Anexa 2
S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.
Nr. 8256/09.03.2017

ANUNT
S.C. Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.03.2017 orele 09:00, la sediul
sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de:
- CONSILIER JURIDIC in cadrul OFICIULUI JURIDIC - 1 post.
Candidatul ideal:
a) Este cetatean roman si are domiciliul in Romania; Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al
Spatiului Economic European pot participa la concurs daca indeplinesc conditiile prevazute de legea
514/2013 ;
b) Are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) Este licentiat al unei facultati de drept;
d) Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu
certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei, respectiv:
- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de
consilier juridic;
- in exercitarea profesiei de consilier juridic, nu a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si
libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
- nu a fost declarat nedemn pentru alte cauze de lege ;
- nu este incompatibil cu exercitarea profesiei de consilier juridic ;
f) Are cunostinte de operare pe calculator;
g) Nu se solicita experienta in domeniu .
Descrierea postului:
-Asigura consultanta si reprezentarea angajatorului, apara drepturile si interesele legitime ale acestuia in
raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau
fizica, romana sau straina; in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si
contrasemneaza actele cu caracter juridic;
-Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) din
cadrul societatii;
-Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica in domeniul achizitiilor publice;
-Intocmeste, avizeaza si contrasemneaza toate actele/documentele/contractele incheiate in vederea
desfasurarii activitatii cu specific juridic din cadrul departamentului UIP.
1.
In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Serviciul Resurse Umane al S.C. Compania de
Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245 614403, pana la data de 17.03.2017,
orele 14:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
-dosar cu sina;
-cerere inscriere;
-copia actului de identitate ;
-Curiculum vitae format Europass;
-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului.
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Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de actele originale, pentru a fi certificate pentru
conformitate cu originalul de catre Secretarul comisiei de concurs. Pot fi prezentate copii legalizate.
Vor fi acceptate numai dosarele care indeplinesc conditiile de mai sus.
2.
Proba scrisa de specialitate - test grila – 24.03.2017 orele 09:00
Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
3.
Proba practica (solutionarea unei spete) – 24.03.2017 incepand cu orele 11:00
Vor fi selectati pentru proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Serviciul Resurse Umane al
S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
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BIBLIOGRAFIE
concurs pentru ocuparea unui post vacant de CONSILIER JURIDIC in cadrul OFICIULUI JURIDIC
- Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
- HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare -republicata;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - republicata;
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Codul civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul penal;
- Contractele FIDIC „rosu” [„Conditii de contract pentru constructii pentru cladiri si lucrari ingineresti
proiectate de catre beneficiar”];
- Contractele FIDIC „galben” [„Conditii de contract pentru echipamente si constructii inclusiv proiectare
pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre
antreprenor”].
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