
S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L. 
ORASUL   BANEASA 

JUDETUL CONSTANTA 

 

A N U N Ţ 
 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L. organizează în data de 29.11.2017 , ora 14,00 la 

sediul din Băneasa, str. Trandafirilor  nr.101, concurs pentru ocuparea  funcției contractuale de mecanic 

utilaje. 

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi 

specifice : 

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 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. 

Condiţii specifice : 

Calificare in meseria de mecanici utilaje. 

 

1) studii generale  
 

- TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR   27.11.2017 

- SELECTIA DOSARELOR   28.11.2017 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată administratorului societatii; 

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

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice; 

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

vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor; 

e) Cazierul judiciar; 
f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de 

familie al candidatului ; 

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 Relatii suplimentare la tel. 0784289213- d-na Tudorică Mariana- de luni până vineri intre orele 

8,00-16,00. 

ADMINISTRATOR  

ISMAIL DANIOR 


