
PRIMARIA ORASULUI IINGHENI

#}Tfl". fa q,..te,. ?.,t t,

ANUNT

primSria oragului Ungheni organizeazl, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadd

nedeterminatd a funcliilor contractuale de execulie vacante de :

- muncitor caiificat,treapta Ill, din cadrul Compartimentului de deservire'
- agent paz|teapta I,din cadrul Compartimenhrlui de paz6'

Pentru a ocupa un post contfactual vacant sau temporar vacant candidalii tebuie sd

indeplineasci urmdtoarele condifii generale conform art.3 al Regulamentului -cadru aprobat

prin H.G. nr.286120!1,cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

-are cetalenia romdna,cetdlenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor

aparfindnd Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
-cunoa$te limba romdnd,scris 5i vorbit;
-are vdrsta de minimum reglementatd de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exerciliu;
-*" o it*a de sAnAtate corespunzatoare postului pentru carc candideazd,alestatA pe baza

adeverinlei medicale eliberati de medicul de familie sau de unitaiile sanitare abilitate;
-indeplinegte condiliile de studii 9i dupd caz,de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
-nu afost condamnata definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitalii,contra

statului ori contra autoftAui sau in legdturd cu serviciul,care impiedicd infaptuirea^justiliei ,de

fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni savdrqite cu intenfie,care ar face-o

incompatibild cu exercitarea iirncliei,cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

condi{ii specifice necesare in vederea participarii la concurs 9i a ocupdrii funcliei

contractuale de muncitor calificat,treapta III, sunt:
-studii generale,
- califrire si cunogtinle/abilitaf practice in domeniile tampidrie si dulgherie,instalalii tellntce

qi sanitare,
- vechimea in munca/meserie - minim 5 ani.

condifii specifice necesare in vederea participdrii la concurs qi a ocuparii funcliei

contractuale de agent pazd treapta I, sunt:
- studii generale,
- atestat sau certificat agent de securitate.
- vechimea in munca/meserie - minim 5 ani.



Concursul se va organrza conform calendarului urmator:

- 13 noiembrie 2015 termenul limita pentru depunerea dosarelor;
- 25 noiembrie 2015 ora 10 proba scrisa;
- 27 noiembrie 2015 ora 10 oroba interviu:

Conform art.6 al Regulamentr.rlui-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzAtor firnctiilor contractuale qi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice,pentru inscrierea la concurs
candidalii vor prezenta un dosar care hebuie sd conlind urmdtoarele documente:

a ) cerere de inscriere la concurs adresatd conducbtorului autoritdlii sau instituliei
publice ;

b) copia actului de identitate in termen de valabilitate ; copie xerox
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializaxi,precum gi copiile documentelor carc atestA indeplinirea
condiliilor specifice ale postului , copii xerox,

d) cametul de munca sau, dupd caz, adeverinjele care atestd vechimea in munc6,in
meserie sau in specialitatea studiilor,in copie xerox,

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria raspundere ci nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu funclia pentru care candideazi,

0 adeverintd medicald care sA ateste starea de sdnAtate corespunzAtoare,
g) cuniculum vitae,

Actele prevdzute la literele b) -d) se vor prezenta qi in original pentru verificare
conformitalii copiilor cu acestea.

Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul Primariei orasului Ungheni
Compartimentul resurse umare.

Relalii suplimentare privind bibliografia si conlinutul dosarului de inscriere se pot
obiine la Primaria oraqului Ungheni, Compartimentul resurse umane , tel0265328112 int.
31, Sturza Daniela si pe site-ul Primariei orasului Ungheni.
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