
PRIMARH ORASULUI {JNGHENI

fJ.ffiffl.q,e.r.#rr

ANUNT

Primdria oragului Ungheni orgarizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadd
nedeterminatil a fi.rncliei contractuale de execu{ie vacantE, de inspector de specialitate-
inginer, gradul I ,din cadrul Serviciului Administralie Publica.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sd
indeplineascd urmdtoarele condilii generale conform art.3 al Regulamentului -cadru aprobat
prin H.G. nr.286/20ll,cu modificdrile gi completbrile ulterioare,

-are cetalenia romdna,cetitenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor
aparlinAnd Spaliului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
-cunoaqte limba romdnd,scris qi vorbit;
-are vArsta de minimum reglementatd de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exerciliu;
-axe o stare de sdndtate corespunzAtoare postului pentru care candideazi,atestati pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitefle saaitare abilitate;
-indeplinegte condiliile de studii qi dupd caz,de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infracliuni contra umanitalii,contra
statului ori contra autoritalii sau in legdturd cu serviciul,care impiedicd infaptuireajustiJiei ,de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sdvdrgite cu intentie,care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcliei,cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condi{ii specifice necesare ir vederea participdrii la concurs gi a ocupfii func}iei contractual
sunt:
-studii universitare de licentd absolvite cu diplom6, respectiv studii superioare de lungd
duratd, absolvite cu diplomi de licen!6 sau echivalenta, domeniul agricol,
- cuno$tinle operare calculator Word,Excel,Office Outlook, nivel mediu,
- vechimea in specialitatea studiilor - minim 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- 16 iunie 2015 termenul limita pentru depunerea dosarelor;
- 30 iunie 2015 ora 10 proba scrisa;
- 02 iulie 2015 ora 10 proba interviu:

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului



contractual din sectorul bugetax pldtit din fonduri publice,pentru inscrierea la concurs
candidatii vor prezenta un dosar care trebuie sA conflna urmetoarele documente:

a ) cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului autoritdlii sau institutiei
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 atestd

efectuarea unor specializdri,precum qi copiile documentelor care atestA indeplinirea
condiliilor specifice ale postului , copii xerox,

d) cametul de munca sau, dupd caz, adeverinlele care atosta vechimea in muncd,in
meserie sau in specialitatea studiilor,in copie xerox,

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria raspundere cd nu ate antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu funclia penhu care candideazd,

f) adeverintd medicald care se ateste starea de sinltate corespunz6toare,
g) cuniculum vitae,

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

Dosarul de inscriere 1a concurs se depune la sediul Primariei orasului Ungheni
Compartimentul resurse umane.

Relalii suplimentare privind bibliografia si conlinutul dosarului de inscriere se pot

obline la Primaria oraqului Ungheni, compartimentul resurse umane , tel0265328112 nI.
3 l, Sturza Daniela si pe site-ul Primariei orasului Ungheni.
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