ANUNŢ
Primăria comunei Arbore, Judeţul Suceava, organizează concurs de promovare in
grad profesional pentru funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional
superior, Compartimentul urbanism cadastru, administrarea domeniului public şi privat din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Arbore
Condiţii necesare înscrierii la concurs
Condiţii generale :
a) cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
c) fără sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul va avea loc în ziua de 14 aprilie 2020, ora 11,00 proba scrisă și 16 aprilie 2020,
ora 11,00 interviul.
Înscrierile se pot face în perioada 16 martie – 6 aprilie 2020 la sediul Primăriei comunei
Arbore, judeţul Suceava.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) 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;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.
La data de 7 aprilie 2020 se va afişa la sediul Primăriei comunei Arbore, rezultatul
verificării şi selecţiei dosarelor depuse de candidaţi. Cei nemulţumiţi pot depune contestaţii în
termen de 24 ore de la afişare.
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