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ANUNŢ CONCURS 

 

Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant la Biroul Încasări 

PRATS Cornișa, după cum urmează: 

 Expert (informatician) – 1 post; 

Concursul pentru postul de Expert Informatician, S, gradul IA de la Biroul Încasări 

PRATS Cornișa 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 – 04 martie 2022, ora 10:00; 

- Probă practică – 07 martie 2022, ora 10:00; 

- Interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

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

contractuale de execuție de Expert (informatician) la Biroul Încasări PRATS Cornișa sunt 

următoarele: 

 Nivelul studiilor – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în unul din următoarele domenii: Informatică/Inginerie, Electronică/ 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale/Calculatoare și Tehnologia Informației/ 

Ingineria Sistemelor/Automatizări și Calculatoare/Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică; 

 Vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 6 ani și 6 luni; 

 Cunoștințe de utilizare PC – nivel avansat; 

 Adeverință medicală cu mențiunea „Apt medical pentru efort fizic”; 

 Permis categoria B; 

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

până pe data de 24.02.2022, 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; 

- Cunoștințe operare PC; 

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

fizic”; 

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

caz; 

- Copia permisului de conducere; 

- 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 https://dspsabotosani.ro/ la secţiunea Cariere. 

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

Compartiment Resurse Umane. 

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

pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție de 
Expert (informatician), la Biroul Încasări PRATS Cornișa, 

din cadrul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani 
 

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și 
Agrement Botoșani – aprobat prin HCL 432/26.11.2021, Cap.II si Cap.III., Art. 39 
Activități, sarcini, responsabilități specifice Compartimentului Marketing și IT. 

2. Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii cu modificările și completările 
ulterioare, Titlul II Contractul Individual de muncă- Cap. I Încheierea Contractul 
Individual de muncă- art. 10,11,12,27,28,29 și 30, Cap. II Executarea contractului 
individual de muncă, art. 39; Titlul V Sănătatea şi securitatea în muncă, Cap. I Regulio 
generale – art. 175,176 și 180;  

3. Internet 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_OSI 
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing 
https://www.9tut.com/tcp-and-udp-tutorial 
https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/subnetting-tutorial-subnetting-
explained-with-examples.html 
https://www.networkworld.com/article/3299438/dhcp-defined-and-how-it-works.html 
https://www.networkshelf.com/dhcp-tutorial/ 
http://www.steves-internet-guide.com/dns-guide-beginners/ 
https://ro.wizcase.com/blog/ghid-complet-despre-vpn-uri-pentru-incepatori/ 

4. Windows 10+Office 
https://www.laptopmag.com/articles/repair-windows-10 
How to Clean Your Windows Computer: The Ultimate Checklist (makeuseof.com) 
https://www.meridianoutpost.com/resources/articles/command-line/ipconfig.php 
https://www.javatpoint.com/ms-word-tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=c8zqF6Rrs0E 
https://edu.gcfglobal.org/en/word/headers-and-footers/1/ 

5. Retelistica + VPN 
https://www.fiberoptics4sale.com/blogs/archive-posts/95046918-what-is-unshielded-twisted-
pair-utp-cable 
https://www.fiber-optic-solutions.com/classification-specification-ethernet-cables.html 
http://www.cablek.com/technical-reference/cat-5---5e--6--6a---7--8-standards 
https://www.guru99.com/router-vs-switch-difference.html 
 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data 
publicării anunțului privind organizarea concursului.  
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