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ANUNȚ
Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu,
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală, de inspector de
specialitate GR.IA/responsabil Centru informare turistică, cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, în data de 15 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 cu
modificările si completările ulterioare:
a) are cetățenia româna , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitatea deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile de participare:
-

studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență in specializarea: economie,
turism, marketing;
vechime în muncă minim 5 ani;
cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet, Web;
cunoștințe de limba engleză sau limba germana sau limba franceza nivel mediu ;
spirit analitic și capacitate de sinteză;
abilități manageriale;
abilitați de comunicare;
capacitate de lucru în echipă;
carnet de conducere categoria B;
cunoștințe despre zonele turistice din tara și în mod special zonele turistice din Mărginimea
Sibiului;

Bibliografia:
1.Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si
instituțiile publice , cu modificările si completările ulterioare;
4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si
completările ulterioare;
5.O.G.nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania, cu
modificările si completările ulterioare;
6.Legea nr.282/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.25/2010 pentru
modificarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania;
7.O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, cu
modificările si completările ulterioare;
8.Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea O.G.nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru
dezvoltarea turismului rural, cu modificările si completările ulterioare;
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Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
i) copia carnetului de conducere categoria B;

În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor,
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul
resurse umane , in perioada 14.12.2018-04.01.2019 inclusiv, pană la ora 13,30.
Atribuțiile postului:
- elaborarea și implementarea strategiei instituționale;
- întocmirea unei baze de date cu agenții economici din județ implicați în turism si cu punctele
de atracție turistică din județ;
- organizarea și participarea la târguri si expoziții naționale si internaționale de turism;
- furnizarea de informații administratorului paginii de internet;
- recrutarea de noi membrii și păstrarea legăturii cu actualii membrii;
- gestionarea corespondenței;
- atragerea de programe și finanțări in vederea creșterii calității turismului din județ;
- stimularea înființării de centre de informare turistică in localitățile cu activitate turistică;
- inițierea si desfășurarea de proiecte in domeniul turismului;
- elaborarea de studii si analize pe domeniile de interes turistic;
- promovarea schimbului de date, informații, specialiști, cooperarea cu asociații similare de
profil din țară si străinătate;
- crearea unor parteneriate cu asociații din țară si străinătate, care promovează scopul
asociației;
- organizarea și desfășurarea unor programe atractive și utile in domeniul turismului;
- organizarea de mese rotunde, seminarii, conferințe;
- colaborarea cu agenții de turism naționale, regionale, și afiliate și alte organizații pentru
promovarea județului ca obiectiv turistic;
- conceperea și imprimarea și distribuirea unor materiale promoționale, broșuri, pliante,
ghiduri turistice;
- crearea și asigurarea distribuirii calendarului și programului de evenimente socio-culturale,
tradiționale specifice zonei;
- organizarea unor studii și anchete privind gradul de satisfacție al consumatorilor(nivelul de
cunoaștere a zonelor/punctelor de atracție turistică, motivația de a călătorii în județ,
imaginea destinației turistice, nivelul serviciilor, intenția de a reveni cu o altă ocazie).
Concursul constă în două probe:
1.Proba scrisa , se va desfășura în data de 15.01.2019, ora 10.00 la sediul Primăriei
Orașului Tălmaciu;
2.Interviul se va desfășura în data de 17.01.2019, ora 12,00, la sediul Primăriei Orașului
Tălmaciu;
Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să
fi obținut punctajul minim necesar de 50 puncte pentru fiecare probă.
PRIMAR,
BASARABA NICOLAE-PETRU

