ANUNȚ– CONCURS
S.C. „URBIS” S.A. Baia Mare, cu sediul pe str. 8 Martie nr.3, organizează în data de
12.04.2017 ora 9:00 concurs în vederea încadrării unui post de “controlor bilete” pe perioadă
nedeterminată.
Cerințe minime obligatorii :
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare.
- să nu fi suferit condamnări penale pentru comiterea de infracțiuni economice.
Documente necesare înscrierii :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Curriculum Vitae;
3. Certificat de cazier judiciar;
4. Copia actului de identitate;
5. Copia diplomei de bacalaureat;
6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie
cu specificația: „Apt de muncă”;
7. Declarație pe proprie răspundere că nu a avut în ultimii 2 ani încetări
ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare.
8. Declarație pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale
pentru comiterea de infracțiuni economice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Desfăşurarea concursului :
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face până la data de 10.04.2017, ora 14:00,
la sediul societății (Birou Resurse Umane)
Concursul constă în:
- Testare psihologică (eliminatoriu);
- Lucrare pentru verificarea cunoștințelor;
- Interviu.
Bibliografie concurs „controlor bilete” :
- Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
- Decret lege nr. 118 din 30 martie 1990 (republicat), privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor
deportate în străinătate ori constituite in prizonieri;
- Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea si completarea Decretului lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 (republicată), privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale
invalizilor și văduvelor de război;
- Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr .6/2012 privind acordarea de facilităţi la
transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A.,
anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare, începând cu 1 februarie 2012;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr 53/2012 privind modificarea HCL nr. 6/2012
privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport
aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 58 din 25.02.2013, Privind modificarea
H.C.L. nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu
mijloacele de transport aparţinând S.C. URBIS S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în
Municipiul Baia Mare;
- Regulament de călătorie cu mijloacele de transport ale SC URBIS SA Baia Mare

