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COMUNICAT

Nr. 274/05.03.2018

Vă facem cunoscut că în data de 15.03.2018, Serviciul Public Administrare Cetate Deva,
organizează examen de testare  profesionala  pentru  ocuparea a doua posturi   vacante  în
regim  contractual,  de  inspector  de  specialitate  gr.  IA  in  cadrul  Centrului  National  de
Informare si Promovare Turistica Deva, după cum urmează:

 Proba scrisă în data de 15.03.2018, ora 10.00 

 Conditii  de  participare  la  concurs
 
■ Condiţii generale:
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:
    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.

■ Condiţii  specifice:   Sa  fi  ocupat  postul  de  inspector  de  specialitate  gr.  IA  in  cadrul
Centrului National de Informare si Promovare Turistica Deva 

Candidaţii  vor depune cererile de inscriere la examenul de testare profesionala   în
perioada 06.03.2018-07.03.2018,  între orele 10.00-13.00 la sediul SPAC, situat în Deva,  Piața
Unirii, nr.16.
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■ Acte necesare:

a) cerere de înscriere la examenul de testare profesionala adresată conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;  
c) copia deciziei de acordare preaviz.

Copiile actelor solicitate se prezintă însoţite de originale.

■ Bibliografie: Pentru postul de inspector de specialitate gr. IA ( 2 posturi  vacante) din
cadrul  Centrului National de Informare si Promovare Turistica Deva:  

1. Legea  nr.477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din
autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea 53/2003- Codul  Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea  215/2001  a  administrației  publice  locale  republicata,  cu  modificarile  si

completarile ulterioare;
4. Ordonanta  nr.71/29  august  2002  privind  organizarea  si  functionarea  serviciilor

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

5. Hotararea  nr.  1723/2004  privind  aprobarea  programului  de  masuri  pentru

combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

7. Ordinul nr.1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind

acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica.

Director,
Suciu Alin Daniel
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