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 NR. 133/09.02.2022 

 

DIRECŢIA COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE 

Calea Ialomiţei, nr.9, Târgovişte 

 

A N U N Ţ Ă 

Organizarea examenului de promovare in treapta profesionala a personalului contractual din functia 

de inspector specialitate resurse umane- gradul II in functia de inspector specialitate resurse umane- 

gradul I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Resurse Umane 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: 25.02.2022, 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 11.02.2022, orele 16:30) 
  

         5.  Bibliografia : 

 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie ; 

• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată; 

• H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 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 plătit din 
fonduri publice, modificată şi completată; 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată; 

• Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 (r1) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, regii autonome cu specific deosebit şi din unităţi bugetare; 

 

Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com 

tel: 0245.708.713   
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