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ANUNT 
 
 
 

 Serviciul Salubrizare Tintesti cu sediul in comuna Tintesti, judetul 
Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 
1 functii contractuale de executie vacanta astfel: 1 post muncitor 
necalificat – 1  posturi. 
 Pentru ocuparea  unui post contractual vacant trebuie sa  
indeplineasca  urmatoarele conditii generale, conform art.3 al 
Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr.286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;  

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• 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; 

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

• 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. 

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a 
ocuparii fuctiilor contractuale sunt: 

Muncitor necalificat – 1 posturi 
-  studii generale/ profesionale /medii ; 
- vechime in munca – nu este cazul. 



 
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va 

contine urmatoarele documente: 
- Cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului institutiei; 
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta 

identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
- Copiile diplomelor care atesta nivelul studiilor si alte documente 

care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice ale postului; 
- Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste 

vechime in munca; 
- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor si 
care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere privind 
antecedentele penale, are obligatia de a completa  dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la 
desfasurarea primei probe a concursului; 

- 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; 

- Curriculum vitae. 
Copiile documentelor enumerate vor fi insotite de originale, in 

vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 
 
Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar: 
- 22 iunie 2020, ora 16,00: termen limita de depunere a 

dosarelor; 
- 02 iulie  2020 , ora 10,00 proba scrisa; 
- 03 iulie 2020 , ora 10,00 interviu. 
 

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada  
05 iunie 2020 pana pe 18 iunie 2020, la sediul Serviciului Salubrizare 
Tintesti (Primaria Comunei Tintesti). 

In termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la data expirarii 
termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia 
de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de 
participare. 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba 
scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in 
termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor  



selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii probei scrise si a 
interviului sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei 
dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica 
indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru 
participarea la concurs, in termen de maxim o zi lucratoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestatiei. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Salubrizare 
Tintesti (Primaria Comunei Tintesti), din comuna Tintesti judetul 
Buzau, telefon 0238532070 sau 0751049939. 

 
    Sef serviciu, 
    Toma Cornelia Violeta 

 
 


