
MUNICIPIUL SIGHI$OARA

organizeazd, la data de 02.03.2020, proba scris[

CONCURS

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

- Masaziner I in cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-
Materiali qi Administrativ - 1 post

Dosarul de inscriere la concurs trebuie si continl:
a) cerere de inscriere la concurs adresatl conducitorului autorit[fii sau institufiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care s5 ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest[ efectuarea unor

specializ[ri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institufia publicd;

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

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rlspundere cd nu are antecedente penale care s6-l fac[
incompatibil cu funcfia pentru care candideazl;

f) adeverinfl medicali care s[ ateste starea de sinitate corespunzltoare eliberatl cu cel mult 6 luni anterior
derulSrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cltre unitilile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Actele prevlzute la lit. b) - d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii conformiti(ii copiilor
cu acestea.

Conditiile senerale de narticinare Ia concurs:
a) are cetlJenia romdn[, cet[fenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfinind

SpafiuluiEconomic European gi domiciliul in RomAnia;
b) cunoagte limba rom6nl, scris gi vorbit;
c) are vArsta miniml reglementat[ de prevede"ile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de s6n[tate corespunzitoare postului pentru care candideazd., atestatd pe baza adeverinfei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitelile sanitare abilitate;
f) indeplineqte condifiile de studii gi, dupi <az, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinfelor

postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatl definitiv pentru s[..6rgirea unei infracfiuni contra umanit[1ii, contra statului ori

contra autoritltii, de serviciu sau in legituri cu rierviciul, care impiedicl inliptuirea justifiei, de fals ori a unor

fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sivArgite cu intenfie, care ar face-o incompatibill cu exercitarea

functiei, cu exceptia situafiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concurs:

Magazinerl-1post
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, frralizate cu diplomd de bacalaureat;

- cunogtinfe de operare PC - nivel mediu;
- vechime pe un post similar minim 3 ani.

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

BIBLIOGRAFIE - pentru ocupalea postului vacant de MAGAZINER I in cadrul

co*puffi ,l Logi.ti". Aprovizionare tehnicq- pateriali si administrativ
trtt" ZOtq p.i"t d Codul Administrativ, Partea I: Dispozilii

generale - Titlul I, iI, gi III; Fartea III: Titlul I, I, IV (Capitolul I qi II), v(capitolul I, II qi IV); vfl(capitolul
i); purt"u V: Titlul I; Partea VI: Titlul I gi III(Capitolul I, ilI, IV, V); Partea VII; Partea VIII: Titlul I;



2. Legea nr. 5312003 +**Republicatl, Codul Muncii (Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II,
capitolul IV; Titlul III, Capitolul I, secfiunea 1, 2 qi 4; Titlul XI, capitolul I, capitolul II, capitolul
IIl;Capitolul IV, Capitolul V;)

3. Legea nr. 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanfii qi rispunderea in
leg[turi cu gestionarea bunurilor agenfilor economici, autoritltilor sau institufiilor publice,-cu modific[rile qi
complet[rile ulterioare;

4. Hotlrdrea(HCM) nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale
organizafiilor socialiste, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

5. Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii, inclusiv Normele aprobate;

6. H.G. nr. 213912004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea gi duratele normale de
funcfionare a nijloacelor fixe;

7. H.G. nr.27612013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

Calendarul de desfrsurare a concursului:

- Data limitl pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucritoare de la data afiq[rii
anun{ului, respectiv 20.02.2020, ora 16,30;

- Probi scrisl: 02.03.2020 ora 10,00Ia sediulMunicipiului Sighigoara,PialaMuzeului nr. 7;
- Proba practicl de "cunoqtinfe de operare PC, nivel mediu" - 04.03.2020, ora 10,00 ;
- Interviul: conform art.24 alin. (5) din H.G. nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunz[tor functiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu
modificdrile qi completirile ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final al
fiecirui candidat gi a mentiunii "admis" sau "respins", prin afigare la sediul gi pe pagina de internet a
autoritefii sau institufiei publice organizatoare a concursului, dup[ caz,in termen de maximum o zi lucrdtoare
de la data finalizdrii probei;

Dup[ afigarea rezultatelor obfinute la selecfia dosarelor, proba scris[ qi/sau proba practic[ gi interviu,
dtpd caz, candidalii nemullumili pot depune contestafie in termen de cel mult o zi lucritoare de la data
afiqirii rezultatului selec(iei dosarelor, respectiv de la data afiq[rii rezultatului probei scrise gi/sau a probei
practice $i a interviului;

In situalia contestafiilor formulate fa{a de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de solu{ionare a contestafiilor va analiza lucrarea sau consemnarea r5.spunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de depunere a
contestafiilor;

Rezultatele finale se afiqeazd,la sediul autoritefli sau instituliei publice organizatoare a concursului,
precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupd caz, in termen de maximum o zi lucrltoare de la expirarea
termenului prevlzut la art. 32 altn. (2) din H.G. nr. 28612011, pentru ultima prob6, prin specificarea
punctajului final al fiec[rui candidat gi a men(iunii "admis" sau "respins".

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institufiei cameraT2
sau la telefon nr.0265-771280

PRIMAR,
Ovidiu - Dumitru


