MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE
_________________________________________________________
NR. 979/29.09.2022
DIRECŢIA COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE
Calea Ialomiţei, nr.9, Târgovişte
ANUNŢĂ
Organizarea examenului de promovare in treapta profesionala a personalului contractual din functia
de salvator strand III in functia de salvator strand II din cadrul Serviciului Monitorizare si prim ajutor
al Directiei Complex Turistic de Natatie Targoviste
1.Condiţii generale: conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată
2.Data examenului: 14.10.2022, ora.10.00.
3.Locul examenului: Sediul Directiei Complex Turistic de Natatie Targoviste, str. Cal. Ialomitei, nr.9,
Targoviste.
4. Modalitatea de desfasurare a examenului: Sustinerea unei probe scrise
Cererile de inscriere se depun la secretariatul Directiei Complex Turistic de Natatie Targoviste in termen de 3
zile lucratoare de la data afisarii anuntului (pana la data de 03.10.2022, orele 16:30)
5. Bibliografia :
•

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie, postat pe site-ul oficial
http://www.complexturisticnatatietargoviste.ro/ro/info-utile/;

•

H.G. nr. 1136 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare
acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor 4;

•

Ordin nr. 119 / 2014 pentru aprobarea “Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al
populaţiei” (de la art.65 la art.74) ;

•

Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

•

H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii şi
sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
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