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ANUNŢ
Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 respectiv a Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Regulament-cadru care la
nivel de instituţie a fost aprobat prin HCLOM nr. 24 /12.02.2015 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
aplicat personalului încadrat cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei Oraşului Ocna
Mureş precum şi insituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Oraşului Ocna
Mureş,
Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în data de 04.05.2016 ora 1000 examen de
promovare a unei funcţii contractuale de execuţie din grad debutant în grad profesional imediat
superior, pentru funcţia menţionată mai jos:
- asistent medical comunitar, grad debutant, din cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială, Compartiment asistenţă comunitară care prin transformare va deveni asistent
medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, Compartiment asistenţă
comunitară.
1. Condiţiile generale de participare la examenul de promovare.
Pentru a participa la examenul de promovare din gradul debutant al funcţiei în gradul
imediat superioar, candidatul trebuie trebuie să întrunească
-condiţiile minime de vechime necesare perioadei de debutant, vechime stabilită
conform legii, dar nu mai mult de un an.
2. Dosarul de examen se depune, la secretarul comisie de examen, începând cu data
18.04.2016 până în data 22.04.2016, dată limită de depunere a dosarelor şi trebuie să
conţină următoarele documente:
-Referatul de evaluare întocmit de către şeful ierarhic superior şi aprobat de către
conducătorul instituţiei,
-Adeverinţa eliberată de către Serviciul Resurse-umane prin care se atestă vechimea în
perioada de debutant;
- Cererea tip depusă de candidat în vederea promovării şi aprobată de către conducătorul
instituţiei publice, Primarul Oraşului Ocna Mureş
-Fişa de evaluarea a performanţelor profesionale individuale pentru perioada de debutant
în care acesta s-a aflat în activitate.
3. Metodologia de desfăşurarea a examenului şi bibliografia stabilită.

Bibliografia examenului de promovare

 Legea nr.53/17 aprilie2014 pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008
privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de
asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului
medical;
 Legea 477/2004, privind Codul de conduită
a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice .
Data, ora şi locul desfăşurării examenului de
promovare

04.05.2016 ora 1000 la sediul Primăriei
oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga,
nr.27, judeţul Alba;

Modalitatea de desfăşurare a examenului (
probă scrisă sau probă practică )

Proba scrisă

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