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Nr. 24986 din 22.09.2021 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BOD ORGANIZEAZĂ EXAMEN 

 
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

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

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

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art. 554 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Primăria 

comunei Bod organizează examen la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru promovarea în treaptă 

profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual propriu din cadrul 

Compartimentului Registratură și Arhivă al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, astfel: 

 

▪ Inspector de specialitate debutant în Inspector de specialitate, treaptă profesională II – 

Compartimentul Registratură și Arhivă 

 

Condiții specifice de participare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute, 

candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

▪ promovarea personalului contractual debutant în grade sau trepte profesionale imediat superioare se 

realizează prin examen, la sfârșitul perioadei de debut, în baza unui referat de evaluare întocmit de 

șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției publice; 

 

Examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute se va desfășura în data 

de 08.10.2021, începând cu  ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Bod din Str. Școlii, nr.139, și va consta în 

susținerea unei probe scrise stabilită de comisia de examinare. 

 
Dosarul de înscriere depus de către candidat la examenul de promovare în treaptă profesională imediat 

superioară celei deținute va conține în mod obligatoriu: 

▪ formularul de înscriere; 

▪ adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în treapta 

profesională din care se promovează; 

▪ referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice, conform art. 41, alin. (7) din Hg nr.286/2011; 

 
În vederea participării la examen candidatul va depune dosarul de înscriere în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data publicării anunțului la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139, la secretarul comisiei de concurs 

și al comisiei de soluționare a contestațiilor, dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane Serviciul 

Economic, tel. 0799501983. 

 
METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI 

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare proba scrisă se desfășoară pe baza unui plan 

stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare: 

▪ cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 

▪ abilităţi de comunicare; 

▪ capacitate de sinteză; 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

v1 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  2 | 2 

 

▪ complexitate, iniţiativă, creativitate . 

 

În cadrul examenului de promovare proba scrisă este notată de către membrii comisiei de examinare cu un 

punctaj de maximum 100 de puncte. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în 

borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

 

Rezultatele finale ale examenului de promovare se afișează la avizierul Primăriei comunei Bod, precum și pe 

pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data 

afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua proba scrisă iar rezultatele finale se vor afișa la sediul 

instituției in termen de două zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestației. 

 

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza prevederilor 

art. 618, alin. (22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Date suplimentare despre condițiile de participare la examenul de promovare, precum și bibliografia se pot 

obține la secretarul comisiei de examen, doamna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, Serviciul 

Economic, tel. 0799501983. 

 

Anuntul privind examenul de promovare în treapta profesională va fi publicat la avizier și pe site-ul instituției 

în data de 23.09.2021. 

 
Primar, 

Sergiu ARSENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat Șef Serviciul Economic Elena-Maria SAULEA  

Întocmit Resurse Umane Magdalena VARGA  

 


