ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
537065 Cozmeni nr. 200; jud. Harghita; Telefon: 0266-326601;
Tel/Fax: 0266-326668; www. cozmeni. consloc. ro : e-mail: primcoz(S>smail. cont

Primăria Comunei Cozmeni, Judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum
urmează:
1. Consilier prim ar. Nivelul studiilor necesare: Superioare
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani
2. Inspector ( manager turistic). Nivelul studiilor necesare: Superioare
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul
3. Referentf agent de turism). Nivelul studiilor necesare: Generale
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare:
a)
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 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.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării funcţiei
contractuale sunt:
Consilier primar
a) Nivelul studiilor necesare: nivelul studiilor: superioare finalizate cu
licenţă, domeniul studiilor: economic/ştiinţe administrative/socio-umane/juridic
sau tehnic
b) cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor (elaborarea, coordonarea,
închiderea proiectelor)
c) cunoştinţe medii de operare si utilizare a calculatorului

d)
si amabilă

atitudine pro-activă, politeţe, abilităţi bune de comunicare, persoana energică

Inspector (manager turistic)
a) Nivelul studiilor necesare: nivelul studiilor: superioare finalizate cu licenţă,
domeniul studiilor turismului
b) cunoaşterea unei limbi străine- nivel mediu ;
c) cunoştinţe medii de operare si utilizare a calculatorului
d) atitudine pro-activă, politeţe, abilităţi bune de comunicare, persoana energică si
amabilă
Referent(agent de turism)
a) studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) absolvent/a a unui curs cu diploma/certificat/atestat de ghid de turism ;
c) cunoaşterea unei limbi străine - nivel mediu ;
d) cunoştinţe medii de operare si utilizare a calculatorului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. 22 septembrie 2016, ora 10,00: dată limită pentru depunerea dosarelor
2. 24 septembrie 2016, ora 10,00: selecţionarea dosarelor
3. 30 septembrie 2016, ora 10,00: proba scrisă
4. 04 octombrie 2016, ora 10,00: interviu
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru 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
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
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 să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică;
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. adeverinţă 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;
7. curriculum vitae;

Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFII:
CONSILIER PRIMAR
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
3. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;;
4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare ;
5. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7. O.G. nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de
către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare;
8.. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
9. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările
ulterioare;
10. Legea nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
12. Legea 98/2016 Legea achiziţiilor publice;
INSPECTOR ( Manager turistic)
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
3. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii
de turism in România, cu completările si modificările ulterioare ;

4. HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor
turistice, completata si modificata.
5. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea
centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
6. 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,
7. 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,
REFERENT(AGENT DE TURISM)
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii
de turism in România, cu completările si modificările ulterioare ;
4. HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor
turistice, completată şi modificată.
5. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
6. 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,
7. 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
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cozmeni, Judeţul
1Iarghita, nr.200, nr.tclefon:0266 326601
Angajator: Primăria Comunei Cozmeni
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcţii contractuale
Judeţ: Harghita (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcţii de execuţie
Primar,
SZÁNTÓ LÁSZLÓ

PRIMĂRIA COMUNEI COZMENI
Cu sediul în COZMENI nr. 200
Cu respectarea prevederilor art.7 alin. (1) şi (4) din H.G.nr. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria Comunei Cozmeni, Judeţul Harghita organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante:
1. Consilier prim a r. Nivelul studiilor necesare: Superioare
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani
2. Inspector (manager turistic) . Nivelul studiilor necesare: Superioare
Vechime: nu e cazul
3. Referent (agent de turism) Nivelul studiilor necesare: Generale
Vechime: nu e cazul
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. 30 septembrie 2016, ora 9,00: proba scrisă
2. 04 octombrie 2016, ora 9,00: interviu
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a IlI-a, la sediul Primăriei comunei Cozmeni,
judeţul Harghita.
Bibliografia stabilită pentru concurs, condiţii de participare şi informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cozmeni, telefon: 0266-326601

Primar,
SZÁNTÓ LÁSZLÓ

