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Nr.579/18.01.2016
ANUNŢ
Primăria Oraşului Ghimbav organizează concurs la sediul din Str. Lungă nr.69, în vederea ocupării
a 2 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Informare şi Promovare Turistică Ghimbav, astfel:
- 1 post contractual de conducere de DIRECTOR al Centrului de Informare şi Promovare
Turistică Ghimbav
- 1 post contractual de execuţie de agent de turism
Condiţii generale pentru ocuparea posturilor contractuale:
- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii română, scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru fapte care ar faceo incompatibilă cu funcţia pentru care candidează.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de conducere de DIRECTOR:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
- Vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani
- Cunoştinţe de limba engleză/franceză şi/sau germană ( avansat)
- Cunştinţe operare PC ( atestat)
- Permis conducere catg. B
- Calificarea de Director centru de Informare Turistică conform stadardelor ocupaţionale şi
clasificării ocuapţiilor din România constituie un avantaj( demonstrată prin certificate de calificare
profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V şi M.E.N). Cei care nu deţin această calificare se vor
angaja în scris că în termen de un an de la data acreditării centrului vor finaliza cursul de director,
sub sancţiunea eliberării din funcţie, conform Ordinului nr. 1096/2008
- Abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, abilităţi organizatorice, dinamism , seriozitate,
iniţiativă
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuţie de Agent de turism:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime în muncă minim 1 an
- Cunoştinţe de limba engleză/franceză şi/sau germană (bază)
- Cunoştinţe operare PC
- Permis conducere catg. B
- Calificarea de agent de constituie un avantaj ( demonstrată prin certificate de calificare profesională
recunoscut de M.M.F.P.S.P.V şi M.E.N). Cei care nu deţin această calificare se vor angaja în scris
că în termen de un an de la data acreditării centrului vor finaliza cursul de agent de turism, sub
sancţiunea eliberării din funţie, conform Ordinului nr. 1096/2008
- Abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, dinamism , seriozitate, iniţiativă , atitudine
convingătoare , răbdare

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- curriculum vitae
- copie permis de conducere
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Ghimbav – secretariatul comisiei de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial- partea a III-a.
Desfăşurarea concursului :
- data organizării probei scrise: 09.02.2016
- data organizării interviului : 11.02.2016
- afişare rezultate pentru fiecare probă : maxim 1 zi lucrătoare
- termen depunere contestaţii: 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor
- termen afişare rezultate contestaţii : 1 zi lucrătoare
Bibliografie concurs DIRECTOR :
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
- HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice
- OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism din România, actualizată
- HG nr. 303/2006 pentru aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a
Programului anual de dezvoltare a produselor turistice
- HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si
a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
- OG nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a
licentelor si brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
nationale de informare si promovare turistică.
Bibliografie concurs AGENT DE TURISM :
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
- HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice
- HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si
a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
- Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
nationale de informare si promovare turistică.
- OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism din România, actualizată.

