JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUN. URZICENI
Nr.17.004 /01.08.2011

-

PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
anunta
In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Municipiul Urziceni organizează
concurs pentru ocuparea a sase funcţii contractuale vacante in statul de functii in cadrul activitatii
<BAZA SPORTIVA >dupa cum urmeaza:
 Un post de administrator tr.I studii (M) post unic –functie contractuala de executie
durată nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >
 Trei posturi de paznic studii (G;M) posturi unice –functii contractuale de executie durată
nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >
 doua posturi de ingrijitor studii (G) posturi unice –functii contractuale de executie durată
nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >

CONDITIILE DE PARTICIPARE:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a
unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Pentru postul de administrator tr.I studii (M) post unic –de natura contractuala de executie durată
nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >
Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform art. 6 din H G
nr.286/2011:

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina:
- cererea de inscriere la concurs (formular de la Compartiment Resurse umane camera 6 ),
- copia actului de identitate,
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice, diploma de bacalaureat;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
- cazierul judiciar in original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sal faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,( candidatul declarat admis la selectia dosarelor
care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de

a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului).
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate, cu menţiunea ,,apt pentru postul de administrator’’contine in clar numarul, data , numele
emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii precum si Fisa de
aptitudini completata si parafata de medicul de medicina muncii,
- curriculum vitae.
-copia livretului militar;
- copia act de nastere, copia certificat de casatorie;
Actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in original.
Pentru postul de administrator tr.I studii (Medii ) post unic –functie contractuala de executie in cadrul
activitatii <BAZA SPORTIVA >
Concursul contă în 3 etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.

CONDITII DE PARTICIPARE :
- studii medii (absolvite cu diploma de bacalaureat );
-5 ani vechime in munca;
.CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
- depunerea dosarelor se va face pana la data de 12 .08. 2011 ora 14,00 la registratura camera nr.12 a
Primariei Municipiului Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita luni , marti, miercuri, joi intre
orele 8, 00 –16,30 , vineri intre orele 8, 00 –14,00 ;
- proba scrisa se va desfasura in data de 14 .09. 2011, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului
Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita in sala de sedinta etaj 1 ;
Consiliului Local al Mun.Urziceni;
- proba interviului se va desfasura pe data de 16.09.2011. ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului
Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita in sala de sedinta etaj 1 ;
Locul concursului:
- sediul Primariei Municipiului Urziceni in sala de sedinta la etaj 1 din str. Cal.Bucuresti nr.104,
jud.Ialomita:
Tematica de concurs si relatii suplimentate se pot obtine de la compartimentul resurse umane camera
nr.6 la telefon/fax 0243254975,interior 14.
BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR TREAPTA I
studii (M) post unic –functie contractuala de executie in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >
1. Legea administratiei publice locale nr 215/ 2001 ( de la art.1- la art.77 ) republicata cu modificarile si
completarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr.123 din 20.02.2007;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile
publice (publicata in Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004) ;
3.
Legea nr. 22/1969 actualizata privind angajarea, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu
gestionarea bunurilor angajatilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice (publicata in Monitorul
Oficial nr.132 din 18.11.1969) modificata si completata cu Legea nr. 54/08.07.1994, din Monitorul Oficial.
Nr. 181/15.07.1994) ;

4. Decret 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa publicat in Buletin Oficial nr. 64/06.07.1976;
5.Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
6. Regulament de organizare si functionare activitatea Baza sportiva a mun. Urziceni aprobat prin H.C L nr.
58/06.07.2011.


Trei posturi de paznic studii (G;M) posturi unice vacante – de natura contractuala de
executie durată nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii noi infiintate <BAZA
SPORTIVA >

Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform art.
6 din H G nr.286/2011:

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina:
-copia actului de identitate,
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
- cazierul judiciar in original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sal faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,( candidatul declarat admis la selectia dosarelor
care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului).
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate, cu menţiunea ,,apt pentru postul de paznic ’’contine in clar numarul, data , numele emitentului
si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii precum si Fisa de aptitudini
completata si parafata de medicul de medicina muncii,
- curriculum vitae.
-copia livretului militar;
- copia act de nastere, copia certificat de casatorie;
- Actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in original.
CONDITII DE PARTICIPARE :
-studii generale ( scoala generala 8 clase sau diploma de bacalaureat);
-să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare–agent pază, atestat agent

