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A N U N T  
 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. – Sectia de Servicii si Reparatii 
Hidroenergetice Portile de Fier I, organizeaza concurs extern de recrutare si selectie  pentru 
ocuparea postului de:  
 

Inginer in domeniu mecanic (1 post) 
 in cadrul Atelierului Reparatii Mecanice – Formatia Reparatii Mecanice Targu Jiu, 

Durata contractului: nedeterminata 
Locul de munca: Puntul de lucru Targu Jiu 

 

Cerinte minime de ocupare a postului: 
- studuii superioare tehnice, profil (specializare) mecanic 
- fara cazier judiciar, 
- vechime in domeniu (hidromecanic) minim 5 ani 
 

Informatiile generale privind organizarea concursului 
 

 Cererile de înscriere se depun în perioada 29.03.2021 – 02.04.2021,  in intervalul orar 
08:00 – 16:00, la compartimentul Resurse Umane, Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2. 
sau la adresele de email: office.PDF@hidroserv.ro.  si maria.caprioru@hidroserv.ro. Acestea vor fi 
însoţite de dosarul de înscriere, care va mai cuprinde:  

- copie act de identitate; 
- curriculum vitae; 
- copie carnet de munca (Raport Revisal); 
- adeverinta de vechime pentru dovada vechimii in munca; 
- acte de studii în copie; 
- copie documente de atestare/certificat de calificare; 
- optional recomadari de la locurile de munca; 
- copie cazier judiciar 
- adeverinta medicală „apt de munca”. 

Sunt acceptate si documente eliberate de medicul de familie sau orice unitate 
medicala de specialitate insa, dupa sustinerea examenului, inainte de incheierea 
contractului individual de munca, se va efectua controlul medical de medicina muncii 
necesar la angajare, conform dispozitiilor HG 355/2007; 

- declaratie pe proprie raspundere cu privire la urmatoarele cerinte din Contractul 
Colectiv de Munca al S.S.H. Hidroserv S.A.: 
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 cunoasterea limbii romane si a acordului de a folosi limba romana in cadrul 
sarcinilor si relatiilor de serviciu, 

 nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru condamnari penale 
care le fac incompatibile cu activitatea ce urmeaza a o desfasura, 

 nu este patron sau asociat de/la firme inregistrate potrivit dispozitiilor legale, a 
caror activitate propriu-zisa intra in incompatibilitate cu activitatea specifica 
postului, 

 nu a avut, in ultimile 12 luni, sanctiune disciplinara cu desfacerea disciplinara a 
contractului individual de munca. 

 In momentul depunerii dosarului de inscriere, fiecarui candidat i se va aduce la cunostinta, 
sub semnatura, tematica/bibliografia de concurs, data, modul si locul de desfasurare ale 
concursului si nota minima pentru a fi declarat admis. Orice modificare ulterioara privind 
organizarea concursului se va comunica candidatului pana cel tarziu in ziua de dinaintea 
concursului. 
 
 Lista candidaţilor admişi pentru participarea la concurs va fi afişată la avizierul Sectiei de 
Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier, cel tarziu in data de 05.04.2021, ora 10:30. 
 
 Concursul va avea loc in data de 06.04.2021, ora 11:00 la sediul Sectiei de Servicii si 
Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier din Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2,  
judetul Mehedinti, iar orele de sustinere a probelor teoretice si, dupa caz, practice se vor afisa la 
avizierul Sectiei de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier, impreuna cu lista 
candidatilor admisi pentru participarea la concurs. 
 
 Rezultatele concursului se vor afisa  la avizierul Sectiei de Servicii si Reparatii 
Hidroenergetice Portile de Fier pana cel tarziu in data de 06.04.2021, ora 15:00 
 
 Contestatiile se vor depune la Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier, 
cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin , Calea Timisoarei nr. 2, jud. Mehedinti pana in data 
de 07.04.2021 pana la ora 12:00 si se vor solutiona in aceeasi zi. 
 
 Rezultatele finale vor fi afisate in data de 07.04.2021. 
 
 Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0252310754, precum si la sediul Sectiei de 
Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier – Compartiment Resurse Umane, din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2, judetul Mehedinti. 

 
 
 


