
MUNICIPIUL SIGHI$OARA

organizeazd la data de 13.01.2020, proba scrisl

CONCURS

de recrutare pentru ocuparea funcfiei contractuale de execu{ie vacante:

- Maeazi4i+l in cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-
Materiall qi Administrativ - I post

a) cerere de inscriere la concurs adresati 
"ona*eto-tri urtoritefli sau institufiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, poi.iuit legii, duf[ caz;c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest6 efectuarea unor
specializ[ri, precum qi copiile documentelor care atestl indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institufia publicd;

d) carnetul de munc[ sau, dup[ caz, adeverinfele care atesti vechimea in muncl, in meserie qi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria r[spundere c[ nu are antecedente penale care s[-l fac6
incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;

f) adeverinfl medicald care si ateste starea de slnitate corespunzd.toare eliberati cu cel mult 6 luni anterior
deruldrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de c6tre unitefile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Actele prevlzute Ia lit. b) - d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii conformitlfii copiilor
cu acestea.

Conditiile generale de participare la concurs:
a) are cetifenia romdn[, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfin6nd

Spafiului Economic European qidomiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romAn[, scris qi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementat[ de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerciliu;
e) are o stare de sinltate corespunz[toare postului pentru care candideazd,,atestatdpebaza adeverinfei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitefile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupl caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvirgirea unei infracfiuni contra umanitalii, contra statului ori

contra autoritetii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedici infrptuirea justiliei, de fals ori a unor
fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sivdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibild. cu exercitarea
func(iei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile snecifice de participare la concurs:

Magazinerl-lpost
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomi de bacalaureat;
- cunogtin(e de operare PC - nivel mediu;
- vechime pe un post similar minim 5 ani.

Probele stabilite pentru concurs:
- probi scrisi;
- proba practici de "cunoqtin(e de operare PC, nivel mediu"
- interviu.

BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER I in cadrul
Compartimentului Losistic - Biroul Logistic. Aprovizionare tehnico- materiali si administrativ

l. Ordonan{a de Urgen@ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Partea I: Dispozilii
generale - Titlul I, II, gi III; Partea III: Titlul I, I, IV (Capitolul I gi II), V(Capitolul I, II gi IV); VII(Capitolul
I); Partea V: Titlul I; Partea VI: Titlul I gi III(Capitolul I, III, IV, V); Partea VII; Partea VIII: Titlul I;



2' Legea nr' 5312003 ***Republicat6, codul Muncii (Titlul l, capitolul I; Titlul ll, capitolul lt,capitolul IV; Titlul III, capitolul I, Sectriunea 1,2 qia; iiirrr XI, capitolri t,'cupitolul II, capitolulIII;Capitolul IV, Capitolul V)
3' Legea nr' 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan{ii qi r[spunderea in

ffi:-,!|,Sfil:ffi[ 
bunuriloi agenliloriConorn[i, autoritafllor sau institufiloipubrice, cu modificarite gi

4' Hotirdrea(HCM) nr' 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale aleorgan izaf ii lor sociari ste,^cu modifi cdrile gi compr etiri re u rterioare;5' ordin nr' 2861/09'10'2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuareainventarierii elementelor de natura activelor, datoriiior gi 
"ufitutr.ilor 

proprii, inclusiv Normele aprobate;6' H'G' nr' 2.139/2004 pentru aprobarea cutrr"grrri privind 
"rusn"u."u 

gi duratele normale defunctionare a nijloacelor fixe;
7' H'G' nr.27612013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe:

- Data limitl pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucratoare de la data afigdriianunfului, respectiv 31.12.2019, ora 14,00;- Probi scrisi: 13.01.2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighigoara, piafa Muzeului nr. 7;- Proba practici de "cunoqtinte de operare PC, nivel mediui - ls.0l.2020rora 10100 ;- rnterviul: conform art- 24 alin. (5) din H.G. nr. 28612011 pentru up-bu..u Regulamentului-
cadru privind sfabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacantcorespunzitor functiilor contractuale gi a criteriilor d-e promovu." in grua" sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, cumodificlrile qi complet[rile ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final alfieclrui candidat gi a mentiunii "admis" sau "respins", prin afiqare la sediul gi pe pagina de internet aautoritetii sau institulieipublice organizatoa." u 
"ortr.sului, 

dupi caz,intermen de maximum o zi lucr6toare
de la data finalizlrii probei;

DupI afiqarea rezultatelor obtinute la selec{ia dosarelor, proba scrisa qi/sau proba practic6 gi interviu,
dupd' caz, candidafii nemuftumifi pot depune contestafie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la dataafi$lrii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afig[rii rezultatului probei scrise gi/sau a probei
practice $i a interviului;

In situafia contestafiilor formulate fafd de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de solufionare a contesta{iilor va analiza lucrarea ,uu .on."*narea rrspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a
contestafiilor;

Rezultatele finale se afiqeazd,la sediul autoritefli sau institufiei publice organizatoare a concursului,
precum qi pe pagina de internet a acesteia, dupd"caz, in termen de maximum o zilucr[toare de la expirarea
termenului previzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 28612011, pentru ultima probi, prin specihcarea
punctajului final al fiecirui candidat gi a menfiunii "admis" sau "respins".

Informafii suplimentare se pot obfine la sediul institufiei camera 72
sau la telefon nr.0265-771280

PRIMAR,
Ovidiu -Dumitru MilInc


