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ANUNŢ CONCURS 
 

Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante la Serviciul 

Baze Spotive şi Agrement după cum urmează: 

 Muncitor calificat (instalator) – 1 post 

 Muncitor calificat (electrician) – 1 post 
Concursul pentru posturile de muncitor calificat (instalator) şi muncitor calificat 

(electrician) va avea loc la Sala Polivalentă ,,Elisabeta Lipă” din B-dul Mihai Eminescu nr. 15A 

Botoşani şi va fi alcătuit din următoarele probe: 

- Proba scrisă – 17 mai 2021, ora 10:00 

- Proba practică/interviu – În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
 

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

contractuale de execuție de Muncitor calificat (instalator) sunt următoarele: 

- Studii medii (minim 10 clase); 

- Diplomă sau curs de instalator; 

- Cazier fără antecedente penale; 

- “Apt pentru efort” – nivel mediu; 

- C.V. cu dată şi semnătură. 
 

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

contractuale de execuție de Muncitor calificat (electrician) sunt următoarele: 

- Studii medii (minim 10 clase); şcoala profesională sau curs de calificare ȋn meseria de 

electrician; 

- Lucrări de joasă tensiune şi medie tensiune; 

- Cazier fără antecedente penale; 

- Apt pentru efort” – nivel mediu; 

- C.V. cu dată şi semnătură. 
 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din Botoşani, strada Codrului nr. 16, 

până pe data de 07 mai 2021 ora 16:00. 
Dosarul de participare la concurs va conține următoarele documente: 

- Formular de înscriere (se obține de la Compartimentul RU); 

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

Compartiment RU); 

- Copia diplomei de studii; 

- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea“Apt medical pentru 

efort” – nivel mediu; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 

- Cazier judiciar; 

- Copia carnetului de muncă, raport REVISAL sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea 

în muncă și în specialitate; 

- Curriculum vitae cu data şi semnatură; 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
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Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

 

Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru înscriere se 

vor afișa la sediul și pe site-ul instituției la secţiunea cariere. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon 0331-710613 – 

Compartiment Resurse Umane. 

 

Director, 

Ţurcanu Eugen Cristian  

 
 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul organizat în perioada 17 mai 2021 de ocupare a postului contractual de 

execuţie vacant, pe perioadă nedeterminată, de Muncitor calificat (electrician) la Serviciul Baze 

Sportive şi Agrement din cadrul Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

 

1. Instalaţii şi echipamente electrice, editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002; 

2. Protecţia împotriva electrocutărilor la exploatarea şi executarea de lucrări în instalaţii electrice 

– editura tehnică, Bucureşti – 1985; 

3. Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea sănătăţii şi securităţii în muncă (art.18-23 inclusiv); 

4. HCL nr. 50/19.02.2020 – Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii 

Publice, Sport și Agrement Botoșani, capitolele I şi II. 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării 

anunțului privind organizarea examenului. 

 
Şef Serviciu Baze Sportive şi Agrement,   

Dumitraş Ovidiu  

 
 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul organizat în perioada 17 mai 2021 de ocupare a postului contractual de 

execuţie vacant, pe perioadă nedeterminată, de Muncitor calificat (instalator) la Serviciul Baze 

Sportive şi Agrement din cadrul Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 

 

1. Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare I 9-2015-capitolele 

4,5,11,14,21; 

2. Codul de conduită etică şi profesională al personalului contractual din cadrul DSPSA-articolele 

11,16,18,24,30 şi 31; 

3. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement 

Botoșani, capitolele I şi II. 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării 

anunțului privind organizarea examenului. 

 

 

Şef Serviciu Baze Sportive şi Agrement,   

Dumitraş Ovidiu  
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