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Nr.23261 / 05.05.2015

Anunţă concurs, pentru ocuparea  a opt posturi contractuale vacante, durată nedeterminată,

în cadrul Serviciului ”Pieţe, Sala de Sport,Bazin Sportiv şi Stadion” după cum urmează:

 salvator strand-bazin înot - 2 posturi,  
 instructor  înot - 2 posturi, 
 casier - 2 posturi,  
 îngrijitor curăţenie - 2 posturi

LOCUL DE  DESFASURARE  : Sediul Primăriei oraşului Luduş, 

 DATA: - proba scrisă  :                           29. 05. 2015,  ora 9,00

           - interviul şi proba practică    :  data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

CONDIŢII GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1

mailto:ludus@cjmures.ro


PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ
B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Judeţul Mureş

Tel: 0265-411548, 0265-411716;0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro

                                        

CONDIŢII SPECIFICE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS :

Salvator ştrand-bazin înot :
-atestat salvamar si curs de prim ajutor în conformitate cu normele UE
-studii  medii sau generale 
-abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă 
Instructor   înot :
-studii  medii sau superioare, absolvite cu duplomă de bacalaureat, respective licenţă
-studii de specialitate, specializare înot, experiență în lucrul cu copii, experienţă în lucrul cu adulții,
-cunoştinţe în predarea înotului, cursurile de pedagogie constituie un avantaj,
-carnet de instructor sportiv / atestat în predarea înotului / scoală de antrenori, constituie un avantaj
- abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă 
 Casier :
-studii medii, absolvite cu  diplomă de bacalaureat 
-vechimea în muncă : minim 2 ani
-cunostinte de contabilitate primară
-abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă 
Îngrijitor curăţenie :
-studii generale (10 clase obligatorii)
-abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă 

DOSARUL DE  CONCURS : va conţine în mod obligatoriu ;
  - Formular de înscriere;
  - Copie după actul de identitate;
  - Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  - Copia carnetului de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în      

specialitate 
  - Cazierul judiciar ;
  - Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
  - Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, recomandare de la ultimul loc de 

muncă ;
  - Declaraţie pe propria răspundere/adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică  
     
  -  Adeverinţa  care  atesta  starea  de sanatate  contine,  in  clar,  numarul,  data.  numele  emitentului  şi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  - În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în

cazul în care este delarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de
concurs  cu  originalul  cazierului  judiciar  cel  mai  târziu  până  la  data  desfăşurării  primei  probe a
concursului.

  -  Copia actului  de identitate,  copiile  documentelor  de studii  şi  carnetul  de muncă sau,  după caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în  vederea verificării  conformităţii
copiilor cu acestea.

  - Dosarele de înscriere la concurs, vor  fi depuse de candidaţi la secretariatul Primăriei oraşului Luduş.
  - Data pînă la care se pot depune dosarele:     22 mai 2015, ora 13,00
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- Selecţia  dosarelor in max.3 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;     

Contestaţiile cu     privire la selecţia  dosarelor in termen de o zi de la afisarea  selectiei dosarelor. 
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se va realiza prin afişarea la locul desfăşurării     

concursului în termen de maxim 1 zi de la data susţinerii probelor de concurs.
      Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului,condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul   
Primăriei oraş Luduş sau la  telefonul  0265/411716 ( Resurse –Umane).     

BIBLIOGRAFIE pentru postul de  salvator strand la bazinul de înot:
1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi 

instituţiile publice; 
2.  Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, actualizata,
3. H.G. nr. 1136 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor

publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor
4. Ordin nr. 119 / 2014 pentru aprobarea “Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul

de viată al populaţiei”  (de la art.65 la art.74)
5  Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE pentru postul de instructor de înot:
1.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual
2.  Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, actualizata
3.  H.G. nr.1447 din 28/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
4.  Legea educatie fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.  Oprisescu I. - Bazele antrenamentului la inot, ICF, r 1977, Bucuresti
BIBLIOGRAFIE pentru postul de  casier :
1.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual
2.  Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, actualizata
3.  Decretul 209/1976 ,pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale 

agenţilor economici,autorităţile şi instituţiile publice.
4. Ordin nr. 119 / 2014 pentru aprobarea “Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul

de viată al populaţiei”  (de la art.65 la art.74)
5.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6  H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.
BIBLIOGRAFIE pentru postul de îngrijitor curăţenie:
1.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual
2.  Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, actualizata
3.  Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 
4.  Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

PRIMAR,
MOLDOVAN  IOAN CRISTIAN
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