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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr.35189/17.12.2021 

 

A N U N T 

 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.01.2022, ora 9.30 la sediul sau 

din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER ECOLOG 

(COR 213304) in cadrul BIROULUI MEDIU REGLEMENTARI - 1 POST 

 

1. Cerinte minime pentru ocuparea postului: 

-  Studii superioare in domeniul Ingineria mediului, absolvite cu diploma de licenta; 

-  Cunostinte operare PC Microsoft Office, (word, excel,etc); 

-  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:  

- Urmareste termenul de valabilitate al autorizatiilor sanitare/vizelor anuale, colecteaza datele necesare pentru 

intocmirea dosarelor tehnice in vederea solicitarii si obtinerii autorizatiilor sanitare/vizelor anuale si 

transmite/depune dosarele la DSP respectand termenul legal; 

- Monitorizeaza agentii economici si calculul penalitatilor; 

- Intocmeste lunar raportari cu operatorii de vidanje care au contract, volumul de apa vidanjat si cuantumul 

penalitatilor; 

- Urmareste eventualele neconformitati in derularea activitatii sale si informeza superiorul direct, propune 

actiuni corective si participa la rezolvarea lor; 

 

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 03.01-

07.01.2022 – interval orar 08:00 - 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 absolvite cu diploma de licenta;  

- Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cunostintele in utilizarea PC-ului ; 

- 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 actelor 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 

cerintele minime de mai sus. 

      Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba 

scrisa de specialitate. 

     Pentru depunerea dosarelor in vederea inscrierii la concurs, cat si pentru sustinerea probei scrise de 

specialitate, candidatii au acces in sediul societatii cu respectarea Anexei nr.3 privind MĂSURILE 

pentru diminuarea impactului tipului de risc - H.G. nr. 1183/2021 - Art. (4) Accesul persoanelor, cu 

excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, 

administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a 

persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă 

la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice 

centrale şi locale, regiilor  autonome  şi  operatoriilor  economici  cu  capital  public este  permis  doar  

celor  care  fac  dovada vaccinării  împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
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infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2  nu  mai  vechi  de  48  de  ore,  respectiv  care  se  

află  în  perioada  cuprinsă  între  a  15-a  zi  şi  a  180-a  zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2. 
 

4. Proba scrisa de specialitate - test grila –11.01.2022, ora 9:30. 

 -  Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte. 

    -  Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

5. Proba practica – 11.01.2022, incepand cu ora 11:00. 

  Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la 

testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 

puncte. 

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

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA. 
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B I B L I O G R A F I E 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER ECOLOG (COR 213304) in cadrul BIROULUI 

MEDIU REGLEMENTARI - 1 POST  

 

 

 

1. Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 

2. Ordinul nr.1030/20.08.2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru 

starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr.241/22.06.2006 a serviciului de alimentare si canalizare, republicata; 

4. H.G. nr.974/15.06.2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a 

calitatii apei potabile si procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. H.G. nr.188/2002 aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

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

- Cap.II Domeniu de aplicare 

- Cap.IV Obligatiile lucratorilor 

7. Legea nr.307/2006, republicata, privind apararea impotriva incendiilor: 

- Cap. II- Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor 

-  Sectiunea 6- Obligatiile administratorului,conducatorului institutiei, utilizatorului si 

salariatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


