
 
 

Anexa  2 

S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.    

Nr. 35279/31.10.2017                                                                                                                                                                     

  

A N U N T 
 

 S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.  organizeaza în data de 08.11.2017  orele 09:00, la sediul sau din Targoviste, 

bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI 

INVESTITIONALE in cadrul UIP-POIM. 

 

Candidatul ideal: 

- Studii superioare absolvite cu diploma sau examen de diploma in domeniul  inginerie/ economic/ juridic/ stiinte administrative; 

- Minim 2 ani experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana, dovedita prin documente;  

- Certificat de absolvire curs Manager Proiect.   

 

Scopul postului:  

1.Monitorizare a contractului de Asistenta Tehnica pentru componentele: Managementul Proiectului, Proiectare, Supervizare, Audit si 

Verificator de proiecte; 

2. Participarea la managementul si implementarea contractelor de servicii din cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea si 

reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita” finantat din Fonduri de Coeziune  prin Contractul de Finantare  

nr. 21/06.02.2017; 

3. Monitorizeaza implementarea proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvotare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020”, inclusiv Asistenta 

tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor Proiectului, conform Legii 10/1995 finantat prin Contractul de 

Finantare nr.71/31.05.2017.  

       

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita 

S.A., bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245 614403 pana la data de 06.11.2017, 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 certificat de absolvire curs Manager Proiect; 

- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana 

sau extras REVISAL; 

- 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 Biroului Resurse Umane 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 - test grila – 08.11.2017 orele 09:00 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

3. Interviu – 08.11.2017 incepand cu orele 11:00  

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

 

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

 – 16
00

 la Biroul 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 a a 1 post vacant de EXPERT IN MANAGEMENT ACTIVITATI INVESTITIONALE 

                in cadrul UIP-POIM 

 

 
ACHIZITII 

1.Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale si HG 394/20016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 99/2016; 

2.Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor 

sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

3.Instructiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea 

acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale; 

4.GHIDUL SOLICITANTULUI POIM 2014-2020 Conditii specifice Axa Prioritara 3 Obiectiv Specific 3.2 Dezvoltarea 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata. 

MEDIU  

1.Ordin comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. 

TEHNIC 

1. Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari 

de interventii; 

2.Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

3.Hotarare 677/21 sept.2017 privind aprobarea metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru investitiile de infrastructura de apa; 

4.Legea 10/1995 reactualizata; 

5.Legea 50/1991 reactualizata;  

6.HG nr. 273/1994  cu modificarile si completarile ulterioare; 

7.HG  nr. 51/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.HG nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-2020. 

LEGISLATIE EUROPEANA 

1. Memorandum /27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activitati ce vor fi desfasurate pentru operationalizarea 

sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene. 
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