ANUNŢ – CONCURS
S.C. URBIS S.A. cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr.3, organizează în
data de 14.06.2017 ora 9:00, concurs în vederea încadrării postului de “economist”
cu normă întreagă, pe perioadă determinată de 3 luni.
Condiții de participare :
Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
- să aibă studii superioare de lungă durată în domeniul științelor economice, absolvite
cu diplomă de licență;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
- să aibă cunoștințe privind regimul juridic al achizițiilor publice;
- să aibă cunoştinţe operare PC;
- să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive
disciplinare;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
- să nu fi suferit condamnări penale pentru comiterea de infracțiuni economice.
Documente necesare înscrierii :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Certificat de cazier judiciar;
3. Copia actului de identitate;
4. Copia diplomei de licenţă în domeniul științelor economice;
5. Adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate studiilor de
minimum 5 ani sau copii după cartea de muncă;
6. Curriculum Vitae;
7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia: „Apt
pentru muncă”.
8. Declarație pe proprie răspundere că nu a avut în ultimii 2 ani încetări
ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare;
9. 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 pentu postul de “economist”:
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face în zilele lucrătoare între
orele 8:00-15:00 la sediul societății (str. 8 Martie nr.3 - Birou Resurse Umane), data
limită de înscriere: 13.06.2017, ora 15:00.
Concursul constă în desfășurarea următoarelor probe:
- Testare psihologică (eliminatoriu);
- Verificarea cunoştinţelor teoretice prin lucrare scrisă (eliminatoriu);
- Interviu.

Bibliografie :
1. Legea nr. 31/ 1990 – privind societățile comerciale (*republicată și actualizată*);
2. Legea nr. 92/ 2007 – a serviciilor de transport public local (*actualizată*);
3. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) a serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
4. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 – privind achiziţiile sectoriale;
5. Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

