ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI ARMĂȘEȘTI
JUDEȚUL IALOMIȚA
Com. Armășești, Jud. Ialomița, Cod poștal 927030 Tel/Fax 0243-288512
C.U.I.4365239 e-mail - prim_armasesti@yahoo.com

ANUNȚ
Primăria comunei Armășești, județul Ialomița , str. Principală, nr.4, în baza Legii 188/1999,
organizeaza concurs pentru promovarea in funcția publică de consilier/I/superior,compartimentul
contabilitate în următoarele condiții:


Candidatul indeplineste conditiile de promovare in gradul profesional imediat superior;
Concursul de promovare in grad profesional va consta in urmatoarele probe:



Selectia dosarelor de inscriere in vederea indeplinirii conditiilor prevazute, se va face in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;



Proba scrisa se va desfasura in data de 8 mai 2019, ora 10,00 la sediul Primariei Armasesti, judetul
Ialomita, str. Principala, nr. 4;



Interviul se va desfasura in data de 10 mai 2019, ora 10,00 la sediul Primariei Armasesti, judetul
Ialomita, str. Principala, nr. 4;
Dosarele de participare la concurs se vor primi la sediul Primariei Armasesti,

secretariatul comisiei de concurs, in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului si vor contine obligatoriu
urmatoarele documente:
1. Adeverinta eliberata din care sa reiasa vechimea in gradul profesional din care se promoveaza;
2. Copii dupa rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani;
3. Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG 611/2008;
Conditii de participare la concursul de promovare in grad:
Vor participa la concursul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut,
functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, conform art. 65, alin.(2) din Legea
188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:


Au cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;



Au obtinut cel putin calificativul „BINE” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;



Nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii la dna Dragomir Marcela-consilier Primaria Armasesti- secretar al comisiei

