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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr. 5751/13.02.2019 

 

 

A N U N T 
 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 26.02.2019, ora 09:00, la sediul sau din 

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

SERVICIULUI ADMINISTRATIV APROVIZIONARE -  1 post  

 

Candidatul ideal: 

- Studii liceale; 

- Cunostinte utilizare PC dovedite prin documente; 

- Nu se afla in situatia punerii in miscare a actiunii penale/nu a fost condamnat pentru savarsirea vreuneia din infractiunile 

prevazute la alin. 1 art. 4 din legea nr. 22/1969, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Persoana dinamica, organizata si ordonata; 

- Abilitati de comunicare, disponibilitate la efort fizic. 

 

Descrierea postului:   

- Organizeaza si controleaza receptia produselor aprovizionate, intocmeste documente de evidenta, elibereaza produsele 

catre compartimentele companiei, asigura gestiunea fizica a stocurilor, asigura functionalitatea si legalitatea inregistrarilor 

in magazie. 

 

1. 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 0245 614403, pana la data de 21.02.2019, ora 12:00, un 

dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:  

- Dosar cu sina; 

- Cerere de inscriere la concurs - se completeaza la depunerea dosarului; 

- Curriculum vitae; 

- Copia actului de identitate; 

- Copii diplome de studii, copii ale documentelor care atesta cunostinte utilizare PC, copii certificate calificare/ 

competente profesionale (dupa caz); 

- Certificat de cazier judiciar; 

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii 

concursului de catre medicul de familie al candidatului. 

 

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. 

   

2. Proba scrisa de specialitate - test grila – 26.02.2019, ora 09:00. 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

3. Proba practica – 26.02.2019, incepand cu ora 11:00. 

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica 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 Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al  

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

 

concurs ocuparea postului vacant de GESTIONAR DEPOZIT  in cadrul SERVICIULUI ADMINISTRATIV 

APROVIZIONARE -  1 post  

 

 

1.Legea nr. 22/1969, actualizata, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 

legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice; 

2. Ordinul Ministerului Finantelor Publice  nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

3. Ordinul  Ministerului Finantelor Publice  nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-

contabile, partea privind documentele specifice activitatii de gestionar;  

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

•Capitolul II - Domeniu de aplicare 

•Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor 

5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apararea impotriva 

incendiilor 

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

6. Codul de conduita etica al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., disponibil la adresa 

www.catd.ro. 

 

 

 

 

 
                                                                                      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  


