MUNICIPIUL BOTOSANI
DIRECTIA SERVICII PUBLICE SPORT SI AGREMENT
Sediu social: Botosani, Calea Nationala nr. 44 B, Cod postal – 710012
adresa de corespondență: Botoșani, Codrului nr. 16,Cod postal – 710375
Tel: 0331/710613, Fax: 0331/710614, CUI: 24401506 RO 25973921
Web: www.polivalenta.ro, e-mail: secretariat@polivalenta.ro

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 (20 posturi) și în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate (1
post) după cum urmează:
 Portar – 5 posturi;
 Muncitor calificat -supraveghetor – 5 posturi;
 Casier – 5 posturi;
 Muncitor întreținere clădiri – 2 posturi;
 Muncitor calificat salvamar – 1 post;
 Inspector de specialitate – 3 posturi.
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:
 17 ianuarie 2019, ora 10:00 – proba scrisă;
 22 ianuarie 2019, ora 10:00 – 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 funcţiilor
contractuale vacante de Muncitori calificați: 5 portari, 5 muncitori calificați -supraveghetori, 2
muncitori calificați întreținere clădiri, 1 salvamar la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa:
 Nivelul studiilor – studii medii/școală profesională/calificare profesională;
 Adeveriță medic- Apt pentru efort fizic (pentru postul de Salvamar);
 Vechime în calificarea specificată – fără vechime.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor
contractuale vacante de Casieri la Biroul Încasări P.R.A.T.S. Cornișa:
 Nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime în calificarea specificată – minimum 1 an pe un post similar.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor
contractuale vacante de Inspector de specialitate: 2 posturi la Serviciul Administrare P.R.A.T.S.
Cornișa și 1 post la Serviciul Financiar-Contabilitate:
 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: 1 post – marketing; 1 post – horticultură, 1 post – finanțe-contabilitate /contabilitate
și informatică de gestiune;
 Cunoștințe operare PC;
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Vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din Botoşani, strada Codrului nr. 16,
până pe data de 04.01.2019, ora 14:00.
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.);
Pentru posturile de Inspectori 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 posturile de Inspectori de specialitate document care să demonstreze cunoștințe
operare PC (se poate depune și o declarație pe proprie răspundere);
Pentru posturile de Muncitori calificați copia diplomei de studii școală profesională/atestat
calificare;
Pentru postul de Muncitor calificat salvamar- adeveriță medic- “Apt pentru efort fizic”
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;
Copia carnetului de muncă, raport REVISAL, sau, după caz, un act care să ateste vechimea
în calificarea specificată cât și vechimea în muncă;
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
sediul și pe site-ul instituției.
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.
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Inspector de specialitate, la Serviciul Finaciar-Contabilitate, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările la zi;
3. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 – privind finanțele publice;
5. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale;
6. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și planul
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările
ulterioare;
7. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată;
8. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
9. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani.
Șef Serv. Financiar-Contabilitate
Liliana Albotă
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Inspector de specialitate-marketing, la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Leg. 477/2004 cap. 1,2 prvind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
și instituțiile publice;
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 contra incendiilor ( art. 21,22 si 32 la 36 inclusiv)
5. HG nr. 20/2012 - aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica
si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
6. Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind dezvoltarea regionala in Romania

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
Inspector de specialitate-horticultură, la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa,
Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani
1. Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților;
2. Legea nr. 46/2008, republicată, Codul silvic;
3. Legea nr 307/2006 privind apărarea contra incendiilor art .21,22 și 32-36 inclusiv ;
4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani.
5. Leg. 477/2004 cap. 1,2 prvind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
6. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (art.18 - 23 inclusiv)

Șef Serv. Admin. P.R.A.T.S. Cornișa
Mocanu Dănuț

MUNICIPIUL BOTOSANI
DIRECTIA SERVICII PUBLICE SPORT SI AGREMENT
Sediu social: Botosani, Calea Nationala nr. 44 B, Cod postal – 710012
adresa de corespondență: Botoșani, Codrului nr. 16,Cod postal – 710375
Tel: 0331/710613, Fax: 0331/710614, CUI: 24401506 RO 25973921
Web: www.polivalenta.ro, e-mail: secretariat@polivalenta.ro

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție
Casier, la Biroul Încasări, din cadrul
Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

7. Decretul nr. 209/1976-Regulamentul operațiunilor de casă ale unităților socialiste, cu
modificările și completările la zi;
8. Legea nr. 22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau
instituțiilor publice;
9. Ordinul nr. 2634/2015, privind documentele financiar contabile, Anexa 2, Grupa a IV-a
„Mijloace bănești și decontări”;
10. Legea nr. 477/2004; prvind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
11. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani, Cap. I-III.(HCL nr. 63/martie 2017).

Șef Birou Încasări
Lupașcu Brîndușa
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție
Muncitor calificat întreținere clădiri, la Serviciul 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).

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție de
Portari, la Serviciul 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 conduita a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani;
3. Legea nr. 319/2006, legea sănătății și securității în muncă (art. 18-23 inclusiv);
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (art. 21, 22 și art. 32-36
inclusiv).
Șef Serv. Admin. P.R.A.T.S. Cornișa
Mocanu Dănuț
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă
de Muncitor calificat (Salvamar) la Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa din
cadrul
Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani

1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice. (Cap. 1, 2)
2. HG nr. 1136/ 18.09.2007 – Norme metodologice privind organizarea serviciilor publice de
salvare, acvatice –salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă,
3. Legea nr.319/14.07.2006 –Legea securitații si sănătății în muncă( art. 18-23 inclusiv)
4. Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice, Sport şi Agrement (Cap. I,
II), HCL nr. 63/31 martie 2018.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă
de Muncitor calificat- Supraveghetor, la Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa
din cadrul
Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani
1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice. (Cap. 1, 2)
2. Legea nr.333/08.07.2003 Paza obiectivelor , bunurilor, valorilor, si protecția
persoanelor (Cap.I, II secțiunea 2, cap.IV secțiunea 1, cap.VI secțiunea 1)
3. Legea nr.319/14.07.2006 –Legea securitații si sănătății în muncă( art. 18-23 inclusiv)
4. Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice, Sport şi Agrement (Cap.
I, II), HCL nr. 63/31 martie 2018.

Șef Serv. Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa
Nițișor Mihai

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere modificările legislative
intervenite până la data de 31.12.2018

