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ANUNT

Primaria orasului Ungheni, judelul Muet, organizeazd concurs pentru ocuparea funcliei
publice vacante, de executie de Referent, clasa III ,grad profesional superior, in cadrul
Compartimentului Financiar contabilitate si resurse umane.

Locul de desfasurare a concursului de recrutare -Sediul Pdmariei orasului Ungheni

Data desfasurarii concursului de recrutare 13 Februarie 2020

Conditii de ocupare a functiei publice.

Candidalii trebuie sa indeplineascd condif iile
nr.5712019 privind Codul Administativ.

Condilii de participare :

-Studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate

- Vechime in specialitatea studiiior minim 7 ani

prevazute de an.465 alin(l) din OUG

cu diplomd de bacalaureat.

Pentru inscrierea la concurs candidatii
confini urmitoarele alocumente:

vor prezenta un dosar care trebuie si

a) formular de inscriere la concursi
b) cuniculum vitae, model comun european,
c) copia actului de identitate ,

d) copii ale diplomelor de studii ale altor documente care atestd efectuarea unor
specializa sipefectionari,

e) copia cametului de muncd si dupd caz, a adevednlei eliberate de angajator pentru
perioada lucrata, care sd ateste vechimea in munca gi dupa caz, in specialitatea studiilor
necesare ocupdrii funcliei publice,

I copia adeverintei ca.re atesta starea de sa[atate cotespunzatoarei eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de cate medicul de familie al candidatului,

-cazierjudiciar;
-declaralie pe prop a raspundere sau adeverinli care sa abste calitatea sau calitatii de

lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia,



Copiile de pe actele necesare prcvazute mai sus se prczinta in copii legalizate sau
insotite de documente originale, care se cefiiflca pentru confomitate cu originalul de catre
secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documenfului prevazut la lit.c) carc se poate
transmite si in fomat electronic la adresa de e-mail al Primariei orasului Unghent.
Conditii de desfasurare a concursului
Concursul consti in trei probe succesive dupi cum urmeazi:

a) Selectia dosarelor care se va face in termen de rnaxim 5 zile lucratoare de la data exDira.di
termenului de depunere a dosarelor.
b) Proba scrisd in data de 13.02.2020 ora 10.
c) Interviul se sustine in termen de 5 zile lucrdtoare de la data susline probei scrise:

Anuntul privind concusul se publici pe pagina de intemet a Primariei Orasului
Ungheni si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in data de 13 ianuarie 2020

Candidalii vor depune dosare de concurs in perioada 13 ianuarie 2020 -03 februarie

,2020 -inclusiv la sediul Primdriei orasului Unebmi.

Condiliile de participare qi conditiile de deslEqurare a concrusului, bibliografia,
tematica, atributiile prevazute in fisa postului ti alte date necesare desftturerii concursului
se afi$eazi la sediul Primariei omtului Ungheni si pe site-ul inslitufiei odatd cu publicarea
anunlului privind concursul.

Peruoana de contact Sturza Daniela -consilier superior te1.0265328212 I fax0265328112
e-mail contabilitate@primariaungheni.

ipzurtan
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ROMANIA
JUDETUL MURE9

ORA$UL UNGHENI
547605, Ungheni, nr.357 tel./fax: 0265-328.1 12; 328212,

e-mail; ungheni@cjmure$.ro

BIBLIOGRAFIE
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de

executie de Referent,clasa lll, grad profesional superior in cadrul
Compartimentului Financiar contabilitate Si resurse umane,

'1. Constitutia Romaniei,
2. OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ,
3. Legea nr. 221'1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
respunderea in legetur; cu gestionarea bunurilor agentilor economici,
autoritetilor sau institutiilor publice, republicati cu modjficdrile si completdrile
ulterioare.
4. Decretul N.20911976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de
case ale unitetilor socialiste.
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