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Silviu VINŢELER 
 

 

 

A N U N Ţ 
 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A 
DOUĂ FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE PE PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ DIN CADRUL U.A.T. ORAŞUL OCNA MUREŞ 
DIN DATA DE 19.08.2014 

 

 

 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  din  HG  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 U.A.T. ORAŞUL OCNA MUREŞ organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcţii contractuale: 
 

1. Funcţia de conducere şef serviciu (un post) în cadrul Serviciului Gospodărie 
Orăşenească.  

2. Funcţia de execuţie asistent medical (un post) în cadrul Serviciului public asistenţă 
socială, Compartiment asistenţă comunitară. 
 
A) DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS va conţine următoarele documente: 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;  
 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice;  

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate;  

g) curriculum vitae;  
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  

 
In cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, 



are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
pana la data desfăşurării primei probe a concursului. 
           Actele prevăzute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Secretarul comisiei de concurs, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului conform art. 19 (1) al H.G. nr. 
286/2011, respectiv până la data de 30 iulie 2014 ora 16.00. 

 

La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

 

B) Condiţii generale:  
 

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 adeverinţei 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;  
 

C) Condiţii specifice: 
 

  1.Pentru funcţia contractuală de conducere  vacante de şef serviciu  (un post) la 

Serviciul Gospodărie Orăşenească: 

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  

- vechimea în specialitatea studiilor absolvite: minimum 2 ani;  
- studii postuniversitare absolvite cu diplomă de master; 
- cunoştinţe şi aptitudini în utilizarea calculatorului, diploma ECDL complet.  
 

   2.Pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante – asistent medical, nivel 
studii PL, (un post) din cadrul Serviciului Public Asistenţă socială, Compartiment  asistenţă 
comunitară. 
 -  diploma de şcoala postliceala sanitara sau echivalenta/diploma de studii postliceale 
prin echivalare conf.HG nr.797/1997; 
 -   cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu; 
 - certificat de membru avizat, sau adeverinţa care să ateste înscrierea în 
O.A.M.G.M.A.M – Filiala Alba. 
 

D) Concursul pentru ocuparea celor două funcţiilor contractuale vacante din cadrul 
U.A.T. Oraşul Ocna Mureş, Serviciul de Gospodărie Orăşenească, respectiv Serviciul 
Public Asistenţă socială  va consta în trei probe după cum urează: 

1. proba selecţia dosarelor se va realiza în perioada 31 iulie - 5 august 2014; 
2. probă scrisă, care va avea loc în data de 19 august 2014, ora  10.00; 
3. proba interviu se va desfăşura în data de 22 august 2014, ora 10.00 ; 



 
Rezultatul celor trei probe va fi publicat prin afişaj la sediul U.A.T. Oraşul Ocna 

Mureş, str. N. Iorga, nr. 27, judeţul. Alba 
 

Ataşăm la acest anunţ Anexa.1 si Anexa 2,  bibliografiile de concurs . 
 

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane, 
Salarizare, sau la  telefon: 0258/871217. 

 

 

Afişat astăzi, 21. 07 . 2014, la afişierul U.A.T. Oraşul Ocna Mureş. 
 

 
 

 

 

  

                         Director executiv,                                                                 Referent, 

 

                          Ec. Onac Aida                                                           Cociş Ioana Rodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale  de conducere vacantă de şef 

serviciu din cadrul  Serviciului Gospodărie Orăşenească ,din data de 19.08.2014 

 

 

1. Constituţia României.  

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

3. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

4. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice.  

5. Ordonanţa nr. 21/ 2001 Ordonanţa privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, 
modificată şi completată ulterior. 

6. Hotărâre Guvernului nr. 955/2006 Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor - cadru 
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea 
serviciilor publice . 

7. Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, Ordonanţa privind regimul juridic al sancţiunilor 
prestării unei activităţi in folosul comunităţii si închisorii contravenţionale; 

8. Legea 24/2007 Lege privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată si modificată ulterior. 

9. Legea 101/ 2006 Lege serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările 
ulterioare. 

10. Hotărârea Guvernului nr. 28/ 2008  
11. Hotărârea nr. 28/2008 Hotărâre privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii. 

12. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, actualizată. 

13. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi 
modificată ulterior. 

14. Ordonanţa de urgent nr. 59/ 2007, Ordonanţa privind instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi. 

15. Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2001Hotarare pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. 

16. H.G. nr. 286/ 2011 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice. 

 

 

Referent, 

Cociş Ioana Rodica 



 

 

Anexa nr.2 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale  de execuţie asistent medical, 

nivel studii PL, din cadrul Serviciului Public Asistenţa Socială, 

 Compartiment Asistenţă Comunitară, 

 

 
 

 

1.O.U.G. NR 162 publicată în  M.Of.nr. 221 din 31 martie 2011- Ordonanţa de urgenta privind 
transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 
către autorităţile administraţiei publice locale 
2. O.U.G. NR 144 / 2008  publicată în M.Of. nr. 785 din 24 noiembrie 2008- Ordonanţa de 
urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă si a 
profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi 
complectările ulterioare. 
3. Hotărârea C.P.C.P.nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al 
asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical din România 
4. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. 

5. Ordinul M.nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate 
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele 
rezidenţiale pentru persoanele vârstnice. 
6.  H.G. nr. 286/ 2011 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

 

 

Referent, 

Cociş Ioana Rodica 

 


