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R  O  M  Â  N  I  A 
JUDETUL VRANCEA  
PRIMARIA COMUNEI MOVILIŢA 
Nr.înreg.: 4803/ 05.08.2019 

 
ANUNŢ 

 
Primaria comunei Movilita, judetul Vrancea, anunţă scoaterea la concurs a două posturi 

contractuale de execuţie, vacante, conform HG 286/23.03.2011, după cum urmează:  
1) 1 post de muncitor necalificat, treapta II, în cadrul Serviciului Public de Salubritate al 

comunei Moviliţa, jud. Vrancea, 
2) 1 post de muncitor calificat, treapta I - îngrijitor spații verzi în cadrul Serviciului 

Public “Activităţi Sportive, Amenajare şi Îngrijire Spaţii Verzi”, 
 

 
I. Condiţii de participare:  

Condiţii generale pentru înscrierea la concurs: 

 cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
 domiciliul in Romania  
 cunoştinţe bune de limba română, scris si vorbit 
 varsta minimă: 18 ani 
 capacitate deplină de exerciţiu 
 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza de 

adeverintă medicală eliberată de către doctorul de familie sau de către alte unităţi sanitare 
abilitate 

 să nu fi fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei  infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfaptuirea 
justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
conduce la o stare de incompatibilitate în exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
 Conditii specifice pentru inscrierea la concurs: studii medii şi o vechime in muncă de min. 1 an;  
 Menţiuni: 

 orice vechime în practicarea meseriei de manipulator pe maşina de salubritate, respectiv 
de îngrijitor spaţii verzi, constituie un avantaj;  

 în cazul în care la concurs nu se înscriu persoane cu studii medii, se vor accepta dosarele 
candidaţilor cu un nivel de studii inferior acestora, prioritate având persoanele cu nivelul 
de studii cel mai ridicat. 

 pentru funcţia  de muncitor necalificat, treapta II, condiţia de studii nu e obligatorie. 
 
II. Data şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul va desfăşura la sediul Primăriei com. Moviliţa, jud. Vrancea şi constă în: 
1. Proba practică - în data de 28.08.2019, ora 1400  
2. Interviu - în data de 30.08.2019, ora 1000 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, până în data de 21.08.2019, 
ora 1500. 

 
III. Acte necesare înscrierii la concurs:  

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 
2) copie - act de identitate  
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3) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 

 

4) copie dupa carnetul de muncă conformă cu originalul,  sau după caz - adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor, necesare ocupării postului, sau alte 
documente în acest sens.  

 

5) cazier judiciar  
6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unităţile sanitare 
abilitate  

 

7) curriculum vitae 

 

 
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea, de catre secretariatul comisiei de concurs.  
 
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa  secretarului comisiei de concurs → d-nei Cristian 

Claudia – consilier superior in cadrul Compartimentului Resurse Umane (tel./fax: 0237678807), la sediul 
Primariei Movilita, jud. Vrancea. 

 
 

 
 

PRIMAR,                                                                         SECRETAR, 
Ec. Cristian Corneliu                                                      Seciu C. Costel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


