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ANUNŢ
Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010, respectiv H.G. nr.286/2011,
completată de Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014 care modifică Regulamentul-cadru, şi în
baza H.C.L. nr. 24/2015 al oraşului Ocna Mureş prin care se aprobă respectivul
REGULAMENT 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 încadrat cu contract individual de muncă
din cadrul UAT Ocna Mureş precum şi a personalului încadrat în cadrul instituţiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş,
Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în data de 17.11.2015 , ora 10.00 examen de
promovare în grad/treaptă profesională pentru postul menţionat mai jos:
- Referent I studii superioare care prin transformare va deveni referent IA, în cadrul
Casa de Cultură ,,ION SÂNGEREAN”a oraşului Ocna Mureş.
1. Condiţiile generale de participare la examenul de promovare în grad/treaptă
profesională imediat superioară .
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul /treapta profesională a a funcţiei din care
promovează;
b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
c) să aibă referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul
instituţiei publice, Primarul oraşului Ocna Mureş, depus la Serviciul Resurse Umane.
2. Dosarul de examen se poate depune, la secretarul comisie de examen, începând cu
data 02.11.2015 până în data 06.11.2015 şi trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen care se depune la secretarul comisiei de examinare;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesionala din care se
promovează;
c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
3 ani.
3. Metodologia de desfăşurarea a examenului şi bibliografia stabilită.

Bibliografia examenului de promovare

 Legea 215/2001, legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
 OUG 118/2006, privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale
 Ordinul 2883/2003, pentru aprobarea

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

Normelor metodologice privind desfăşurarea
activităţilor specifice aşezămintelor culturale.
 Legea 477/2004, privind Codul de conduită
a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice
 Legea 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public
17.11.2015 ora 1000 la sediul Primăriei
oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga,
nr.27, judeţul Alba;
Proba scrisă

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Economică, Serviciul Buget Contabilitate,
Resurse Umane-Salarizare, din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.
27, telefon 0258/871217.

PRIMAR,
SILVIU VINŢELER

DIRECTOR EXECUTIV,
AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit
Referent III superior
Sasu Maria

