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în grad profesionat

Primäria comunei Schitu, cu sediul în sat Schitu, Str. Sos Giurgiului nr. 43,
jude{ul Giurgiu, în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 republicatá,, organizeazá
concurs pentru promovarea în grad profesional principal, pentru func{ia publicä de
referent, grad profesional asistent - Compartimentul stare civila si asistenta socialä din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Schitu.
Condi{ii generale: conform art. 54'din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcfionari I or publici, rerepublicatá, cu modi fi carile si comþletarile ulterioare.
Condifii cumulative pentru participarea Ia examen:
Pentru a participa la examenul de prom-ovare în gradul profesional imediat superior
celui delinut, funclionarul public trebuie sä îndeplineascá cumulativ urmátoarele

condilii:

- sá aibä cel pu{in 3 ani vechime în gradul profesional al funcliei publice din care
promoveazä;
- sä fi oblinut cel pulin calificativul "binê" la evaluar ea anualá a performan{elor
;

individuale în ultimä2 ani;
- sä nu aibä în cazierul administrativ o sanc{iune disciplinarä neradiatä în condiliile
Legii
Condifii de desfãçurare a concursului:
Concursul se va desfäçura la sediul Prirnäriei Comunei Schitu, str. Sos. Giurgiului
nr.43, din comuna Schitu, judeful Giurgiu. ;
Proba scrisä se va desñçura în data de:23.07.2018, ora 10:00;
Interviul va avea loc în data de: 25.07.2018, ora 14:00;
Dosarul de concurs se depune de cátre candidali în termen de 20 de zi\e de la
data afiçárii anunlului privind organizarea examenului sau concursului de promovare çi
va conline în mod obligatoriu:
;
a) copie de pe carnetul de muncä sau adeverin\á eliberatá de compartimentul de
resurse umane în vederea atestárii vechílnii în gradul profesional din care se

nr.188/1999.

:

;

promoveazá;

',

b) copii de pe rapoartele de evaluare q performanlelor profesionale din ultimii 2
ani;

c) formularul de înscriere.
Bibliografia de concurs si relalii suplimentare se pot ob{ine la sediul Primäriei,
ch itul@pri mariaschi tu gr. ro
d-na Gavrilescu Aurelia , e-mail: primariaschi
'
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