ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINA
STR. M. HAMMER, NR.2
TEL / FAX: 0255/240115

ANUNŢ
Primăria oraş Anina, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale de execuţie:
Inspector de specialitate gradul II
- 1 post
Coordonator C.I.T.
- 1 post
Conducător autospecială
- 1 post
Referent gradul I
- 1 post
Muncitor necalificat
- 1 post
A. Probele stabilite pentru concurs:
• selecţia de dosare
• proba scrisă
• interviu / probă practică
B. Condiţii de desfăşurare a concursului:
• data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 06.05.2021 ora 15.00;
• data şi ora organizării probei scrise: 13.05.2021, ora 11,00;
• data şi ora organizării probei interviu: 17.05.2018, ora 11,00;
• locul organizării concursului – sediul Primăriei oraş Anina, str. M. Hammer,
nr.2, oraş Anina, jud. Caraş-Severin.
C. Condiţii de participare la concurs:
• Condiţii generale, conform art. 3 din H.G.nr. 286/2011 actualizată.
• Condiţii specifice pentru postul de:
- inspector de specialitate: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeiul științelor inginerești sau sociale;
- vechime: minim 1 an în domeniul studiilor.
- coordonator C.I.T.: - studii medii
- vechime: minim 1 an în domeniul studiilor.
- conducător autospecială: - conducător auto categoria C + E
- vechime minim 5 ani
- referent: - studii medii;
- vechime: minim 7 ani

PRIMAR
Ing. Gheorghe ROMÂNU

BIBLIOGRAFIE
Inspector de specialitate
1. O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.368 și art.541
2. Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică
3. Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Hotărârea nr. 303 din 2 martie 2006 privind aprobarea Programului anual de marketing și
promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice, cu modificarile
si completarile ulterioare.
5. Hotărârea nr. 20 din 11 ianuarie 2012privind aprobarea Programului multianual de marketing
și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și
produselor turistice, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Hotărârea nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
7. Legea nr.319/ 2006 privind protecția și securitatea munci art. 20,21,22,23i;
8. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6,7,8,21,22;
Coordonator Centru de Informare Turistică
1. O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.368 și art.541
2. Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică
3. Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
cu modificarile si completarile ulterioare
4. Hotărârea nr. 303 din 2 martie 2006 privind aprobarea Programului anual de marketing și
promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice, cu modificarile
si completarile ulterioare.
5. Hotărâre nr. 20 din 11 ianuarie 2012privind aprobarea Programului multianual de marketing
și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și
produselor turistice, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Ordin nr. 65 din 10 iunie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificarile si completarile
ulterioare
7. Ordin nr. 1.096 din 3 septembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, cu modificarile si
completarile ulterioare
8. Legea nr.319/ 2006 privind protecția și securitatea munci art. 20,21,22,23i;
9. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6,7,8,21,22;
Conducător autospecială SVSU
01. O.U.G.R. nr. 195/2002 privind Circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările
și completările ulterioare;
02. H.G.R. nr. 1.391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.R. nr.
195/2002 privind Circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
03. Legea nr. 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare – actualizată 2018;

04. H.G.R. nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare;
05. H.G.R. nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și
însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private;
06. Regulamentul de organizare și funcționare al S.V.S.U. Anina;
07. Statutul personalului S.V.S.U. Anina;
08. O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.368 și art.541
Referent
1. O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.368 și art.541
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001;
6 Legea nr.319/ 2006 privind protecția și securitatea munci art. 20,21,22,23i;
7. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6,7,8,21,22;
Muncitor necalificat
1. Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 368;
2- Legea nr.132 din data de 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile
publice;
3.Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei. – art. 50
4. Legea nr.319/ 2006 privind protecția și securitatea munci art. 20,21,22,23i;
5. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6,7,8,21,22;

