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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

Nr.9305/15.09.2017. 

ANUNȚ 

 

        Având în vedere prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, UAT Crasna scoate la concurs postul contractual pe durată 

determinată  de Inspector de specialitate, debutant  – Ghid de  turism, la Centrul de 

informare turistică Crasna. 

Conditii de participare la concurs :  

Conditii generale : 

a) are cetăţenia 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 vârsta 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 medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos 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.  

Conditii specifice : 

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  

- certificat de calificare:  manager in activitatea de turism. 

Continutul dosarului de concurs : 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

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 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; 

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  
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e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) 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; 

g) curriculum vitae; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

  În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

   Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Crasna, localitatea Crasna, 

nr.13, judeţul Sălaj, conform calendarului următor: 

- Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2017, ora 9,00. 

- Interviul va avea loc în data de 06.10.2017 ora 9,00.  

  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare  şi se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea anunţului 

în Monitorul oficial al României, partea a III-a, până la data de 27.09.2017. 

BIBLIOGRAFIE : 
- Constitutia Romaniei ; 

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile  publice ; 

-Legea  nr. 53/2003 Codul muncii, republicată; 

- Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de 

turism in Romania, cu completarile si modificarile ulterioare ; 

- Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru 

dezvoltarea turismului rural, modificata ; 

- HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor 

turistice, completata si modificata . 

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Crasna și la 

telefonul 0260-636066. 
 

 

                P R I M A R  

      BOGYA MIKLOS 

http://posturi.gov.ro/ghid-concurs-functionari-publici/

