
 

Anexa  2 

SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA 

Nr. 16620/24.04.2018 

A N U N T 

 S.C. Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 09.05.2018 ora 09:00, la sediul sau din 

Targoviste, bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST  in cadrul 

DEPARTAMENTULUI COMERCIAL - SERVICIUL FACTURARE INCASARE SI RECUPERARE CREANTE 

- 1 post. 

  

Candidatul ideal: 

- Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in domeniul financiar - contabil;  

- Capacitati de comunicare si lucru in echipa; 

- Cunostinte operare PC; 

- Capacitate de prioritizare a sarcinilor si respectarea termenelor de predare; 

- Capacitate de adaptare rapida la mediu dinamic; 

- Persoana responsabila, organizata si atenta la detalii; 

- Disponibilitate pentru program prelungit si activitate de teren.  

 

Descrierea postului:  

- Urmarirea soldului si a incasarilor lunar pe tipuri de utilizatori si pe vechime debit; 

- Transmiterea notificarilor catre debitori , urmarirea incasarilor si elaborare ordin de debransare; 

- Urmarirea debitorilor care nu au achitat sumele restante si inaintarea acestora catre Oficiul Juridic in vederea 

recuperarii; 

- Urmarirea si introducerea platilor in sistemul informatic pe fiecare client/punct de consum/factura; 

- Analiza cauzelor care au generat debite restante, pe tipuri de utilizatori. 

 

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al  S.C. Compania de Apa 

Targoviste - Dambovita S.A., bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0736600286, pana la data de 07.05.2018, ora 14:00, un 

dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:  

- dosar cu sina; 

- cerere de inscriere la concurs; 

- copia actului de identitate; 

- curriculum vitae; 

- copii diplome de studii, calificari/specializari; 

- 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 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. 

 

2. Proba scrisa de specialitate - test grila – 09.05.2018, ora 09:00 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

3. Interviu – 09.05.2018, incepand cu ora 11:00  

Vor fi selectati pentru a participa la interviu numai candidatii care au obtinut  minim 70 de puncte la testul grila. 

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 8
00

 – 16
00

 la Oficiul Juridic - Gestiune Personal  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 vacant de ECONOMIST  in cadrul DEPARTAMENTULUI COMERCIAL-

SERVICIUL FACTURARE INCASARE SI RECUPERARE CREANTE - 1 post. 

 

1. Ordinul nr. 29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei 

termice la populatie, institutii publice si agenti economici 

2. Legea  nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

3. Legea  nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare 

5. Ordinul  nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare 

6. Ordinul  nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare 

7. Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal  

8. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura 

cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
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