Anun? privind declansarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei func?ii public
2022-09-14 14:06:47

Primaria comunei Sanduleni, in temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) si a art. 506 alin.1 (1) lit. b), ali
Venituri din aparatul de specilaitate al primarului Comunei Sanduleni, in conformitate cu dispozi?iile Regu

Primaria comunei Sanduleni, in temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) si a art. 506 alin.1 (1) lit. b), ali
Venituri din aparatul de specilaitate al primarului Comunei Sanduleni, in conformitate cu dispozi?iile Regu

Precizam ca potrivit dispozi?iilor art. I. alin.(1) din Ordonanta de urgen?a a Guvernului nr. 116/2022 Prin
bugetar, cu completarile ulterioare, transferul la cerere se face la solicitarea functionarului public, cu apro
In situa?ia aprobarii transferului la cerere al func?ionarului public declarat admis, Comuna Sanduleni instiin?eaza cu celeritate autor
functionarul public, sa comunice refuzul motivat al transferului la cerere, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea instiintarii
Data de la care opereaza transferul la cerere nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

DOCUMENTE NECESARE SI DATA LIMITA
Persoanele interesate sunt invitate sa depuna la sediul Primariei Sanduleni,in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anun?ul
a) Cererea de transfer (anexa la prezentul anun?);
b) Curriculum vitae, modelul comun European;
c) Copia actului de identitate;
d)
Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfec?ionari;
e)
Copia carnetului de munca si a adeverin?ei eliberata de angajator, sau dupa caz, pentru perioada lucrata, care sa ateste ve
f)
Adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare func?iei/postului solicitat.
g)
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (anexa la prezentul anun?)

Copiile de pe actele de mai sus, se prezinta in copii legalizate sau inso?ite de documentele originale, care se certifica pentru confor
Procedura de selec?ie, in cazul transferului la cerere, cuprinde urmatoarele etape succesive:
a)
Selec?ia persoanelor care indeplinesc condi?iile in vederea ocuparii posturilor vacante prin transfer la cerere;
b)
Proba interviului. Aceasta va putea fi sus?inuta doar de solicitan?ii declara?i admisi la etapa selec?iei.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MEN?IONATE: 20 septembrie 2022, ora 16:00.

Ulterior verificarii dosarului/dosarelor de inscriere la procedura de transfer la cerere si afisarii rezultatului selec?iei, va fi organizata p
CONDI?II SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNC?IEI PUBLICE VACANTE
-

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
Vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la telefon 0234 335000, persoana de contact Secretar general Irimia Adrian.

