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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr.24424/25.08.2021 

A N U N T 

 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 10.09.2021, ora 09:30, la sediul sau din 

Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de SEF SERVICIU in cadrul 

SERVICIULUI PRODUCTIE DISPECERAT- 1 post 

1. Candidatul ideal: 

 Studii superioare tehnice ; 

 Vechime in munca minim 5 ani 

 Operare Pc Microsoft Office (word, excel, etc) 

 Cunostinte generale despre sistemul SCADA 

 Cunostinte generale de mecanica, hidraulica electrica 

 Cunostinte generale de matematica si fizica ; 

 Rezistenta la efort si stres, corectitudine, exigenta, flexibilitate, organizare, capacitaea de analiza si sinteza 

 Abilitati de comunicare  

 

2. Descrierea postului:  
 Coordonarea activitatii din cadrul Serviciului Productie Dispecerat, in scopul urmaririi si mentinerii parametrilor 

hidraulici in sistemele de alimentare cu apa si monitorizare SCADA; 

 Coordonarea echipei de detectare a pierderilor de apa de la retelele de trasnport si distributie. 

 

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 01.09.2021-08.09.2021, 

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- se completeaza la depunerea dosarului ; 

 Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ; 

 Curriculum vitae; 

 Copia actului de identitate; 

 Cazier judiciar; 

 Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste  experienta in domeniu solicitata sau extras 

REVISAL 

 Copii diplome de studii, certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date 

sau atestat profesional in informatica sau certificat de competente digitale;  

 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 cerintele 

minime de mai sus. 

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

specialitate. 

4. Proba scrisa de specialitate - test grila – 10.09.2021, 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 – 10.09.2021, 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 SEF SERVICIU in cadrul SERVICIULUI PRODUCTIE 

DISPECERAT- 1 post 

 

1. Cunostinte de mecanica, instalatii sanitare, hidraulica,masurari electrice si masini electrice ( material de studiu- 

manuale/carti de literatura tehnica de specialitate) 

2. Iamandi C., Petrescu V., Damian R.- Hidraulica instalatiilor- editura Tehnica Bucuresti, 1994 

3. Gheorghe Nanu, Daniela Vintila- Mecanica Generala- Editura Sitech, 2004 

4. Asociatia inginerilor de instalatii din Romania, instalatii sanitare- Editura Artecno Bucuresti, 2010 

5. Florin Mares, Dragos Ionel Cosma- Masurari electrice- editura CD Press, anul 2010 

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

 Capitolul II - Domeniu de aplicare 

 Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor 

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

 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor 

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

8. Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare 

9. Legea nr.310/2004 privind modificarea si completarea Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

10. Legea nr.241/2006- privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare 

11. OUG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “ Apele Romane” 

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

13. H.G. 974/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii 

apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile 

14. H.G.100/2002- pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă 

utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţă de prelevare şi analiză a 

probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apă potabilă 

15. H.G. 188/2002 - pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 

16. H.G. 930/2005 - pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si 

Hidrogeologica 

17. Ordin 662/2006- privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de 

gospodărire a apelor 

18. Legea nr.233/2002- pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

19. O.G 27/2002 - privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor 

20.  OUG 195/2005 – privind protectia mediului 

 

 

 

 

 

         

  


