
ROMÂNIA
JUDEłUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI GEPIU
NR.3964  DIN 14.11.2017

                                                          ANUNŢŢŢŢ

În  conformitate cu prevederile  art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici,cu modificările şi completările
ulterioare,

Prin prezenta va facem cunoscut că Primăria Comunei Gepiu ,JudeŃul Bihor organizează
concurs pentru ţ promovare în grad profesional imediat superior pentru 2 func ii publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gepiu după cum urmează:

Compartiment autoritate tutelară,asistenŃă socială şi stare civilă, 
             - inspector, clasa I,grad profesional asistent 
                ș ţș ţș ţș ţCompartiment secretariat administrativ i rela ii cu publicul 
                referent,clasa III,grad profesional principal
        
   Concursul va avea loc în data de:

Proba scrisă - 14 decembrie 2017 orele,10,00 la sediul Primăriei Comunei Gepiu.

CondiŃii de participare la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior:
          CondiŃii generale pentru ocuparea ambelor posturi:
               -  candidaŃii  trebuie să  îndeplinească  condiŃile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999,rerepublicată privind Statutul funcŃionarilor publici,cu modificările şi completările
ulterioare
                 CondiŃii specifice  pentru ocuparea postului inspector, clasa I,grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului autoritate tutelară,asistenŃă socială şi stare civilă, 

-   Să  aibă  cel  puŃin  3  ani  vechime în  gradul  profesional  al  funcŃiei  publice  din  care
promovează;

- Să  fi  obŃinut  cel  puŃin  calificativul  “bine”  la  evaluarea  anuală  a  performanŃelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-    Să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile Legii
nr.188/1999,rerepublicată   

   -       să aibă studii superioare administrative sau economice absolvite cu diploma de licenta ;
       -    abilitate în exprimare şi comunicare 

           CondiŃii specifice  pentru ocuparea postului referent,clasa III,grad profesional principal
din cadrul Compartimentului ș ţș ţș ţș ţsecretariat administrativ i rela ii cu publicul 

-  Să aibă cel puŃin 3 ani vechime în gradul profesional al funcŃiei publice din care 
promovează;

- Să  fi  obŃinut  cel  puŃin  calificativul  “bine”  la  evaluarea  anuală  a  performanŃelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile Legii
nr.188/1999,rerepublicată

      -     să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
       -    abilitate în exprimare şi comunicare 

         Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de șzile de la afi area anunŃului (termen limită
04.12.2017) la  sediul  Primăriei  comunei  Gepiu ,Gepiu nr.80,tel/fax  0259479318(secretariatul

școmisiei de concurs d-l Ha  Dorel) de unde candidaŃii pot primi informaŃii legate de concurs.


