ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA PORUMBENI
NR.1044/04.09.2015

ANUNȚ
Primăria Comunei Porumbeni, judeţul Harghita scoate la concurs următoarele posturi
contractuale în cadrul Centrului de informare turistică–comuna Porumbeni :
- agent turism (inspector) – Compartimentul turistic, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Porumbeni .
- ghid turism (referent) – Compartimentul turistic, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Porumbeni .
Cererile de înscriere si dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Porumbeni – până
la data de 18 septembrie 2015, ora 13,00.
Concursul constă în 3 etape, astfel :
a) selecţia dosarelor :21 septembrie 2015
b) proba scrisă : 24 septembrie 2015, ora 10,00
c) interviul:25 septembrie 2015, ora 12,00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.
Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 de ore de la afişarea rezultatelor fiecărei
probe.
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice.
Condiţii generale:
- cetăţenia română, capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
- îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
Condiţii specifice:
- agent turism :
-absolvent de studii superioare , cursuri de specialitate în domeniu
- cunoştinţe limbă străine circulaţie internaţională
- cunoştinţe operare PC;
- 2 ani vechime în domeniu
- ghid turism:
- absolvent/ă studii medii/superioare
- atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare
obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de învăţământ Turistic
(C.N.l.T.) sau la alte instituţii autorizate din România sau după caz absolvent/ă al unui curs de
turism cu diplomă(certificat) ;
- cunoştinţe limbă straină de circulaţie internaţională , cunoştiinţe operare PC;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Porumbeni;
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e) cazierul judiciar
f) adeverinţă medicală
g) curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI :
A. Agent turism:
1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
2. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
actualizată.
3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007,
cu modificările şi completările ulterioare,
4.Ordonața nr.107 din 30iulie 1999 republicată privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice
5.Ordin nr.637 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile
și criteriile pentru selecționarea ,școlarizarea,atestarea și utilizarea ghizilor de turism

B. Ghid turism:
1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
2. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
actualizată;
3. H.G. nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism, actualizată.
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007,
cu modificările şi completările ulterioare,
5.Ordonața nr.107 din 30iulie 1999 republicată privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice
6.Ordin nr.637 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile
și criteriile pentru selecționarea ,școlarizarea,atestarea și utilizarea ghizilor de turism

INFORMAȚII LA TEL.0266244689 SAU LA SEDIUL PRIMĂRIEI

