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ANUNŢ CONCURS 

 

Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant la Compartiment 

– Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, după cum urmează: 

 Medic veterinar  – 1 post 

         Concursul pentru postul de Medic veterinar, debutant  din cadrul Compartimentului – 

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani,  va avea loc la sediul 

instituției din str. Codrului nr.16 Botoşani şi va fi alcătuit din următoarele probe: 

- proba scrisă – 30.06.2022, ora 10,00  

- interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii primei probe. 

       Salariul de încadrare pentru funcția de Medic Veterinar, debutant începe de la 2,717 lei, în 

funcţie de vechimea în muncă, conform prevederilor legale. La salariul de încadrare se adaugă 

o indemnizaţie lunară de hrană în cuantum de 347 lei brut, acordată la orele efectiv lucrate și 

un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în procent de 15% din salariul de bază, 

pentru timpul efectiv lucrat. 

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

contractuale de execuție vacante de Medic veterinar la Compartiment – Serviciu pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani: 

 Studii superioare – Facultatea de Medicină Veterinară cu diplomă de absolvire 

 Cunoștințe operare PC  

 Permis de conducere categoria B 

 Adeverință medicală „Apt  medical efort fizic„ 

 Fără vechime 

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

până pe data de 21.06.2022, ora 16:00. 

        Dosarul de participare la concurs va conține următoarele documente: 

- Formular de înscriere (se obține de la Compartiment 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 pentru 

efort fizic; 

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

după caz; 

- Cazier judiciar; 

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

vechimea în muncă; 

- Curriculum vitae. 

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 și actele solicitate candidaților pentru înscriere se vor afișa la 

sediul și pe site-ul instituției www.dspsabotosani.ro la secțiunea Cariere. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0331710613                                             

                                   
 

 

 

Director, 
Eugen Cristian Ţurcanu    
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1. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
2. Hotărârea nr.1059/11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

3. Ordinul nr.1/7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi 
înregistrarea câinilor cu stăpân; 

4. Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor; 
5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 
6. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
7. HCL 432/2021 Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, 

Sport și Agrement Botoșani din care:  
- II. Obiectul de activitate 
- IV. Art.28 Atribuții, sarcini, responsabilități ale Serviciului pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân din municipiul Botoșani; 
8. Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă; 
9. OUG nr.57/2019 Codul Administrativ partea a VI-a, titlul III – Personalul contractual din 

autoritățile și instituțiile publice. 
 
 
NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data 
publicării anunțului privind organizarea concursului 
 
 
                                         Șef Serviciu Intervenții Edilitare 
                                           Corduneanu Eduard Dumitru 
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