Nr.14823/19.10.2018
ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE
FUNCŢII CONTRACTUALE

Primarul oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler organizează în data de
15.11.2018, ora 1000 în conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) al Legii-cadru nr.153/2017,
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G. nr. 286/2011
cu modificările şi completatările ulterioare, 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, regulament
aprobat la nivelul Oraş Ocna Mureş prin Hotărârea nr. 24 /12.02.2015 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, examen de promovare pentru următoarele funcţii
contractuale:
1. Promovare de pe postul de administrator treapta profesională II, pe postul de
administrator treapta profesională I din cadrul Birou administraţia pieţei oraşului Ocna Mureş.
Bibliografia examenului de promovare
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile
si
institutiile
publice
capitolul
II
Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual,
-Constituţia României,
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii-Titlul XI
capitolul II –răspunderea disciplinară,
-Legea nr. 215/2002-Legea administraţiei
publice locale,modificată,
-Hotărârea guvernuluinr. 348/2004-privind
exercitarea comerţului cu produse şi servicii
de piaţă în unele zone publice, cap7-drepturile
şi obligaţiile utilizatorilor pieţelor.
Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
15.11.2018 ora 1000 Oraş Ocna Mureş.
promovare
Modalitatea de desfăşurare a examenului (
Probă scrisă
probă scrisă sau probă practică )
2. Promovare de pe postul de bibliotecar gradul profesional I, pe postul de bibliotecar
gardul profesional IA din Biblioteca orăşenească Mircea Cenuşa.
Bibliografia examenului de promovare
Legea nr. 334/2002-legea bibliotecilorrepublicata,
Legea nr. 215/2002-Legea administraţiei
publice locale,modificată,
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile
si
institutiile
publice
capitolul
II
Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual,
-Constituţia României, republicata
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii-Titlul XI

capitolul II –răspunderea disciplinară,
-Legea cadru nr. 153/2017-privind salarizarea
personalului contractual.
15.11.2018 ora 1000 Oraş Ocna Mureş.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
promovare
Modalitatea de desfăşurare a examenului (
Probă practică
probă scrisă sau probă practică )
3. Promovare de pe postul de muncitor treapta profesională II, pe postul de muncitor
treapta profesională I din cadrul serviciului architect şef al oraşului, compartiment zone verzi.
Bibliografia examenului de promovare
-Legea nr. 319/2006-Legea securutăţii şi
sănătăţii
în
muncă,
capitolul
IV
obligatiile lucrătorilor.
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile
si
institutiile
publice
capitolul
II
Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual.
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii-Titlul XI
capitolul II –răspunderea disciplinară.
Tematica examenului de promovare

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
promovare
Modalitatea de desfăşurare a examenului (
probă scrisă sau probă practică )

-tăierea
arbuştilor
ornamentali
şi
a
trandafirilor,
-plantarea de material dendofloricole,
-întreţinerea pomilor de pe aliniamentelor
stradale,
-întreţinerea spaţiilor verzi de pe teritoriul
oraşului Ocna Mureş.
15.11.2018 ora 1300 Oraş Ocna Mureş.
Probă practică

4. Promovare de pe postul de muncitor treapta profesională III, pe postul de muncitor treapta
profesională II din cadrul serviciului architect şef al oraşului, compartiment zone verzi.
Bibliografia examenului de promovare

-Legea nr. 319/2006-Legea securutăţii şi
sănătăţii
în
muncă,
capitolul
IV
obligatiile lucrătorilor.
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile
si
institutiile
publice
capitolul
II
Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual.
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii-Titlul XI
capitolul II –răspunderea disciplinară.

Tematica examenului de promovare

-tăierea
arbuştilor
ornamentali
şi
a
trandafirilor,
-plantarea de material dendofloricole,
-întreţinerea pomilor de pe aliniamentelor
stradale,
-întreţinerea spaţiilor verzi de pe teritoriul
oraşului Ocna Mureş.
15.11.2018 ora 1300 Oraş Ocna Mureş.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
promovare
Modalitatea de desfăşurare a examenului ( probă
scrisă sau probă practică )

Probă practică

5. Promovare de pe postul de muncitor treapta profesională II, pe postul de muncitor treapta
profesională I din cadrul serviciului de gospodărie orăşenească, compartimentul
întreţinere,reparaţii, deszăpezire.
Bibliografia examenului de promovare

-Legea nr. 319/2006-Legea securutăţii şi
sănătăţii
în
muncă,
capitolul
IV
obligatiile lucrătorilor.
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile
si
institutiile
publice
capitolul
II
Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual.
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii-Titlul XI
capitolul II –răspunderea disciplinară.

Tematica examenului de promovare

-Exploatarea instalaţiilor sanitare de încălzire
şi ale echipamentelor aferente acestora,
-Reglementări privind apărarea împotriva
incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor şi norme de
protecţia muncii,
-Utilizarea şi întreţinerea tractoraşului de tuns
gazonul,
-Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţiile
sanitare de încălzire, etc.
15.11.2018 ora 1300 Oraş Ocna Mureş.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
promovare
Modalitatea de desfăşurare a examenului (
probă scrisă sau probă practică )

PRIMAR,
SILVIU VINŢELER

Probă practică

DIRECTOR EXECUTIV,
AIDA-VETURIA ONAC

