
                                  MUNICIPIUL BOTOŞANI 
                                  DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
sediu social: Botoşani, Calea Naţională nr. 44 B, Cod poştal - 710012 

adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Codrului nr.16, Cod poştal - 710375 
Tel: 0331/710613, Fax: 0331/710614, CUI: 24401506, RO 25973921 

www.dspsabotosani.ro, www.cornisaparc.ro, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro  
Pagina 1 din 4 

 
 

ANUNŢ CONCURS 

 

Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul Serviciului 

Administrare P.R.A.T.S. Cornișa și în cadrul Serv. Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa, după 

cum urmează: 

 Administrator – 1 post; 

 Muncitor calificat (instalator) – 1 post; 

 Muncitor calificat (salvamar) – 1 post. 

Concursul se va desfășura la P.R.A.T.S Cornișa şi va fi alcătuit din următoarele probe, astfel: 

 16 iulie 2019, ora 10:00 – proba scrisă; 

 Proba practică/interviu – în maximum 4 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei 

anterioare; 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale vacantă de Administrator la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa: 

 Nivelul studiilor – studii medii absolvite la liceu economic (tehnician în activități de 

comerț/tehnician în activități economice), liceu și școală postliceală economică (asistent de 

gestiune financiar-contabilă) sau liceu plus curs autorizat alimentație publică în termen de 

valabilitate; 

 Fișă aptitudine Medicina Muncii; 

 Vechime în calificarea specificată – 5 ani vechime. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor 

contractuale vacante de Instalator la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa: 

 Nivelul studiilor – studii medii/școală profesională 

 Curs calificare instalații sanitare termice; 

 Vechime în calificarea specificată – 2 ani vechime. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale 

vacantă de Salvamar la Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa: 

 Nivelul studiilor – studii medii 

 Vârsta minimă – 18 ani; 

 Curs de salvamar  – nu este obligatoriu, dar constituie avantaj; 

 Curs de prim-ajutor – nu este obligatoriu, dar constituie avantaj; 

 Vechime în calificarea specificată – fără vechime. 

 

Dosarele de înscriere se depun la punctul de lucru al instituției, P.R.A.T.S Cornișa, aflat pe str. 

Nicolae Sofian nr. 1, până pe data de 05.07.2019, ora 16:00. 

 

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele documente: 

 Formular de înscriere (se obţine de la Compartiment R.U.); 

 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se obţine de la 

Compartiment R.U.); 
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 Pentru postul de Administrator, copia diplomei de studii medii absolvite la liceu 

economic/școală postliceală economică/liceu plus diplomă curs autorizat alimentație publică; 

 Adeverință cu aviz medicina muncii (sectorul alimentar); 

 Copia carnetului de muncă, raport REVISAL, sau, după caz, un act care să ateste vechimea 

solicitată în calificarea de administrator (de instalator în cazul postului de instalator); 

 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu menţiunea ,,Apt 

pentru muncă”; 

 Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 Cazier judiciar; 

 Curriculum vitae. 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după 

caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 Condițiile de participare și actele solicitate candidaților pentru înscriere se vor afișa la punctul 

de lucru al instituției, P.R.A.T.S Cornișa, aflat pe str. Nicolae Sofian, nr. 1, la sediul și pe site-ul 

instituției: www.dspsabotosani.ro la secțiunea CARIERE. 

 La retribuția viitorilor angajați se asimilează îndemnizația lunară de hrană în valoare de 347 

RON. De asemenea, instituția acordă salariaților tichete de vacanță în valoare de 1450 RON. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0371 344 014 – persoana 

de contact – Insp. de spec. RU Merticariu Carmen/ Insp. de spec. RU Roman Carmen. 

 

 

     Director, 

             Ţurcanu Eugen Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@dspsabotosani.ro
http://www.dspsabotosani.ro/


                                  MUNICIPIUL BOTOŞANI 
                                  DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
sediu social: Botoşani, Calea Naţională nr. 44 B, Cod poştal - 710012 

adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Codrului nr.16, Cod poştal - 710375 
Tel: 0331/710613, Fax: 0331/710614, CUI: 24401506, RO 25973921 

www.dspsabotosani.ro, www.cornisaparc.ro, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro  
Pagina 3 din 4 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție 

Administrator la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul  

Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

 

 

1. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

2. Legea nr. 22/1969, actualizată 2016, privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții; 

3. Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor; 

4. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduita (cap. 1, 2) 

5. Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.S.P.S.A. (cap. 2, 3.) 

 

 

Șef Serv. Admin. P.R.A.T.S. Cornișa 

Mocanu Dănuț 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție 

Instalator la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul  

Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

 
 

1. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită (cap. 1, 2); 

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.S.P.S.A. (cap. 2, 3) 

3. Legea nr. 319/2006, actualizată, privind securitatea și sănătatea în muncă (cap. 18-23 inclusiv); 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (21-22; 32-36); 

5. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor 

I9/2015 (cap. 21-23 si anexele 2-7); 

6. Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare 

I5/2010; 

 

 

 

Șef Serv. Admin. P.R.A.T.S. Cornișa 

     Mocanu Dănuț 
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BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție 

Salvamar la Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul  

Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

 
 

1. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită (cap. 1, 2); 

2. Legea nr. 319/2006, actualizată, privind securitatea și sănătatea în muncă (cap. 18-23 inclusiv); 

3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.S.P.S.A., (Anexa 1 - cap. 1, 2); 

4. HG nr. 1136/2007 pentru aprobarea normelor metodologicep rivind organizarea serviciilor 

publice de salvare acvatica – salvamar si a posturilor de prim-ajutor pe plajă. 

 

 

Șef Serv. Protecție și Securitate P.R.A.T.S. 

Cornișa 

     Nițișor Mihai 
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