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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr.30430/28.10.2021 

 

A N U N T 

 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 9.11.2021, ora 9.30 la sediul sau din 

Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea unui post vacant de VIDANJOR- CURATITOR 

CANALE in cadrul SECTOR RETELE CANALIZARE – ARIE DE OPERARE FORMATIE RETELE 

CANALIZARE - SECTIE TITU - 1 Post 
 

1. Cerinte minime pentru ocuparea postului: 

- Studii: 10 clase sau scoala profesionala de specialitate 

- Sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (această condiţie se dovedeşte cu certificat   

medical eliberat în condiţiile legii) 

 

2. Descrierea postului:  

- Exploatarea in conditii de siguranta a sistemului de canalizare; 

- Interventii prompte la avariile inregistrate la retelele de canalizare; 

- Efectuarea controlului la instalatii corect si la timp; 

- Asigurarea functionarii retelelor si a caminelor de canalizare; 

-  Participarea la lucrari de interventii, intretinere si reparatii la retelele de canalizare 

 - Disponibilitate pentru program prelungit; 

-  Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program; 

-  Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres; 

 

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic - Gestiune Personal al  Companiei de Apa 

Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 01.11.2021-5.11.2021, ora 

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

- Dosar cu sina; 

- Cerere de inscriere la concurs - se completeaza la depunerea dosarului; 

-   Chestionar terti - declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului; 

- Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului; 

- Curriculum vitae; 

- Copia actului de identitate; 

- Copii diplome de studii; 

-     Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu 

cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului. 

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea 

cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii 

legalizate. 

 Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de 

mai sus. 

 

4. Proba practica – 9.11.2021, incepand cu ora 9.30. 

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al  

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA. 

 

  

 

                                                                    

        


