
ANUi\T
Concurs pentru promoYarea în grad profesional

Primäria comunei Schitu, cu sediul în sat Schitu, Str. Sos Giurgiului nt. 43,

judelul Giurgiu, în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 republicatá, organizeazá

concurs pentru promovarea în grad profesional superior, pentru funclia publicä de

consilier, grad profesional principal Coinpartiment financiar-contabil din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Schitu.

Condifii generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

func{ionarilor publici, rerepublicatã, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condi{ii cumulative pentru participarea la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

celui delinut, funcfionarul public trebuie sá îndeplineascá. cumulativ utmátoarele

condilii:
- sá aibä cel pu{in 3 ani vechime în gradul profesional al funcliei publice din care

promoveazá;
sä fi oblinut cel pulin calificativul "biqe" la evaluarea anualá a performan{elor- ù<L Ir \JrrlrrruL vwr yslrl

individuale în ultimä 2 ani;
- sä nu aibä în cazierul administrativ o sancliune disciplinarä neradiatä în condiliile

Legii nr.188/1999. : i

Condi{ii de desfäçurare a concursului:
Concursul se va desñçura la sediul Primáriei Comunei Schitu, str. Sos. Giurgiului

nr. 43, din comuna Schitu, judelul Giurgiu. ' :

Proba scrisá se va'desfäçura în data de:26.09.2018, ora 10:00;

Interviul va avea loc în data de: 28.09.2018, ora 14:00;

Dosarul de concurs se depune de cätre candidali în termen de 20 de zile de la

data afiçárii anunlului privind organizarea examenului sau concursului de promovare çi

va conline în mod obligatoriu: i

a) copie de pe carnetul de muncá sau ,adeverin\á eliberatá de compartimentul de

resurse umane în vederea atestárii vechimii în gradul profesional din care se

promoveazã;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performan{elor profesionale din ultimii 2

ani; , ::

c) formularul de înscriere.
Bibliografia de concurs si rela{ii suplimentare se pot ob{tne la s

d-na Gavrilescu Aurelia, e-mail: primariaschitu@primariaschitugr.ro
suplirr,,.entare se pot ob{ine la sediul Primäriei,


