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Nr…………../…………..2015

A N U N Ţ

Primăria oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga, nr. 27 organizează în
data de 28.12.2015 ora 1000 concurs/examen de recrutare, în vederea ocupării a 2 (două) funcţii
contractuale de execuţie vacante, organizat conform H.G. nr. 286/2011 modificată şi
completată prin H.G. nr.1027/2014, Regulament–cadru aprobat prin Hotărârea nr. 24
/12.02.2015 în şedinta extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş 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 precum şi insituţiile publice
aflate în subordinea Consiliului Local Ocna Mureş.

Denumirea funcţilor contractuale de execuţie vacante pentru care se organizează
concurs/examen de recrutare şi numărul de posturi scoase la concurs/examen sunt:

-2 posturi de muncitor calificat II zone verzii - cod cor 931202 pe durată
nedeterminată cu normă întreagă de muncă poziţia nr.18 şi 19  în statul de funcţii, din cadrul
Compartimentului Zone Verzi al Primăriei oraşului Ocna Mureş;

a)  calendarul probelor stabilite pentru concurs:
1. proba de selecţie a dosarelor de concurs/examen va avea loc în data

21.12.2015;
2. proba practică va avea loc în data 28.12.2015 ora 1000, la sediul Primărie

oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga nr.27;
3. data şi ora susţinerii probei interviu vor fi comunicate la o dată ulterioară.

b) Pentru ocuparea celor 2(două) funcţii contractuale vacante de execuţie,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice:

● condiţii generale -stabilite conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin
Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014 sunt:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
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6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
● condiţii  specifice stabilite conform art. 4, alin. (1) al Regulamentului –cadru

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi
completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014 sunt:

-Studii medii sau generale;
-Vehime în muncă de minim 3 ani;
-cunoştinţe privind;

- tăierea arbuştilor ornamentali, şi a trandafirilor;
- întreţinerea spaţiile verzi de pe teritoriul oraşului Ocna Mureş;
- întreţinerea pomilor de pe alianiamentele stradale (săpare alveole, formare

coroană, curăţire ramuri uscate, udare în caz de necesitate);
- plantarea de  materiale dendrofloricole în parcuri, scuaruri, zone verzi stradale şi

spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe;
- defrişarea arborii uscaţi din parcuri şi de pe aliniamentele stradale şi dirijează, în

diferite forme ale vegetaţiei, arborii aflaţi în declin biologic;
-Cosirea spaţiilor verzi cu cositoarea manuală şi motocositoarea.
-să aibă însuşiri de personalitate:

seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine
pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie,
capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare si disponibilitate de a lucra la
înălţime.

c)  Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente conform art. 6, alin. (1-
4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23
martie 2011 modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014.

 1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;

3)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care sa ateste
efectuarea efectuarea unor specializarii, precum si copiile documentelor care atesta ineplinirea
conditiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
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7) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin.1, lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Perioada  de depunere a dosarelor este 03.12.2015-17.12.2015 ora 1600.
Detalii privind bibliografia de concurs/examen sunt disponibile accesând pagina oficială

de internet www.primăriaocnamures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, str. N. Iorga,

nr. 27, resurse-umane sau la nr. de telefon 0258/871.217.
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