
 

 

 

S.C.SALPITFLOR GREEN S.A. 

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Piteşti, Argeş 

Capital social : 2.832.710 lei 

CUI: RO 27393335 

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010 

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300 

Banca: BRD Pitesti 

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493 

 Email: apmppitesti@yahoo.com 

            office@salpitflorgreen.ro 

                         

                  
 

NR. 
                                                                         

                                                                                       ANUNȚ 
 

 

         Societatea Salpitflor Green S.A. Piteşti, cu sediul în str. Lotrului nr.1, 

organizează la sediul său, concurs  pentru ocuparea  pe perioada nedeterminată, 

a postului  vacant  de: Șef Serviciu-Cod COR: 121901, în cadrul Serviciului 

Achiziții, Tarife 
          

            Condiţii de participare la concurs: 

 să fie cetăţean român; 

 să fie apt din punct de vedere medical; 

 studii superioare, economice, juridice, administrative și/sau tehnice; 

 curs de specialitate; 

  să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil 

cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar). 

 Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani 

    

    Actele necesare pentru înscrierea la concurs : 

1. cerere pentru înscriere la concurs; 

2. copie act de identitate; 

3. curriculum vitae; 

4. copie diplomă de studii; 

5. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

6. adeverință  din care să  ateste starea de sănătate corespunzatoare 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

7. copie după carnetul de muncă, sau după caz, adeverință care atestă 

vechimea în muncă; 

8. cazier judiciar . 
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      Termenul limită de depunere a dosarelor   pentru  înscrierea la concurs 

este data de: 22.02.2018, ora  15˚˚. 

 

          Informații suplimentare  la telefon:  0248221806 .  

 

 

              Depunerea dosarului de înscriere la concurs, fără unul sau mai multe 

acte menţionate  mai sus, atrage respingerea participării la concurs a 

candidatului. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

GEORGEL-DANIEL DUMITRACHE 

 

 

 

 

 

 

 

Specialist Resurse Umane                                                                  Consilier juridic 

     Cosmin Olteanu                                                                                Mihaela Grosu   

                                                             

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Calendarul concursului 

 

- 26.02.2018, ora 15˚˚ –selectia dosarelor  și afișarea rezultatelor la 

selecţia dosarelor de concurs  

 

- 28.02.2018,  ora 10˚˚   - proba scrisă  

 

-   01.03.2018,  ora  14 ˚˚ -afişarea rezultatelor  proba scrisă 

 

- 02.03.2018,   ora 14 ˚˚ -termen de depunere  a contestaţiilor  la proba 

scrisă 

 

- 05.03.2018,  ora 14 ˚˚  - afişare rezultat contestatie proba scrisă  

 

- 06.03.2018, ora 10˚˚     - interviu  

 

- 07.03.2018, ora 14 ˚˚   - afişare rezultat  interviu  

 

- 08.03.2018, ora 15 ˚˚   - termen depunere contestații interviu 

 

- 09.03.2018, ora 14 ˚˚   - afişare rezultat contestatii interviu 

 

- 12.03.2018, ora 14 ˚˚   - afișare rezultat final. 

 

 

 
                                                      

DIRECTOR GENERAL  

GEORGEL-DANIEL DUMITRACHE  

 

 

 

 

 

Specialist R.U.                                                                            Consilier juridic  

  Cosmin Olteanu                                                                               Mihaela Grosu  

 


