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ANUNŢ 

 

          Administrația Națională a Penitenciarelor – Centrul de Pregatire, Odihna si 

Recuperare Complex Flamingo Eforie Sud  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 

1027/2014, la sediul unitatii din localitatea Eforie Sud  str. Dr. V. Climescu, nr. 2, județul 

Constanta, în data de 08.05.2017 ora 9 proba scrisă, în data de 11.05.2017 ora 9, interviul pentru 

ocuparea a 43 posturi contractuale vacante pe perioada determinata de:  

 Manipulant bunuri (biroul cazare)  3 posturi                              
 Muncitor calificat ( cameristă)            11 posturi                                   
 Muncitor necalificat (îngrijitor)   2 posturi                                     
 Muncitor calificat (ospătar)            13 posturi                                        
 Manipulant bunuri (ajutor ospătar)  3 posturi                             
 Muncitor calificat (bucătar)   6 posturi                                         
 Muncitor necalificat (bucătărie)   4 posturi                                 
 Manipulant bunuri (biroul alimentaţie)  1 post                        

 

Condiţii de participare: 

Nivelul studiilor:   

- studii liceale (manipulant bunuri – receptie) ; 
- studii gimnaziale/ liceale: certificat calificare profesională ( camerista); 
- studii gimnaziale ( ingrijitor ); 
- studii gimnaziale / liceale, certificat calificare profesională (ospătar); 
- studii gimnaziale / liceale ( manipulant bunuri – ajutor ospătar); 
- studii gimnaziale / liceale, certificat calificare profesională (bucătar);   
- studii gimnaziale (muncitor necalificat bucatarie); 
- studii liceale( manipulant bunuri bucătărie). 
 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 

- studii liceale (manipulant bunuri – receptie)  - vechime în muncă minim 5 luni; 
- studii gimnaziale/ liceale: certificat calificare profesională ( camerista) ) - vechime în muncă 

minim 3 luni; 
- studii gimnaziale ( ingrijitor ) - vechime în muncă minim 3 luni; 



- studii gimnaziale / liceale, certificat calificare profesională (ospătar) - vechime în specialitate 
minim 3 luni; 

- studii gimnaziale / liceale ( manipulant bunuri – ajutor ospătar) - vechime în muncă minim 3 luni; 
- studii gimnaziale / liceale, certificat calificare profesională (bucătar) - vechime specialitate : minim 

3 luni;   
- studii gimnaziale (muncitor necalificat bucatarie) - vechime în muncă minim 3 luni; 
- studii liceale( manipulant bunuri bucătărie) - vechime în muncă minim 3 luni. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului de Pregatire, Odihna si 

Recuperare Complex Flamingo Eforie Sud  în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării 

prezentului anunţ, până la 26 aprilie 2017 , în Monitorul Oficial Partea a III-a. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Centrului 

de Pregatire, Odihna si Recuperare Complex Flamingo Eforie Sud.  

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Centrului de Pregatire, Odihna si Recuperare 

Complex Flamingo Eforie Sud, pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor                

(www.anp.ro ) , pe site-ul Centrului de Pregatire, Odihna si Recuperare Complex Flamingo 

Eforie Sud ( www.complex_flamingo.ro  ) Sectiunea Cariera - Anunturi şi la telefon 

0241748631. 

 
Comisar de penitenciare Emilian Ionut GURGU 

Director – Sef Complex 
 
 
 

 
 
 


