
 
 

Anexa  2 

SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA 

 Nr.30157/23.08.2016 

 

A N U N T 
 

 SC Compania de Apa Targoviste - Dambovita  organizeaza în data de 01.09.2016 orele 09:00, la sediul sau, 

concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: 

- INSTALATOR APA CANAL/INSTALATOR TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR 

APA CANAL - SECTIA TARGOVISTE  - 3 posturi, contract de munca pe durata determinata de 4 luni 

 

 Cerintele pentru ocuparea posturilor sunt: 

 - studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate/studii medii si certificat de calificare in 

meseria de  instalator apa canal/instalator tehnico sanitare si de gaze  

- experienta in domeniul instalatiilor apa canal/tehnico-sanitare si de gaze: 1an  

- disponibilitate pentru program prelungit 

- receptivitate pentru rezolvarea interventiilor din afara orelor de program 

 

1.   In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Serviciul Resurse Umane al S.C. Compania de 

Apa Targoviste-Dambovita SA, bd. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245 614403 pana la data de 29.08.2016, 

orele 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:  

- dosar cu sina 

- cerere de inscriere la concurs; 

- curriculum vitae; 

- copia actului de identitate; 

- copii diplome de studii, copii certificat calificare/specializare in domeniu; 

- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate sau 

extras REVISAL; 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare. 

 

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru 

conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane sau în 

copii legalizate. 

 Vor fi acceptate numai dosarele care indeplinesc conditiile de mai sus. 

2. Proba scrisa de specialitate - test grila – 01.09.2016 orele 09:00 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

3. Proba practica – 01.09.2016 incepand cu orele 11:00  

Vor fi selectati numai candidatii care vor obtine minim de 70 puncte la testul grila. 

 

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-joi intre orele 8
00

 – 16
00

 si vineri intre orele 8
00

 – 14
00

 la Serviciul 

Resurse Umane al SC Compania de apa Targoviste – Dambovita SA. 
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B I B L I O G R A F I E 

 

 

concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de 

 

- INSTALATOR APA CANAL/INSTALATOR TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul 

SECTOR APA CANAL  - SECTIA TARGOVISTE   

 

 

1. I 9-2015 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor 

(Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996), aprobat prin Ordinul nr.818/2015 al Ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

2. Manualul de instalatii - Instalatii Sanitare - Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet  

 Capitolul 2 - Instalatii de alimentare cu apa   

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer 

2.6 - Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 

2.7 - Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci  

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci 

 Capitolul 3 - Instalatii de canalizare   

3.1 - Caracteristicile apelor uzate si protectia mediului 

3.2 - Sisteme si scheme generale de realizare a instalatiilor de canalizare 

3.6 - Retele exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri 

3.7 - Instalatii de pompare a apelor de canalizare 

3.8 - Instalatii locale de epurare a apelor uzate 

3.9 - Tehnologii de executie si montare a instalatiilor de canalizare 

3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Capitolul II - Domeniu de aplicare 

 Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor 

4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva 

incendiilor, 

 SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului. 
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