ANUNŢ
PRIMARIA ORASULUI BANEASA , organizează concurs in conformitate cu
HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014 pentru:
-

1 FUNCTIE CONTRACTUALA PE PERIOADA NEDETERMINATA DE
REFERENT II (CNIPT)
Condiţii specifice :

1) studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2) absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare
profesională ; Cei care nu detin aceasta calificare se vor angaja in scris ca in termen de
un an vor finaliza cursul de agent de turism.
3) cunoştinţe de operare pe calculator
4) spirit analitic şi capacitate de sinteză;
5) abilităţi de comunicare;
6) capacitate de lucru în echipă
7) vechime minim 6 luni
Desfasurarea concursului –
Termen de depunere a dosarelor - 12-25.10.2018.
selecţia dosarelor de înscriere – 26.10.2018;
proba scrisă – 02.11.2018 ora 10,00 la sediul primariei orasului baneasa:;
interviul- 05.11.2018 ora 13,00 la sediul primariei orasului baneasa.
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot
obţine de la secretarul Comisiei de examinare, telefon 0241/850.150 int. 108.

PRIMAR,
COLIS PAUL

BIBLIOGRAFIE
de concurs pentru ocuparea funcţiei de REFERENT II
în cadrul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Baneasa”

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr.
123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea
centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul
Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
3. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de
marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din
18.01.2012;

4. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor
de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi
brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;
5. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice, cu modificările și completarile ulterioare;
6.
HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Turismului,cu modificarile si completarile ulterioare.
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