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ANUNŢ
Comuna Agigea - Primăria organizează examenul de promovare, la
sfârșitul perioadei de debut, în funcţia de Inspector de specialitate, gradul
profesional II din cadrul Compartimentului Centrul de Informare Turistică.
Susţinerea examenului va avea loc în data de 05 aprilie 2017, ora 1000
- proba scrisă la sediul Primăriei Comunei Agigea, Str.Bujorului nr.11, Agigea.
Dosarul de înscriere se va depune până în data de 30.03.2017, ora
1600, la Compartimentul Resurse Umane şi va conţine:
- Cererea de înscriere la examenul de promovare
- Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de
Primarul Comunei Agigea.
Condiţii de participare la examen (conform art. 45^1 (1) şi (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare):
- Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi
promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în
funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de
evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi
aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Modalitatea de desfășurare a examenului – susținerea unei probe
scrise (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către
comisia de examinare).
BIBLIOGRAFIE
• Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004, actualizată, privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
• O.G. nr.58/2008, actualizată, privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România
• H.G. nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing
şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
• Ordin nr.1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
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