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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr.33297/29.11.2021 

A N U N T 

 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 10.12.2021, ora 09:30, la sediul sau din 

Targoviste, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII 

TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR RETELE APA-CANALIZARE-FORMATIE 

RETELE CANALIZARE-SECTIE TITU- 1 POST 

 

1.Cerinte minime pentru ocuparea postului: 

 - Studii gimnaziale (minim 8 clase finalizate) si certificat de calificare/ certificat de competente profesionale in 

meseria de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE  

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

medical eliberat în condiţiile legi) 

 

2.Descrierea postului:  

-  Asigura functionarii echipamentelor si instalatiilor, ralizarea de lucrari de remediere la instalatii si utilaje, 

executarea lucrarilor de reparatii capitale si efectuarea controlului la retelele de canalizare, corect si la timp 

-  Lucru in conditii grele (interventii la retele de canalizare) 

-  Disponibilitate pentru program prelungit; 

-  Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program; 

 

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 02.12.2021-08.12.2021, 

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; 

- Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal; 

- Curriculum vitae; 

- Copia actului de identitate; 

- Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de INSTALATOR 

INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 
-  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. 

     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 

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. 
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4. Proba scrisa - test grila –10.12.2021, ora 09:30. 

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

 -  Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

5. Proba practica –10.12.2021, 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 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE 

GAZE in cadrul SECTOR RETELE APA-CANALIZARE-FORMATIE RETELE CANALIZARE-SECTIE 

TITU- 1 POST 

 

 

1.Manualul de instalatii - Instalatii Sanitare – Editura Artecno Bucuresti, 2010, disponibil pe internet: 

 Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa: 

2.4– Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer 

 2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 

 2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci 

2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci 

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

- Capitolul II - Domeniu de aplicare 

- Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor 

3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

- Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor 

- SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului; 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

         

  


