ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNACREACA
PRIMAR
Nr. 4064 din 5.12.2016
ANUNT
PRIMARIA COMUNEI CREACA JUDETUL SALAJ
organizeaza in data de 11.01.2017, concurs pentru ocuparea functiei
contractuale de executie vacante din aparatul de specialitate al Prirnarului
cornunei Creaca de;
- agent de turism-Centrul de informare turistica coin. CREACA
Cererile de inscriere la concurs se pot depune Ia sediul Prirnariei
comunei CREACA —secretar comisie de concurs,in termen de 10 de zile
lucratoare de la data afisarii prezentului anunt.Tematica de concurs se va obtine
de la sediul Primariei comunei CREACA Conditiile de participare
a) are cetatenia romana, cetatenia a altor state rnernbre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinand Spatiului Econornic European si domiciliul in
Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta rninirna reglernentata prin lege;
d) are capacitate dep!ina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate coi-espunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza de adeverintei medicale eliberate de medicul de familie, sau de
unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar, nurnarul , data,nurnele
emitentuluisi calitatea acestuia,in format standart stabilit de Ministerul
Sanatatii;
f) indeplineste conditiile de studii si , dupa caz de vechime sau alte conditii
specitke potrivit cerintelor postului scos la concurs
g) nu a fost condarnnata detnitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
unianitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in Iegatura cu
serviciul, care irnpiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei in&actiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea;
- Conditii specifice privind ocuparea postultii
AGENT DE TURISM.
- studii rnedii(liceu,cursuri in domeniu) sau superioare cu diploma de licenta,
in domeniul turismului
-cunostinte de lirnba straina de circulatie
internationa1a(eng1eza,fraiceza,germana)-nive1 baza;
-cunostinta operare PC.
-abilitati cle comunicare

Documentc neccsare -dosar dc inscricre

- copia actului de identitate;
- cerere dc inscriere Ia concurs adresata coiducatorului autoritatii au institutiei
publice orgaiizatoare
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atest ă efectuarea unor
specializări, precurn si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica
- copia carnetului de munc ă sau, după caz, sau adeverin ţă care să ateste
vechimea în muncă , sau in specialitatea studiilor
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are amecedente
penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinţă medicala care s ă ateste starea de s ănătate corespunz ătoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
Copiile de pc actcic prcv ăzutc rnai sus sc prczintă însoţite dc
documcntelc originale, care se ccrti!ică pentru conformitatca cu originalul
de că tre sccretariatul comisiei dc concurs, sau în copii Icgalizate.
Bibliografia
. Legea nr.215/2001 a administratiei publice Iocale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea 477/2004 -privind codul de conduita aI personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
3. Ordommta Guvernului nr.5811998, privind organizarea si desfasurarea
activitatii de turism in Romania, republicata, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr63l1 997 privind stabilirea unor facilitati pentru
dezvoltarea turismului rural, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Ordonanta Guvernului nr.107/]999-privind activitatea de cornercializare a
pachetelor de servicii turistice
Relatii suplirnentare se pot obtine la sediul Primariei comunei CREACA
sau la telefon 02601646557.

