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  ANUNŢ 

 

ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI TECUCI SRL, cu sediul în Tecuci, 

str. 1 Decembrie 1918 nr.146 C, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/17/382/29.03.2013 CUI 

31434042,  

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:  

-     şef serviciu economic şi resurse umane     - 1post  

- studii superioare în specialitate economică  

- vechime în specialitate peste 5 ani 

-     şef formaţie mecanizare      - 1post 

 - studii medii tehnice 

-      îngrijitor spaţii verzi                            - 1post 

 - studii generale 

-      muncitor necalificat zidărie, plăci mozaic              - 1post 

 - studii generale 

-      gropar                                                                                           - 1post 

            - studii generale 

 

Dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii,  până la data 13.03.2020, ora 12,00 

şi va conţine următoarele documente: 

- Cerere de înscriere; 

- Copia actului de identitate(C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie- dupa caz); 

- Copie diploma de studii;  

- Copie după carnet de muncă si/sau adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă; 

- Cazier judiciar; 

- Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că este apt medical.  

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.03.2020, orele 12.30 . 

            Bibliografia de concurs este afişată la sediul societăţii.  

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii  – tel. 0372959393 . 



 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 

Data de desfășurare :  18.03.2020 ora 10.00,  la sediul societăţii; 

Concursul va consta în : proba scrisă, proba orală și interviu 

La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii : 

- Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea postului pentru care 

candidează; 

- Sunt cetăţeni români; 

- Au capacitate deplină de exerciţiu; 

- Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de 

medicina muncii sau de la medicul de familie; 

- Nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

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 pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea; 

 

 

ADMINISTRATOR            INSPECTOR RESURSE UMANE 

            Jr.Grosu Daniel Virgil    Ing.Duma Otilia 

 

 

 

    

 

 

 


