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Nr.8640 din 18.12.2019

ANUNT

Primdria comunei Stroie.sti, jud. Suceav a organizeazi concurs de recrutare pentru ocuparea functiei

publice de execulie Vacante de consilier, clasa I, grad prdfesional debutant din cadrul

Compartimentului Agricol qi Urbanism .

. Dosarele de inscriere la concurs se depun in 20 de zile dela datapublicirii anunfului pe

site-ul instituliei ;i pe site-ul ANFP respectiv in perioada (18 decembrie2019 - 06 ianuarie

2020) privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcfiei publice de execufie

, vacantd. :

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCARS

Se cer studii universitare de licenJd absolvite cu diplomd de licenfi sau echivalent[, funcfia publicd de

execufie fiind in clasa I , consilier grad profesional debutant'

a) vechimea in specialitatea studiilor nu este cazul,

b) are cetdtenia romAnd gi domiciliul in RomAnia;

c) cunoagte limba romAn[, scris gi vorbit;
d) are vArsta de minimum i8 ani implinili;
e) are capacitatd deplind de exerciliu;

0 este upt Ain punct de vedere medical gi psihologic sd exercite o functie public6. Atestarea stirii de

sdnbtate se face pe bazd de examen medical de specialitate, de cdtre medicul de familie, respectiv pe

bazd. de evaluare psihologicd organizatd prin intermediul unitSlilor specializate acreditate in condiliile

legii;
g)-indeplinegte condifiile de studii gi vechime in specialitate prevdzute de lege pentru ocuparea funcfiei

publice;
i) indeplinegte condijiile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea funcfiei publice;
i) nu a fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului sau contra

autoritAfii, infractriuni de coruplie sau de serviciu, infracliuni care impiedicd infdptuirea justiliei,

infracliuni de fals ori a unei infracliuni sdvArgite cu intenlie care ar face-o incompatibild cu exercitarea

funcfiei publice, cu exceptia situaliei in care a intervenfi reabilitarea, amnistia post - condamnatorie

sau dezincriminarea faptei;
j) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie publicd sau de a exercita profesiapri activitatea in

executarea cdreia a sdvdrgit fapta, prin hotdr6rbjudecdtoreascd definitivd, in condiliile legii;

k) nu a fost destituitd dintr-o funcfie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd pentru

motive disciplinare in ultimii 3 ani;

l) nu a fost lucrdtor al SecuritAlii sau colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute de legislaJia

specificd.
Concursul va consta in 3 etape succesive : selecfia dosarelor, proba scrisd 9i interviul .

Concursul se organiz,eazd confotm calendarului :

- 6 ianuarie 2020, ora 14,00 - termen limitd pentru depunerea dosarelor la sediul Primdriei

comunei Stroiegti, jud. Suceava.

- 20 ianuarie 2020, ora 10,00 -proba scris[ ce se va desfigura la sediul Prim[riei comunei

Stroiegti, jud. Suceava.

- 22 ianuaiie 2020,ora 10,00 - proba interviu ce se va desfbgura la sediul Prim5riei comunei

Stroieqti, jud. Suceava.


