabilite pentru examen/concurs: 
 Proba scrisă – 20.10.2022, ora 10:00 – la sediul U.A.T. comuna Blăgești, sala Căminul Cultural; 

 Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. 

Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu: 

1. 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; 

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în 

care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare 

a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

4. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HGR nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile de la publicarea anuntului pe site-ul și la 

avizierul primăriei, la sediul U.A.T. comuna Blăgești, Compartiment Resurse Umane. 

 Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la 

sediul instituţiei, Str. Aleea Școlii, Nr.1, localitatea Blăgești, jud.Bacău, persoana de contact Oprea 

Cristina, consilier, clasa I, grad profesional superior din Compartimentul Resurse Umane, telefon: 

0234.268.010/fax 0234.268.030/e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com. 

 Bibliografia/tematica stabilită pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

Compartimentului Stare Civilă este următoarea: 

1. Constituţia României, republicată,  

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

5. HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 

materie de stare civilă. 

PRIMAR, 

LAURENȚIU MUNTEANU 
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