
 

  
Nr.14819/19.10.2018 

 

A N U N T   

 

Instituţia publică Oraş Ocna Mureş cu sediul  în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, 

nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 13.12.2018 ora 11
00

 examen/concurs de recrutare, 

conform prevederilor Legii nr. 188/1999 –statutul funcţionarilor publici, coroborat cu 

prevederile art.  20 alin.(1) lit. c), art. 22 alin.(1-2) din H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea 

prin recrutare a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului:  

1. inspector clasa I, grad profesional, superior în cadrul serviciului arhitect şef al 

oraşului, compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului; 

2. inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul birou achiziţii publice evidenţa 

domeniului public şi privat, compartimentul derulare contracte achiziţii publice; 

3. inspector clasa I, grad professional asistent în cadrul birou achiziţii publice evidenţa 

domeniului public şi privat, compartiment derulare contracte achiziţii publice. 

 

Concursul de recrutare  constă în 3 etape succesive şi anume: 

1. Proba de selecţie a dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 29.11.201-06.12.2018; 

2. Proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2018 ora 11
00

 la sediul instituţiei Oraş Ocna 

Mureş, strada Nicoale Iorga, nr.27, judetul Alba,; 

 3. Proba interviu va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 

scrise şi care se va comunica ulterior. 

 

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să depună în termen de 20 zile 

calendaristice, de la data  publicării  anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a şi într-un cotidian de largă circulaţie, dosarul de concurs care va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele documente :  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări; 

e) copie a diplomei de master sau de studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, 

respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniul de licenţă “inginerie civilă” specializarea “construcţii civile, industriale şi 

agricole”sau  ”inginerie urbană şi dezvoltare regională” respectiv în domeniul inginerie 

industrială specializarea “tehnologia construcţiilor de maşini”.   
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 f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către instituţia Oraş Ocna 

Mureş prin Serviciul buget, contabilitate, resurse umane, salarizare, prin publicare pe pagina de 

internet a instituţiei, în format deschis, editabil,  www.primariaocnamures.ro precum şi la 

sediul instituţiei în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare, în 

format letric. 

Potrivit art. 49 alin. (1^1) şi alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menţionate la litera e) este prevăzut în 

anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziţia candidaţilor la Serviciul buget contabilitate 

resurse umane, salarizare din cadrul institutia Oraş Ocna Mureş sau se poate descărca şi de pe 

site-ul instituţiei, respectiv www.primariaocnamures.ro. Adeverinţele care au un alt format 

decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 

nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 

activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.      

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, documentul prevăzut la litera i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. 

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 

înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 

competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 

sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită 

expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 

publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate 

la nivel instituţional. 

              Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în 

format electronic la adresa de e-mail:resurse.umane@primariaocnamures.ro. 

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute la art.54, din Legea nr.188/1999 (r
2
), Statutul functionarilor publici care prevede ca: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  

http://www.primariaocnamures.ro/
http://www.primariaocnamures.ro/
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   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  

   d) are capacitate deplină de exerciţiu;  

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

baza de examen medical de specialitate;  

   f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;  

   g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;  

   h) nu a fost condamnată pentru sîvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcţiei publice;  

  i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;  

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.  

 

 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:  

1. pentru funcţia publică vacantă de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional, 

superior în cadrul serviciului arhitect şef al oraşului, compartimentul organizarea şi amenajarea 

teritoriului, protecţia mediului sunt: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă “inginerie civilă” 

specializarea “construcţii civile, industriale şi agricole”sau  ”inginerie urbană şi dezvoltare 

regională” 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul 

superior este de minimum 7 ani. 

2. pentru funcţia publică vacantă de execuţie inspector, clasa I, grad profesional, 

principal în cadrul birou achiziţii publice evidenţa domeniului public şi privat, compartiment 

derulare contracte achiziţii publice sunt:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă “inginerie civilă” 

specializarea “construcţii civile, industriale şi agricole”sau  ”inginerie urbană şi dezvoltare 

regională” 

-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul 

principal este de minimum 5 ani. 

3.pentru funcţia publică vacantă de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional, 

asistent în cadrul birou achiziţii publice evidenţa domeniului public şi privat, compartiment 

compartiment derulare contracte achiziţii publice sunt:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie industrială 

specializarea “tehnologia construcţiilor de maşini”.   

  -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul 

superior este de minimum 1 an. 
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Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în perioada 09.11.2018-28.11.2018, 

ora 16 
00

 la sediul  instituţiei Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga nr.27, judeţul Alba, 

serviciul buget contabilitate resurse umane, salarizare. 

 Bibliografia generală: 

1. Constituţia României; 

2. Legea nr. 188/1999(r
2
)–privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

Bibliografia specifică 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii modificată, 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,modificată, 

4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

6. Ordinul nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţe pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, 

7. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, 

8. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, 

9. Hotărârea nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, 

10. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificată,  

11. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

12. Ordonanţa de urgenţă nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, 

 13. Lege nr. 213 privind bunurile proprietate publică. 

 14. Ghid de utilizare SEAP. 

Relaţii suplimentare la nr. de  telefon 0258/871217 Serviciul buget contabilitate 

resurse umane, salarizare. 

 

           PRIMAR,         DIRECTOR EXECUTIV, 

  SILVIU VINŢELER         AIDA-VETURIA ONAC 

 

 

 

                    Întocmit, 

               Referent III superior, 

                  Sasu Maria 


