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DIRECTIA SERVICII PUBLICE SPORT SI AGREMENT
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ANUNŢ CONCURS
Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul
Compartimentului Administrare P.R.A.T.S. Cornișa după cum urmează:
 Electrician – 1 post;
 Instalator – 2 posturi;
 Frigotehnist – 1 post;
 Muncitor calificat întreținere – 3 posturi;
 Inspector de specialitate – 1 post.
Concursul va avea loc la Sala Polivalentă ,,Elisabeta Lipă” din B-dul Mihai Eminescu nr.
15A Botoşani şi va fi alcătuit din următoarele probe, astfel:
 14 noiembrie 2018, ora 10:00 – proba scrisă;
 16 noiembrie, 2018, ora 10:00 – proba practică/interviu.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor
contractuale vacante de Muncitori calificați Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa:
 Nivelul studiilor – studii medii/școală profesională;
 Vechime în calificarea specificată – minimum 2 ani.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor
contractuale vacante de Muncitori calificați-îngrijitori clădiri Serviciul Administrare P.R.A.T.S.
Cornișa:
 Nivelul studiilor – studii medii/școală profesională;
 Vechime în calificarea specificată – fără vechime.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale vacante de Inspector de specialitate Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa:
 Nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele
domenii: Automatică și Calculatoare/Electronică, Sisteme de securitate/Informatică,
Instalații în construcții, Hidrotehnică, Mecanică;
 Cunoștințe operare PC;
 Permis categoria B – constituie avantaj;
 Vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
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Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din Botoşani, strada Codrului nr. 16,
până pe data de 06.11.2018, ora 16:00.













Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele documente:
Formular de înscriere (se obţine de la Compartiment R.U.);
Pentru Inspector de specialitate copia diplomei de studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniile menționate;
Pentru Muncitori calificați copia diplomei de studii școală profesională/atestat calificare;
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;
Document care să demonstreze cunoștințe operare PC (se poate depune și o declarație pe
proprie răspundere);
Copia carnetului de muncă, raport REVISAL, sau, după caz, un act care să ateste vechimea
în specialitatea studiilor superioare, cât și vechimea în muncă;
Copie permis categoria B, dacă este cazul;
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.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0331710613 –
persoana de contact – Insp. de spec. RU – Merticariu Carmen/ Insp. de spec. Văcăriuc Iustina.

Director,
Eugen Cristian Ţurcanu
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Inspector de specialitate, la Compartimentul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice (cap. 1, 2);
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani;
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor (art. 21, 22 și 32 - 36 inclusiv);
5. Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5 - 2010
(cap. 6, 7, 8);
6. Ghid pentru supravegherea și monitorizarea calității apei de piscine și bazine de înot
https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/ghiduri/Ghid-Ape-Piscine-Bazine-Inot.pdf.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție
Muncitor calificat-instalator întreținere și reparații instalații sanitare, termice, la
Compartimentul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice (cap. 1, 2);
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani (cap. 1, 2);
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor (art. 21, 22 și 32 - 36 inclusiv);
5. Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5 - 2010
(cap. 6, 7, 8);
6. Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor sanitare aferente
clădirilor I 9-2015 (cap. 21, 22, 23 și anexele 2, 4, 5, 6,7).

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Muncitor calificat-electrician de întreținere și reparații, la Compartimentul Administrare
P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
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1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice (cap. 1, 2);
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani (cap. 1, 2);
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor (art. 21, 22 și 32 - 36 inclusiv);
5. Protecția împotriva electrocutărilor la exploatarea și executarea de lucrări în instalațiile
electrice Ed. Tehnică, București, 1985;
6. Măsurări electrice și electronice Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Muncitor calificat-frigotehnist, la Compartimentul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din
cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice (cap. 1, 2);
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani (cap. 1, 2);
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor (art. 21, 22 și 32 - 36 inclusiv);
5. Manualul frigotehnistului (cap. Localizarea defecțiunilor și instrumentelor de măsură:
http://documentatii-tehnice.ro/);
6. Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5 - 2010
(cap. 6, 7, 8).

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Muncitor calificat-îngrijitor clădiri, la Compartimentul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa,
din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice (cap. 1, 2);
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani (cap. 1, 2);
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor (art. 21, 22 și 32 - 36 inclusiv).

