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Primiria oraSului Ungheni organizeazd concrus de recnrtare pentru ocuparea pe perioadi
nedeterminati a funcliei contractuale de executie vacanti, de Guard din cadrul
Compaxtimentului Personal Deservile,

Concursul se va deslbEura la sediul Primiriei orasului Ungheni str. Principali nr. 357

conform calendarului urmator:

- 08 Mai 2018 ora10 proba scdsa;
\, - l0 Mai 2018 ora 10 oroba interviul

Poale ocupa un vacant sau temporar vacant persoana care indeplinegte urmdtoarele conditii
generale confom axt.3 al Regulamentului -cadru aprobat pdn H.G. r:r,286/2011,c1r
modificirile qi completlhile ulterioare,

-arc cetalenia romana,cetalenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor

aparlin6nd Spaliului Economic European 9i domiciliul in Rom6nia;
-cunoa$te limba rcm6n6,scris fi vorbit;
-are vdrsta minima reglementatA de prevederile legale;
-axe capacitate deplina de exerciliu;
-are o stare de sdndtate corcspunzatoare poshrlui pentru care candideazd, atestat' pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitiiJile sanitare abilitate;
-lndeplinegte condiliile de studii 9i dupi caz,de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;

J -nu a fost condamnata definitiv pentu sbvar$irea unei infia4iuni conta umanitatii,contm
statului ori contm autoritatii sau in legaturtr cu serviciul,care impiedicd lnfaptuireajustiliei de
fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sivargite cu intentie,care ar face-o

incompatibild cu exercitarea funcliei,cu exaep{ia situaliei in care a intewenit reabilitaxea.

Conditii specifice necesare in vederea participirii la concurs gi a ocupirii funcliet
contmctuale sunt:

- studii : Gimnaziale
- fara vechime in munci



Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau tempolar vacant corespunzitor funcliilor contractuale gi a
critedilor de promovare ln grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contactual din sectorul bugetax pldtit dirl fonduri publicepentru inscrierea la concurs
candidatii vor prezenta un dosar carc trebuie sA conlind urmitoaxele documente:

a ) cerere de lnscriere la concrus adresatd conductrtorului autodtjilii 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 atesti

efectuarca unor specializdri,precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea
conditiilor specifice a1e postului , copii xercx,

d) cametul de munca sau, dupi caz, adeve ntele cale atestd vechimea ln munc4in
meserie sau in specialitatea studiilor, ln copie xerox,- Nu este cazul.

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria mspundere ca nu axe antecedente
penale carc sal faca incompatibil cu fi.mclia pentru care candideaza,

f) adevednti medicala care sd ateste starea de sdrabte corespunzitoare,
-\ ^..-ir.n'i6 -ifaa

Actele prevezute la literele b) -d) se vor prezenta $i in original pentru veriflcare
conformitalii copiilor cu acestea.

Dosarul de inscriere la concu$ se deprme in termen de 10 zile luqatoare de la
publicarea anunlului in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a III-a, afisixii anuntului la
Sediul Primariei orasului Ungheni !i pe site-ul instituriei.

Relalii suplimentarc privind bibliografia si conlinutul dosarului de inscriere se pot
obtine la Primaria orapnlui Ungheni, Compartimentul resurse umane , tel0265328112 int.
31. Stuza Daniela si De site-ul Pdmadei orasului Uneheni.
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Bibliografia pentru CONCURS -functia contractuala de execurie
vacarti, de Guard , din cadrul Compartimentului Personal Deserire .

l. Legeaw.2lSl2001, a adBinistratiei publice locale, republicati, cu modificiril€ ti
completirile ulterioare;

2 Legear.477D004, privind Codul de conduit al person&lului contractual din
autoritilile Si instituliile publice, actualizattr.

3. Legea trr.319/2006- Legea securitiilii qi sanitifii in munci cu modificirile pi

completirile ulterioarg

4. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igieni Ei siinitate publici privitrd
mediul de viafi al populariei cu modifrcirile gi completirile ulterioare,
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