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Primdria oragului Ungheni, Judeful
scrisd) qi in data de 13.10.2017 ora

ArluNT

Mureg, orgarrizeaz6 in data 11.10.2017 ora l0 (proba
10 (interviu) la sediul instituliei, concurs:

- Pentru ocuparea funcliei publice vacante de executie, de consilier I grad profesional
superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

Condi{ii de participare la concurs :

Condi{ii generale:
-are cetatenia romdna, qi domiciliul in Romdnia;
-cunoagte limba romdnd,scris gi vorbit;
-are vdrsta de minimum 18 ani implinifi;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de slnState corespunzitoare postului pentru care candideazd,atestatd pe bazl de

examen medical de specialitate;
-indeplineqte condi{iile de studii previzute de lege pentru ocuparea functiei publice;
-nu a fost condamnat pentru sEvdrgirea unei infrac{iuni contra umanitalii,contra statului ori
contra autoritAtii sau in legdtur6 cu serviciul,care impiedicd infaptuirea justifiei ,de fals ori a

unor fapte de corupfie sau a unei infrac{iuni s6v6rgite cu intenfie,care ar face-o incompatibilI
cu exercitarea functiei;
-nu a fost destituitd dintr-o functie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd

pentru motive disciplinare in ultimii 7 wri;
- nu a desftqurat activitate de poli{ie politicd;

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

executie, de consilier I grad profesional superior participanlii trebuie sI indeplineascd

cumulativ urmltoarele condilii specifice :

-sd fie absolventi de studii universitare absolvite cu diploma de licentd in domeniul

gtiintelor economice ( conform HG nr.37612016 cu modificarile qi completarile

ulterioare,inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituliilor de invaflmdnt
superior qi specializdrilor/programelor de studii universitare la momentul absolvirii),

-vechime in specialitatea studiilor 9 ani,
-cunoqtinte operare calculator Word, Excel, Oflice Outlook, nivel mediu;

-capacitate organizatoric6, abilitifi de comunicare capacitate de sintezl gi analizS,

iniliativ6;

Pentru inscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar care trebuie si
con(inI urmiitoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs;
-copia actului de identitate -legalizat1'
-copia diplomelor de studii qi ale altor acte care atestd efectuarea unor specializai'

legalizate;



-copia carnetului de muncd sau dupd caz, o adeverintl care sd ateste vechimea in
munc6 qi dupd caz,inspecialitatea studiilor necesare ocupdrii funcfiei publice- legalizate;

-cazier judiciar;
-adeverin!6 care s6 ateste starea de s[n[tate corespunzatoare;

-declara{ie pe propria rdspundere sau adeverintd care sE ateste c6 nu a desftgurat

activitEli de politie politicd;

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

zile de |a data publicarii anunfului in Monitorul Oficial al Romdniei-partea a III-a.

Constituirea comisiei de concurs qi a comisiei de solufionare a contestatiilor se face cu

respectarea prevederilor art.26, alin (1) din HG.nr.61112008, prin dispozilie a primarului

Orasului Ungheni,institulia publica in al carui stat de func1ii se gasesc funcfiile publice pentru

care se orgu*r"*li concursul, cu respectarea prevederilor Titlului ll,cap.2 sectiunea a 3-a din

HG nr 6lll20}8,cu modificarile qi completarile ulterioare.

Relafii suplimentare privind bibliografia si con{inutul dosarului de inscriere se pot

obline la Primaria oragului Ungheni, Serviciul financiar contabilitate, telefon 0265328112

interior 22, Sttxza Daniela.
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