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A N U N Ţ 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE DIN 

CADRUL Serviciului Local ”Eco Valea Muntelui Comănești” 
 
 

 Serviciul Local ”Eco Valea Muntelui Comănești”, organizează concurs pentru ocuparea 

unor funcţii contractuale pe durată nedeterminată, după cum urmează: 

 

      1. Funcţia contractuală de executie, 1 post paznic, în cadrul Formației de lucru - Parc Auto. 

      2. Funcţia contractuală de executie, 2 posturi, muncitor necalificat, ( încarcator-descarcator), 

în cadrul Formatiei de lucru Flux Tehnologic.. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, va conţine următoarele documente: 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  

   d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate;  

   g) curriculum vitae;  

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original şi copie. 

     Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura sau la Compartimentul Resurse 

umane al Serviciului Local Eco Valea Muntelui Comăneşti str. Moldovei, nr.118 . 

La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

 

I. Condiţii generale: 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 d) are capacitate deplină de exerciţiu; 



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

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

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

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 

II. Condiţii specifice  

1. Funcţia contractuală de execuție paznic  tr. I-  1 post 

Studii medii /generale 

Deținător Certificat/Atestat agent securitate 

Vechime in funcția de paznic de minim 5 ani. 

 

2. Funcţia contractuală de execuție muncitor necalificat (încărcător descărcător) - 2  posturi 

Studii generale 

       

Concursul se va organiza la sediul  Serviciului Local Eco Valea Muntelui Comăneşti, str. 

Moldovei,  nr. 118,  Comăneşti,  conform calendarului următor: 

o 29.10.2020 – 11.11.2020, ora 13,00:  depunerea dosarelor; 

o 19.11.2020, ora 10:00: paznic - proba scrisă 

o 19.11.2020, ora 10:00: muncitor necalificat - proba de lucru  

o In termen de maxim 4 zile lucratoare va avea loc interviul 

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul resurse umane, telefon: 0234/370066. 

 

 
 
 SEF SERVICIU,             COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
         ing. Jitaru Augustin       inspector de sp.  Albu Greti 
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    Către, 

REGIA AUTONOMĂ”MONITORUL OFICIAL” 

Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.1 

 
 

  Prin prezenta   vă rugăm să ne publicaţi anunţul de mai jos în data de  28.10.2019. 

Ataşăm la prezenta contorul de cuvinte. 

 
 

 

 

Anexa  
la adresa nr.  20131 /2020 

 
Subsemnata Albu Greti, în calitate de Inspector Resurse umane, declar că actul – 

„Adresa publicare anunţ concurs funcţii contractuale  ”- conţine 3596 caractere cu spaţii. 
 
 
Semnătura 
_______ 
 Vă mulţumim ! 
 

SEF SERVICIU,             COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
         ing. Jitaru Augustin       inspector de sp.  Albu Greti 

 


