CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI
Serviciul Salubrizare Tarlungeni
t: 0268 .365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: salubrizare@comunatarlungeni.ro
str. Zizinului nr. 1, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220

ANUNT
concurs personal contractual
~ofer

Institutia Publica ,,Serviciul Salubrizare Tarlungeni", cu sediul In Comuna Tarlungeni,
str. Zizinului nr. l ,judetul Brasov organizeaza concurs de recrutare pentru 2 posturi contractuale
de executie vacante, pe perioada nedeterminata, de ~ofer categoria ,,C", pentru ,,Serviciul
Salubrizare Tarlungeni", serviciu cu personalitate juridica, organizat In subordinea Consiliului
Local al Comunei Tarlungeni.
Conditii de desfii~urare a concursului:
Concursul consta In:
a) selectia dosarelor de lnscriere In data de 17.09.2019 ora 15:00;
b) proba scrisa se va desra~ura In data de 26.09.2019 ora 9:00 la sediul Primariei Comunei
Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tarlungeni, jud Bra~ov.
c) interviul va avea Joe In data de 30.09.2019 ora 9:00 la sediul Primariei Comunei Tarlungeni.
Termen de depunere al dosarelor de concurs: 17.09.2019 ora 14:00 la registratura
Serviciului de Salubrizare Tarlungeni str. Zizinului nr. 2, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov
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Dosarul de lnscriere trebuie sa contina In mod obligatoriu documentele prevazute de art. 6
HG. 286/2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv urmatoarele documente:
Cerere de lnscriere la concurs;
Copia actului de identitate sau alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
Copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta lndeplinirea conditiilor specifice ale
postului, solicitate de autoritatea sau institutia publica;
Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea In munca ~i/sau In
specialitatea studiilor, In copie;
Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza care poate fi valabila la data analizei
dosarului, dar pana eel mai tarziu la data desra~urarii primei probe a concursului trebuie sa
prezinte cazierul judiciar;
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
Curriculum vitae.

•

Conditii genera le: prevazute de art. 3 din HG.286/2011.
Conditii specifice: - studii medii/gimnaziale/profesionale absolvite cu diploma sau
echivalent;

vechime In specialitate - 2 ani;
permis de conducere categoria ,,C" (2 posturi);
Alte documente relevante pentru postul vizat.
Copiile actelor incluse in dosarul de concurs se prezinta 'in copii legalizate sau 'insotite de
documente originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul

comisiei de concurs.
La concurs pot participa doar persoanele care au obtinut avizul care va fi eliberat dupa
verificarea documentelor din dosarul depus.
Concursul consta 'in proba scrisa continand subiectele din bibliografia pusa la dispozitie.
Persoanele care obtin la proba scrisa minim 70 (~aptezeci) puncte, sunt admise la proba orala care
consta dintr-un interviu.
Comunicarea rezultatelor finale se va face de catre pre~edintele comisiei de examen, dupa
finalizarea ambelor probe ~i centralizarea datelor, de catre membrii comisiei de concurs. Data ~i
ora pentru comunicarea rezultatelor va fi anuntata dupa finalizarea probei orale de catre toti
candidatii.
Relatii suplimentare
se pot obtine la depunerea dosarului, sau la nr. de tel.
0268.365.713/0726.299.984, persoana de contact, Jianu Victor - Liviu.

Calendarul concursului pentru postul de $ofer este urmatorul:
1. Depunerea dosarului de concurs - pana la 17.09.2019, ora 14:00;
2. Selectia dosarelor va avea Joe 'in data de 17.09.2019, ora 15:00;
3. Proba scrisa - 'in data de 26.09.2019, ora 9:00;
4. Notarea probei scrise ~i comunicarea rezultatelor la proba scrisa- maxim o zi lucratoare
de la finalizarea probei;
5. Depunerea contestatiilor formulate fata de rezultatul obtinut la proba scrisa - in termen
de eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii rezultatului probei scrise;
6. Solutionarea contestatiilor rezultatului la proba scrisa ~i comunicarea rezultatului la
contestatii - in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere
a contestatiilor;
7. lnterviul - se va sustine 'in data de 30.09.2019 ora 9:00;
8. Notarea interviului ~i comunicarea rezultatelor la interviu - maxim o zi lucratoare de la
finalizarea probei;
9. Depunerea contestatiei formulata fata de rezultatul la interviu - maxim o zi lucratoare
de la data afi~arii rezultatului la interviu;
10. Solutionarea contestatiilor rezultatului la interviu !?i comunicarea rezultatului la
contestatii - 'in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere
a contestatiilor;
11. Afi~area rezultatelor finale - 'in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor formulate fata de rezultatul la interviu;
Bibliografia pentru concurs este prevazuta In anexa la prezentul anunt ~i face parte
integranta din acesta.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Salubrizare Tarlungeni din cadrul Primariei
Comunei Tarlungeni, telefon 0268.365.713/0726.299.984, de !uni pana vineri, lntre orele 9 0 -
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14 oo.
~ef Serviciu

ANEXAI
BIBLIOGRAFIE
Propusa pentru ocuparea funqiei de $ofer In
cadrul Serviciu/ui de Sa/ubrizare Tiirlungeni.

1. OUG 195/2002- privind circulatia pe drumurile publice republicata;
autoritatile

~i

2. Legea 477/2004 privind Codul de Conduita al personalului contractual din
institutiile publice.
3.Legea 319/2006 a securitatii ~i sanatatii In munca;
4.Legea 307/2006 privind apararea lmpotriva incendiilor.