o
o

pază);
o
o

-Vechime in munca 3 ani ;
CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
- depunerea dosarelor se va face pana la data de 12 .08. 2011 ora 14,00 la registratura camera nr.12 a
Primariei Municipiului Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita luni , marti, miercuri, joi intre
orele 8, 00 –16,30 , vineri intre orele 8, 00 –14,00 ;
- proba scrisa se va desfasura in data de 14 .09. 2011, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului
Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita in sala de sedinta etaj 1 ;
Consiliului Local al Mun.Urziceni;
- proba interviului se va desfasura pe data de 16.09.2011. ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului
Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita in sala de sedinta etaj 1 ;
Locul concursului:
- sediul Primariei Municipiului Urziceni in sala de sedinta la etaj 1 din str. Cal.Bucuresti nr.104,
jud.Ialomita:

Tematica de concurs si relatii suplimentate se pot obtine de la compartimentul resurse umane camera
nr.6 la telefon/fax 0243254975,interior 14.
BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PAZNIC
studii (G ; M) post unic –functie contractuala de executie in cadrul activitatii <BAZA SPORTIVA >
1. Legea privind regimul armelor de foc si al munitiilor nr.17/1996 – (de la art.46- la art.52)
( publicata in Monitorul Oficial nr.74/11.04.1996);modificata prin Legea nr.295/2004( publicata in Monitorul Oficial nr.583/30.06.2004);
2. Legea nr.333/2003, privind paza bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
(publicata in Monitorul Oficial nr.525/22.07.2003 ) Completata prin Ordonanta
Guvenului nr.16/09.03.2005;( publicata in Monitorul Oficial nr.205/10.03.2005) si Legea nr.9/2007
(publicata in Monitorul Oficial nr.30/17.01.2007 ) completata prin Legea nr. 40/09.03.2010 publicata in
Monitorul Oficial nr.153/09.03.2010;
3. Lege nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca (publicata in Monitoru Oficial nr.
646 din 26 iulie 2006 );
4. Hotararea nr. 1.010 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute
la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanel
( publicata in Monitorul Oficial nr. 722 din 10 august 2004, Modificata de HG nr.1698/2005, publicata in
Monitoru Oficial nr. 1183/28.12.2005);
5. Regulament de organizare si functionare activitatea Baza sportiva a mun. Urziceni aprobat prin
H.C L nr. 58/06.07.2011 .
Concursul contă în 3 etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Doua posturi de ingrijitor studii (G) posturi unice –functii contractuale de executie durată
nedeterminată, normă întreagă in cadrul activitatii noi infiintate <BAZA SPORTIVA >
Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform art. 6 din
H G nr.286/2011:

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina:
copia actului de identitate,
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
- cazierul judiciar in original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sal faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,( candidatul declarat admis la selectia dosarelor
care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii
primei probe a concursului).
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate, cu menţiunea ,,apt pentru postul de ingrijitor ’’contine in clar numarul, data , numele
emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii precum si Fisa de
aptitudini completata si parafata de medicul de medicina muncii,

- curriculum vitae.
-copia livretului militar;
- copia certificat de nastere, copia certificat de casatorie;
Actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in original.
CONDITII DE PARTICIPARE:
o
studii generale ( scoala generala 8 clase);
o
vechime in munca 3 ani ;
Concursul consta in trei etape succesive :
- Selectie dosare de inscriere;
- Proba practica eliminatorie ;
- Interviu.
CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
- depunerea dosarelor se va face pana la data de 12 .08. 2011 ora 14,00 la registratura camera nr.12 a
Primariei Municipiului Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita luni , marti, miercuri, joi intre
orele 8, 00 –16,30 , vineri intre orele 8, 00 –14,00 ;
- proba practica se va desfasura in data de 14 .09. 2011, ora 14,00 la sediul la sediul Primariei
Municipiului Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita ;
- proba interviului se va desfasura pe data de 16.09.2011. ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului
Urziceni din str. Cal.Bucuresti nr.104, jud.Ialomita in sala de sedinta etaj 1 ;
Locul concursului:
- sediul Primariei Municipiului Urziceni in sala de sedinta la etaj 1 din str. Cal.Bucuresti nr.104,
jud.Ialomita:
Tematica de concurs si relatii suplimentate se pot obtine de la compartimentul resurse umane camera
nr.6 la telefon/fax 0243254975,interior 14.
Actele necesare inscrierii la concurs, conditiile specifice de participare la concurs, bibliografia si
tematica, sunt afisate la avizierul Primariei Mun Urziceni si pe site-ul institutiei .

