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Silviu VINŢELER 

 
 

A N U N Ţ 
 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI 
CONTRACTUALE  VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 – MUNCITOR I (ŞOFER -TRACTORIST )  
DIN CADRUL SERVICIULUI DE GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ AL  U.A.T. 

ORAŞUL OCNA MUREŞ  
ÎN DATA DE    24 . 11. 2014  PROBA SCRISĂ 

 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  din      H.G.  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 
prin concurs a funcţia contractuală de execuţie vacantă – muncitor I ( şofer - tractorist) 
din cadrul Serviciului de Gospodărie Orăşenească,  Compartiment întreţinere, reparaţii, 
deszăpeziri. 

 
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, copie certificat naştere, copie certificat căsătorie;  
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 cu menţiunea „ apt pentru postul de muncitor calificat 
- tractorist”, care conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi  calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii precum şi Fişa de aptitudini 
complectată şi parafată de medicul de medicina muncii;  

g) curriculum vitae;  
h) copie permis conducere; 
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  

 
În 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) d)  şi h)  vor fi prezentate si in original in vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea secretarului comisiei. 

 
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 24.10. 2014 ora 14.00. 

 

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 pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante - muncitor I (COR 

834301- tractorist)  din cadrul Serviciului de Gospodărie Orăşenească,  
Compartiment întreţinere, reparaţii, deszăpeziri: 

 
           1.  Permis de conducere, valabil  categoria CE ; 

 3. Abilitate privind conducerea unui tractor; 
           5. 5 ani vechime în meserie, vechime dovedită cu documente. 
 6.  Studii: medii, scoală profesională sau scoală generală. 
 

D) Concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante  de muncitor I 
(tractorist),  din cadrul U.A.T. Oraşul Ocna Mureş, Serviciului de Gospodărie 
Orăşenească,  Compartiment întreţinere, reparaţii, deszăpeziri, va consta în trei 
probe după cum urează: 

1. proba selecţia dosarelor se va realiza până la date de – 29.10. 2014; 
2. probă scrisă, va avea loc în data de 24 noiembrie 2014, ora  10.00,  

la sediul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, str, N.Iorga, nr.27 în sala de şedinţă    a 
instituţiei; 

3. proba interviu - practică se va desfăşura la o dată şi oră comunicată ulterior. 
 

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 -  bibliografiile de concurs . 

 



 

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane, 
Salarizare, sau la  telefon: 0258/871217. 
Anexa nr. 1 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 pentru ocuparea prin concurs a Funcţa contractuală de execuţie vacantă – muncitor I ( 

şofer- tractorist) din cadrul Serviciului de Gosposărie Orăşenească,  Compartiment 
întreţinere, reparaţii, deszăpeziri. 

 
 

1.      Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. 
2.      HG. 286/ 2011 - Hotărâre 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; 
3.       Legea 319 /2006 -  Lege a securitatii si sanatatii in munca; 
4.       Hotărârea nr. 1425/2006 - Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 
5.       Ordonanţa nr. 195/2002- Ordonanta de urgenta republicata privind circulatia pe drumurile 
publice - Cod rutier, republicată în M.Of. nr. 670 din 3 august 2006 şi modificată ulterior . 
6.       Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice, moficată ulterior.   
 
 
Afişat astăzi, 13 OCTOMBRIE   2014 ora 8.00, la afişierul U.A.T. Oraşul Ocna Mureş şi pe 
http://www.primariaocnamures.ro/ . 
 
 
 
 
 
                         Director executiv,                                                                 Referent, 
 
                          Ec. Onac Aida                                                           Cociş Ioana Rodica 
 
 
 
 


