
 
 

Anexa  2 

SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA 

Nr. 45640/27.12.2016 

  

A N U N T 

 

 SC Compania de Apa Targoviste - Dambovita  organizeaza în data de 17.01.2017 orele 10:00, la sediul sau 

din Targoviste, bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de REFERENT DE 

SPECIALITATE ECOLOG  in cadrul BIROULUI MEDIU SI CALITATEA APEI . 

Candidatul ideal: 

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul stiinta mediului, ecologie,  

  protectia mediului; 

- cunoasterea legislatiei privind activitatea de reglementare si protectia mediului si a legislatiei specifice privind    

  calitatea apei potabile 

- cunostinte de operare calculator (MS Office) 

- abilitati de comunicare, adaptabilitate la schimbare, rezistenta la stres, atentie la detalii 

Scopul postului:  

- Obtinerea actelor de reglementare 

- Monitorizare calitate apa uzata,  monitorizare agenti economici si calcul penalitati  

- Comunicare si raportare catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita si catre Directia de Sanatate 

Publica Dambovita  

  

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

Targoviste-Dambovita SA, bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245 614403 pana la data de 10.01.2017, orele 

12:00, 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, copie certificate relevante 

- 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 in 

copii legalizate. 

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

 

1. Proba scrisa - test grila – 17.01.2017, orele 10:00 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

2. Proba practica – 17.01.2017, incepand cu orele 12:00  

Vor fi selectati 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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B I B L I O G R A F I E 

 

concurs pentru ocuparea postului post vacant de  REFERENT DE SPECIALITATE  ECOLOG  

in cadrul BIROULUI MEDIU SI CALITATEA APEI  

 

1. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile - Republicata; 

2. Ordinul nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfaşoara activitaţi cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Hotararea nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie 

sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei 

si distributiei apei potabile , cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

5. Hotararea nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a 

apelor uzate; 

6. Legea apelor Nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor - Republicata.  
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