ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
Telefon: 0235/361626
fax : 0235/361626
EMAIL : contact@munteniidesus.ro
Nr. 1061 din 09 martie 2015
Primăria comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui, anunţă ocuparea prin transfer la
cerere sau in interesul serviciului în condiţiile art. 90 alin. (1) lit. “a”si "b" din Legea nr.
188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 149 din Hotararea
nr. 611/2008 a funcţiei publice de conducere vacantă, de Secretar de comună.

Anunţ transfer secretar comună
Primăria comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui, anunţă ocuparea prin
transfer la cerere sau in interesul serviciului în condiţiile Art.90 alin. (1) lit. “a”
si"b" din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare si art. 149 din Hotararea nr. 611/2008 a funcţiei publice de
conducere vacantă, de Secretar de comună.

Denumirea functiei publice vacante:
- secretar al comunei Muntenii de Sus, jud. Vaslui
Locul in structura organizatorica a institutiei: Secretar comună
Conditii de ocupare a functiei publice vacante:
- să fie numiţi într-o funcţie publică de conducere similară;
- studii superioare juridice sau administrative, absolvite cu diploma de licenta;
- 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori
in specialitatea studiilor;
- cunoştinte temeinice de limba română şi cunoaşterea la nivel cel puţin mediu a limbii
engleze;
- cunoştinte utilizare calculator: word, excel, power point;
Transferul la cerere si/sau interesul serviciului poate avea loc numai între instituţii
publice din administraţia publica locală.
Transferul la cerere si/sau interesul serviciului se face într-o funcţie publica de aceeasi
categorie, clasa si grad professional cu functia publica detinuta de functionarul public sau
intr-o functie publica de nivel inferior.
Reprezinta avantaj : stagii profesionale sau cursuri de specializare pe administratie
publica locala, la institutii de profil romanesti sau europene.
Candidaţii interesaţi vor depune la sediul instituţiei - Primăria comunei Muntenii
de Sus, judetul Vaslui - cererea de transfer, în termen de 20 de zile de la data afişării
anunţului, însoţită de următoarele documente:

-

curriculum vitae;
copia actului de identitate;
copia diplomei de studii absolvite;
copia Carnetului de muncă si/sau adeverinta tip A.N.F.P. .

În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, instituţia va organiza un
interviu cu functionarii publici solicitanţi în data de 9 aprilie 2015, ora 10,00.
Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor pe site-ul
www.munteniidesus.ro/webmail, afisate la sediul institutiei din comuna Muntenii de Sus,
judeţul Vaslui si publicate într-un cotidian local.
Relatii suplimentare, se pot obtine la telefon: 0235/361626

Primar,
Vasile Anton

