Anexa 2
SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Nr. 11221/06.04.2017

ANUNT
S.C. Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 25.04.2017 orele 09:00, la sediul
sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de:
- INGINER in cadrul SECTORULUI RETELE APA CANALIZARE - SECTIA PUCIOASA- FIENI –
1 post.
Candidatul ideal:
- studii superioare tehnice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in domeniile
instalatii / mecanic
- cunostinte de operare PC
- experienta in domeniul studiilor: minim 2 ani
- adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres
- cunoscator al legislatiei din domeniul apelor, mediului si serviciilor publice.
Descrierea postului:
- Urmareste asigurarea respectarii regimului tehnologic al fiecarei instalatii, urmareste realizarea la termen si
de calitate a lucrarilor de interventii, reparatii si revizii a echipamentelor aferente instalatiilor si retelelor de
apa si canalizare
- Cunoaste si aplica corect procedurile si instructiunile aplicabile sectiei.
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 14.04.2017,
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, calificari/specializari;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate sau extras
REVISAL;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane sau in
copii legalizate.
Vor fi acceptate numai dosarele care indeplinesc conditiile de mai sus.
2.
Proba scrisa de specialitate - test grila – 25.04.2017 orele 09:00
Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
3.
Proba practica – 25.04.2017 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 postului vacant de
- INGINER in cadrul SECTORULUI RETELE APA CANALIZARE-SECTIA PUCIOASA FIENI –
1 post.

1. Legea 107/1996 - Legea apelor actualizata, capitolele referitoare la deversarile apelor uzate
2. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - REPUBLICARE
3. Hotarirea 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic
a apelor uzate
4. Normativ NTPA- 002 din 28 februarie 2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele
de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
5. Brosura “SITUATIA IN ROMANIA A APELOR UZATE URBANE SI A NAMOLULUI
PROVENIT DIN STATIILE DE EPURARE “- editata de Ministerul Mediului si Padurilor,
Administratia Nationala “Apele Romane” – disponibila pe internet
6. Cunostinte generale privind:
- Notiuni de hidraulica
- Notiuni de electricitate
- Notiuni de chimie.
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