MUNICIPIUL BOTOŞANI
Municipiul Botoşani organizează în data de 14.03.2016 (proba scrisă) și 16.03.2016 (interviul),
concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor posturi vacante pentru personal
contractual din cadrul

Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani, după cum

urmează:
-

1 post de conducere - director, grad profesional II;

-

1 post execuţie - consilier, grad profesional II la Compartimentul Marketing;

-

1 post execuţie - consilier, grad profesional II la Compartimentul Relaţii cu Publicul

-

1 post execuţie – consilier, grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii cu Publicul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Municipiului Botoşani din str. Piaţa Revoluţiei nr.1,
până la data de 04.03.2016, ora 1400.
Condiţii generale pentru participarea la acest concurs:
-

cele prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:
Pentru director, grad profesional II:
- studii superioare de turism absolvite cu diplomă de licenţă și o vechime de cel puțin 3 ani în
specialitatea studiilor superioare, cu portofoliu ca ghid/agent de turism;
sau
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă și curs de specializare de management în
activitatea de turism cu o vechime de minim 3 ani în specialitatea studiilor superioare, din care
minim 6 luni în domeniul turismului, cu portofoliu ca ghid/agent de turism.
Pentru postul de consilier, grad profesional II la Compartimentul Marketing:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă:
- ştiinţe ale comunicării;
- ştiinţe economice, în specializările:
- marketing,
- economia comerţului, turismului şi serviciilor,
- economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii,
- administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii.
- minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare;
Pentru postul de consilier, grad profesional II la Compartimentul Relaţii cu Publicul:
- studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
- absolvent al unui curs de calificare ca ghid de turism sau agent de turism absolvit cu Certificat
de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.
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- minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare;
Pentru postul de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul Relaţii cu
Publicul.
- studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă .
- absolvent al unui curs de calificare ca ghid de turism sau agent de turism absolvit cu Certificat
de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.

Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru înscriere sunt afişate la sediul şi pe site-ul
instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0231502200 /109,
persoană de contact Groholschi Liliana, consilier principal – Serviciul Resurse Umane.
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Bibliografie
la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier, grad profesional II la
Compartimentul Marketing din cadrul Centrului Naţional de Informare
şi Promovare Turistică Botoşani

1. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, Republicată;
2. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual, Republicată;
3. HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi
a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică;

5. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism 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, publicat în M.O. nr.
353/14.06.2013;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfasurarea activităţii de turism în
Romania, cu completarile şi modificările ulterioare (inclusiv OUG 84/2014);

7.

HCL nr. 105/2014 privind aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani.
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Bibliografie
la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier, grad profesional II la
Compartimentul Relaţii cu Publicul din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
Botoşani

1. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, Republicată;
2. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual, Republicată;
3. HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi
a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică;

5. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism 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, publicat în M.O. nr.
353/14.06.2013;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
Romania, cu completările şi modificările ulterioare (inclusiv OUG 84/2014);

7. HCL nr. 105/2014 privind aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani.
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Bibliografie
la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier, grad profesional debutant la
Compartimentul Relaţii cu Publicul din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare
Turistică Botoşani

1. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, Republicată;
2. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual, Republicată;
3. HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi
a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică;

5. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism 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, publicat în M.O. nr.
353/14.06.2013;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
Romania, cu completările şi modificările ulterioare (inclusiv OUG 84/2014);

7. HCL nr. 105/2014 privind aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani.
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Bibliografie
la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director, grad profesional II la Centrul
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani

1. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, Republicată;
2. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual, Republicată;
3. HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi
a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor
naţionale de informare şi promovare turistică;

5. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism 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, publicat în M.O. nr.
353/14.06.2013;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
Romania, cu completările şi modificările ulterioare (inclusiv OUG 84/2014);

7. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026, publicat pe
pagina de web http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii.

8. HCL nr. 105/2014 privind aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani;
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Acte necesare dosar inscriere

-Curriculum vitae
-Cerere de înscriere la concurs
-Copie act de identitate
-Copie diploma de bacalaureat
-Copie diplomă studii superioare de lungă durată
-Copie certificat/diplomă curs de calificare
-Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor superioare
și/sau în domeniul turismului
-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
-Adeverinţă medic de familie -clinic sănătos
-Dosar
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