
 
 

  

  

 

ANUNŢ CONCURS 

Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea 

municipiului Botoșani organizează ȋn perioada 17 – 19 mai 2021, concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a 3 (trei) funcţii contractuale vacante de execuție de Îngrijitor clădiri la 

Birou Administrare Piețe, Obor și Cimitire. 

1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă practică, interviu. 

2. Condiții de desfășurare a concursurilor: 

- Data susținerii probei practice: 17 mai 2021 ora 09.00; 

- Data interviului: 19 mai 2021. 

- Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 22.04 – 07.05.2021 inclusiv, ora 13:30,  la 

sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor situat pe Pietonalul 

Transilvaniei nr.2 (Hala de carne la etaj). 

- Locul de desfășurare a concursurilor: sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, 

Oborului și Cimitirelor situat pe Pietonalul Transilvaniei nr.2 (Hala de carne la etaj). 

3. Condiții generale de participare la concurs: 

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant coresponzator functiilor contractuale 

si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superrioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, art. 3 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ȋndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

4. Condiții specifice prevăzute în fișa postului aferente funcției contractuale de execuție de 

Îngrijotor clădiri : 

• Nivelul studiilor: nu   

• Vechime în muncă: nu  



 
 

  

  

 

5. Dosarul de concurs va contine: 

 -  Formular de înscriere tip (Descărcați Formular de înscriere tip). 

  - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Descărcați 

Declarație tip); 

 - Copia actului de identitate 

- Cazierul judiciar 

- Adeverința* care atestă starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea „Apt pentru muncă”  

- Curriculum vitae (Descărcați 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 Publice.  

**  Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele 

originale, în vederea verificării de către secretarul comisiei de concurs a conformității acestora.  

 

 

Proba Practică  

pentru concursul organizat ȋn perioada 17-19 mai 2021 de ocupare a 3 (trei) posturi 

contractuale vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Îngrijitor clădiri la Birou 

Administrare Piețe, Obor și Cimitire, din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea 

Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani 

 

 

1. Verificarea modului de folosire a echipamentului de lucru și de protectie; 

2. Pregătirea substanțelor și materialelor de lucru; 

3. Efectuarea operațiunilor de curățenie și igienizare. 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0726 291 827 – persoană de 

contact Ciobanu Mădălina – inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane. 

                             

 

 

Șef serviciu, 

Marinela VIERIU 

 

 

 

 

 

https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip2/form_inscriere.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip2/date_personale.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip2/cv_european.doc

