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A N U N Ţ

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27,
judeţul Alba organizează examen/concurs de promovare în grad profesionl imediat superior
pentru 2 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Ocna Mureş, Serviciul Public Asistenţă Socială, care îndeplineşte condiţiile necesare promovarii
în grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv:

1.Inspector, clasa I, grad profesional, principal din cadrul Serviciul Public Asistenţă
Socială, Compartiment protecţia copilului autoritate tutelară şi persoane cu handicap .

2.Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartiment Evidenţa Persoanelor.

1. Organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat
superior constă din:

a) Proba scrisă care va avea loc în data de 03.12.2015 ora 1000 la sediul
Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba;

b) Proba interviu –data, ora şi locul susţinerii probei interviu va fi comunicată la
o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data
susţinerii probei scrise/practice după caz.
2. Condiţiile pentru înscrierea la examen sau concurs de promovare în grad
profesional imediat superior sunt:
Pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat

superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 3 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi.
3. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data

afişării anunţului respectiv perioada cuprinsă între 02.11.2015 şi 23.11.2015 ora 1600 la Direcţia
Economică, Serviciul Buget Contabilitate, Resurse Umane-Salarizare şi va conţine în mod
obligatoriu:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută de anexa nr.3 la Hotărârea de
Guvern nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;



b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani.
4. Bibliografia pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat

superior din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Compartiment protecţia copilului
autoritate tutelară şi persoane cu handicap.

- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea 272/2004 privind promovarea şi protectia drepturilor copilului;
-Legea nr. 188/1999 r2 –Statutul Funcţionarilor  Publici;
-Legea nr.7/2004-Codul de conduită a funcţionarilor publici;
-H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici.
5. Bibliografia pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat

superior din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartiment
Evidenţa Persoanelor.

--Legea nr. 188/1999 r2 –Statutul Funcţionarilor  Publici;
-Legea nr.7/2004-Codul de conduită a funcţionarilor publici;
-H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici.
-Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal si libera circulatie a acestor date ;
- OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, aprobată cu modificări prin Legea 290/2005;
-Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi completările
ulterioare.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.
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