ROMÂNIA
   JUDEŢUL SUCEAVA
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

A N U N Ţ
                                                                   22709/ 31.08.2018
 	
Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc anunţă organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public angajat al instituției, astfel:

I. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul investiții – Direcția Tehnică și Urbanism  în zilele de 10 octombrie 2018 ora 11.00 - proba scrisă şi 15 octombrie 2018 ora 11.00 - interviul. 

Condiţii de participare
     Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, 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 s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarele de înscriere la examen vor conţine următoarele documente:
- formularul de înscriere la concurs (cerere tip de la cam.28 - Compartimentul resurse umane și de pe pagina de internet a primăriei, secțiunea - Carieră );
- 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;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
      Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
     Dosarele de examen se vor depune în perioada 31.08.2018 – 20.09.2018  înclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2 cam. 28.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2  cam. 28 sau la telefon 0230/314425, interior  117 – persoană de contact Botea Cătălina Mariana - inspector și email salarizare1@campulungmoldovenesc.       
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                         Secretar comisie,
                                                                                                   Botea Cătălina Mariana 
Afișat astăzi, 
31.08.2018 

                                                                                


