
       ANUNT 
 
 
 

Primăria Municipiului Piatra Neamt organizeaza examen/concurs in 
conformitate cu prevederile Legii nr 188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici (r2) , cu modificarile si completarile ulterioare si al HG nr. 611/2009 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici , pentru promovarea in gradul profesional imediat superior 
celui detinut a unor functionari publici de executie din aparatuI de specialitate al 
primarului municipiului Piatra Neamt . 
Conditiile de participare (cumulativ) la concursul/examenul de promovare in 
gradul profesional sunt urmatoarele : 

1. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional aI functiei publice 
din care promoveaza; 

2. Sa fi obtinut cel putin calificativul bine  la evaluarea anuala a 
performanlelor individuale in ultimii 2 ani in care functionarul public s-a 
aflat in activitate; 

3. Sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in 
conditiile legii nr 188 /1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dosarele de inscriere la examen/concurs se pot depune de catre 
candidati in perioada 11.04.2019 - 02.05.2019 la registratura institutiei si contin 
in mod obligatoriu ; 
- Copie de pe carnetul de munca si/sau adeverinta eliberata de compartimentul 
de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se 
promoveaza ; 
- Adeverinta privind situatia disciplinara; 
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanteIor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani; 
- formularul de Inscriere (Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 modificata prin HG 
nr.761/2017) 
Probele stabilite pentru examen/concurs sunt: 

 Selectia dosarelor 

 Proba scrisa 

 Interviul 
Examenul/concursul se desfasoara la sediul primariei municipiului Piatra 

Neamt din Str. Stefan cel Mare nr 6-8, incepand cu data de 14 mai 2019, ora 
10:00 proba scrisa. 
      AnuntuI cu datele privind organizarea examenului pentru promovarea in 
grad profesional si bibliografia se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de 
internet a institutiei  primariapn.ro la sectiunea recrutare si selectie.  
 
                                                                    
 
 
 
 

 


