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PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARAMA, judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs in data de 14.03.2016 orele 10,00,proba scrisa si 16.03.2016,orele 10,00 
proba interviului la sediul Primăriei Oraşului Baia de Arama, pentru ocuparea postului 
vacane de execuţie, personal contractual din cadrul Primăriei oraşului Baia de Arama 
după cum urmeaza:
1 .Consilier clasa I grad Debutant, studii superioare economice cu specializarile(Marketing; 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Economia comerţului, turismului, serviciilor 
managementul calităţii) in cadrul Centrului de Informare Turistica Baia de Arama,perioada 
nedeterminata;
CONDIŢII GENERALE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;
• sa nu fi fost condamnat 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;
• să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
• sa îndeplinească condiţiile de studii;
Concursul pentru ocuparea postului vacant au loc în 3 etape succesive, după cum 
urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere 01.03.2016
b) proba scrisă 14.03.2016
c) interviul 16.03.2016

Bibliografia pentru concurs pentru postul de Consilier,clasa I , Debutant studii 
economice,Centru de Informare Turistica:

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 
autoritatile si instituţiile publice;
- Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea 
centrelor naţionale de informare si promovare turistica;
- HG 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism;modificata si
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completata de HG 631/2003;
- Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de 
marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a 
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 
din 18.01.2012;
Hotărârea de Guvern nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr. 82 /1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 
18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23.01.2003, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, capitolele I-VI,
- Legea 213/1998 actualizata privind bunurile proprietate publica.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializări;
d) cazierul judiciar;
e) 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;
fjcurriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la compartimentul secretariat - registratura din cadrul Primăriei 
Oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, pana la data de 25.02.2016 orele 16,00.
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