
 

 

 

 

 

ANUNȚ 

 

Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen  de promovare sau treapta 

profesionala a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Piatra Neamț 

 Examenul de promovare în treapta a salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Piatra Neamț, consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 

09/11/2020, orele 10:00, la sediul nou al instituției str. Ștefan cel Mare nr. 6-8. 

 

Funcția contractuală pentru care se organizează examenul de promovare: 

                 - Referent treapta IA – în cadrul Biroului Promovare Turistica si Organizare Evenimente 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

  

Dosarul de înscriere la examen va conține următoarele documente: 

a) cererea salariatului de participare la examen  

b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic 

c) copia actului de identitate 

d)  fișele de evaluare a performanțelor din ultimii 3 ani, în copie 

 

 Dosarul de înscriere se depune la registratura instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data afișării anunțului, respectiv în perioada 26/10/2020 – 30/10/2020. 

 

Bibliografia de examen: 

 O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, actualizată; 

 Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Master planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 

- publicat pe pagina de web http://turism.gov.ro/web/rapoarte/; 

 Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi 

alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Relații suplimentare la tel 0233/218991, int.219 sau e-mail: infopn@primariapn.ro. 
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