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ANUNT

Primlria oraqului Ungheni organizeazl indata 27.12.2017 ora 10(probascris6)qiindata
de29.12.2017 ora 10 (interviu) la sediul institu(iei, concurs:

- Pentru ocuparea funcliei publice de executie, de consilier I grad profesional

superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate .

Condifii de participare la concurs :

Condifii generale:
-are cetalenia romdna, gi domiciliul in Romdnia;
-cunoagte limba romdnI,scris gi vorbit;
-are v6rsta de minimum 18 ani implinili;
-are capacitate deplina de exerciliu;
-are o stare de slndtate corespunz6toare postului pentru care candideazd,atestatd pe bazd de

examen medical de specialitate;
-indeplinegte condiliile de studii prev[zute de lege pentru ocuparea functiei publice;

-nu a fost condamnat pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitalii,contra statului ori

contra autorit6tii sau in legdturl cu serviciul,care impiedicl infaptuirea justiliei ,de fals ori a

unor fapte de coruptie sau a unei infracliuni siv6rqite cu intentie,care ar face-o incompatibild

cu exercitarea functiei;
-nu a fost destituit6 dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd

pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfEgurat activitate de politie politicd;

Condifiile specifice:
pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocupare funcfia publice de

executie, de consilier- I grad profesional superior participanlii trebuie sd indeplineascl

cumulativ urm[toarele condiJii specifice :

-s[ fie absolventi de studli universitare absolvite cu diploma de licent[ in domeniul

gtiinfelor economice ( conform HG m.37612016 cu modificarile gi completarile

ulter-ioar.,inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituliilor de inva{[m6nt

superior qi specializdrilor/programelor de studii universitare la momentul absolvirii),

-vechime in specialitatea studiilor 9 ani ,

-cunoqtinte operure calculator Word, Excel, Office Outlook,nivel avansat;

-"upu"itui" oiganizatoricd, abilit61i de comunicare capacitate de sintez6 qi analizd,

inifiativ6;

pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta un dosar care trebuie sI
con(inI urmltoarele documente:

a) formular de inscriere la concurs;

b) cuniculum vitae, model comun european,

c) copia actului de identitate ,
d) copii ale diplomelor de studii ale altor documente care atesti efectuarea unor

specializari si perfectionari,



e) copia carnetului de munc6 si dupl caz) aadeverintei eliberate de angajator pentru

perioadaluciata, care sd ateste vechimea in munc6 gi dupi caz,in specialitatea studiilor

necesare ocupdrii functiei publice,

I copia adeverintei care atesta statrea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului,

-cazier judiciar;
-adeverintd care s6 ateste starea de sdnatate corespunzatoare;

-declaralie pe propria raspundere sau adeverin{d care sd ateste calitatea sau calitatii de

lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia,

Copiile de pe actele necesare prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau

insotite de documente originale,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre

secretarul comisiei de concurs,cu exceptia documentului prevazut la lit.c) care se poate

transmite si in format electronic la adresa de e-mail al Primariei orasului Ungheni.

Concursul de recrutare se desfasoara la sediul Primariei orasului Ungheni.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei orasului Ungheni in termen de20

zile de ladatapublicarii anuntului in Monitorul Oficial al Rom6niei-partea a III-a .

Constituirea comisiei de concurs qi a comisiei de solufionare a contesta]iilor se face cu

respectarea prevederilo r art.26,alin (1) din HG.nr. 6lll2O08, prin dispozilie a primarului

Orasului Ungheni,institu{ia publica in al carui stat de functii se gasesc funcfiile publice pentru

care se org ir"*A concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor Titlului ll,cap.2

sectiunea a 3-a din HG nr 6lll2}08,cu modificarile qi completarile ulterioare.

publicitatea se va asigura de cdtre Primdria Oraqului Ungheni prin publicare cu cel

putin 30 de zile inainte de data stabilitd pentru proba scrisd in Monitorul Oficial partea a III-a

qi un cotidian de largd circulafie.

Condifiile de participare qi condiliile de desf"aEurare a concursului, bibliografia,

tematica qi alie date necesare desfrqurarii concursului se afiqeazd la sediul Primdriei oraqului

Ungheni cu 30 de zileinainte de data organizdrii concursului.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei orasului Ungheni in termen de20

zile deladatapublicarii anunlului in Monitorul Oficial al Rom6niei-partea a III-a .

Constituirea comisiei de concurs Ei a comisiei de solufionare a contestafiilor se face cu

respectarea prevederilor art.26,alin (1) din HG.nr.6lllz}}},prin dispozifiea-primarului

Orasului Ungheni,institufia publica in al carui stat de funcfii se gasesc funcfiile publice pentru

care se org^ir"*6 concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor Titlului ll,cap.2

sectiunea a 3-a din HG nr 6lll2}O8,cu modificarile qi completarile ulterioare.

Relalii suplimentare privind bibliografia si continutul dosarului de inscriere se pot

obline la primaria oragului ungheni, Serviciul financiar contabilitate , tel 0265328112 int.

22, SttxzaDaniela.
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