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ANUNŢ 
 

 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. organizează: 

 

 Concurs intern pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post din cadrul Secţiei de 

Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş:   

 

• 1 post de Magaziner principal, Compartiment Achiziții, punct de lucru Sediul din Sebeș,  

adresa: localitatea Sebeş, str. Alunului, nr. 9A, jud. Alba, cu următoarele cerinţe minime: 

- Absolvent de liceu (cu diploma de bacalaureat); 

- Cursuri de pregătire și/sau perfecționare de gestiunea stocurilor și legislația în 

domeniu, constituie avantaj; 

- Minim 3 ani vechime în muncă; 

- Minim 1 an experiență în gestionarea stocurilor, activitatea de organizare a bunurilor 

materiale în depozit sau activități similare; 

- Cunoașterea documentelor de gestiune financiar-contabile și operațiunilor de 

înregistrare în evidența contabilă; 

- Cunoașterea legislației gestiunii bunurilor materiale în vigoare 

- Cunoștințe de operare PC (MS Office) 

- Apt medical și psihologic; 

- Minim nota 8 la examenul de verificare a cunoştinţelor de specialitate; 

- Fără condamnări penale; 

- Să nu fie înregistrat ca şi patron sau asociat de/la firme înregistrate, conform 

Contractului Colectiv de Muncă în vigoare; 

- Să nu fie sancţionat disciplinar în ultimele 12 luni; 

- Disponibilitate pentru muncă suplimentară; 

- Societatea nu asigură transportul de la domiciliu la punctul de lucru din Sebeş şi nu 

poate asigura locuinţă de serviciu. 

 

 

 Concurs extern pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post din cadrul Secţiei de 

Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş:   
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• 1 post de Economist principal, Compartiment Achiziții, punct de lucru Sediul din Sebeș, 

adresa: localitatea Sebeș, str. Alunului, nr. 9A, jud. Alba, cu următoarele cerințe minime: 

• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă; 

• Minim 3 ani vechime în domeniul economic aplicat în achiziții; 

• Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate; 

• Cunoștințe economice financiare generale; 

• Cunostințe generale în domeniul serviciilor pentru producerea energiei electrice în 

hidrocentrale; 

• Cunoștințe de operare PC (MS Office) 

• Apt medical și psihologic; 

• Minim nota 8 la examenul de verificare a cunoştinţelor de specialitate; 

• Fără condamnări penale; 

• Să nu fie înregistrat ca şi patron sau asociat de/la firme înregistrate, conform Contractului 

Colectiv de Muncă în vigoare; 

• Să nu fie sancţionat disciplinar în ultimele 12 luni; 

• Disponibilitate pentru muncă suplimentară; 

• Societatea nu asigură transportul de la domiciliu la punctul de lucru din Sebeş şi nu poate 

asigura locuinţă de serviciu. 

 

 

Informaţii generale privind organizarea concursului: 

 
 Cererile de înscriere se depun în perioada 01.04.2021 – 12.04.2021 în intervalul orar 10:00 – 14:00 la 

compartimentul Resurse Umane din cadrul Secţiei de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş, cu sediul în 
localitatea Sebeş, strada Alunului, numărul 9A, judeţul ALBA. Acestea vor fi însoţite de dosarul de înscriere 
care va mai cuprinde: 

- Copie act identitate; 
- Curriculum vitae; 
- Copie carnet de muncă / Adeverinţe de vechime pentru dovada experienţei minime solicitate; 
- Acte de studii în copie, atestate, certificate de calificare; 
- Adeverinţă medicală “apt de muncă”, sunt acceptate şi documente eliberate de medicul de familie sau 

orice unitate medicală de specialitate, însă după susţinerea examenului înainte de încheierea Contractului 
Individual de Muncă se va efectua controlul medical de medicina muncii necesar la angajare, conform 
dispoziţiilor HG 355/2007 actualizată; 

- Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la: 
   Cunoaşterea limbii române şi acordul de a o folosi în cadrul sarcinilor şi relaţiilor de serviciu; 
   Desfacerea contractul individual de muncă pentru condamnări penale care sunt incompatibile cu activitatea ce 

urmează a o desfăşura; 
   Atribuţii de patron sau asociat de/la firme înregistrate potrivit dispoziţiilor legale, a căror activitate propriu-zisă 

intră în incompatibilitate cu activitatea specifică postului; 
   Existenţa unei sancţiuni disciplinare în ultimele 12 luni cu desfacerea disciplinară a contractului individual de 

muncă. 

Pentru verificarea conformităţii, documentele în copie vor fi însoţite de documentele originale sau în 
copie legalizată. 

În momentul depunerii dosarului de înscriere, fiecărui candidat i se va aduce la cunoştinţă sub 
semnătură, tematica de concurs şi bibliografia, precum şi orice modificare ulterioară privind organizarea 
concursului. Lista candidaţilor admişi pentru participarea la concurs va fi afişată la avizierul Secţiei de Servicii şi 
Reparaţii Hidroenergetice Sebeş, cel târziu până la data de 12.04.2021 ora 16:00. 
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Concursurile vor avea loc în data de 13.04.2021 ora 10:00 constând fiecare în susţinerea unei probe 
scrise și a unui interviu şi se vor desfăşura la sediul Secţiei de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş situat 
în localitatea Sebeş, strada Alunului, numărul 9A, judeţul Alba.  

Proba interviu este eliminatorie și se notează cu, calificativul “Admis” sau “Respins”. Proba interviu nu 
poate fi contestată. 

Nota minimă pentru ca un concurent să fie admis la concurs este 8(opt). 
Rezultatele se vor afişa la avizierul Secţiei de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş până la data de 

14.04.2021 ora 9:00. 
Dacă în urma susținerii probei scrise sunt înregistrate cazuri de egalitate a rezultatelor între candidați, 

comisia de examinare, prin afișarea rezultatelor va comunica data și ora susținerii probei de departajare, probă 
ce se va desfășura în scris, pentru candidații ce se află în această situație. 

Termenul de susținere a probei de departajare nu poate fi mai mare de 24 de ore de la momentul 
afișării rezultatelor inițiale, iar rezultatele probei de departajare vor fi afișate în aceeași zi. 

Baremurile de corectare vor fi afișate la avizier odată cu afișarea rezultatelor probei scrise. 
Contestaţiile se vor depune la Secţia de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş, cu sediul în 

localitatea Sebeş, strada Alunului, numărul 9A, judeţul ALBA începând cu afişarea rezulatelor până în data de 
15.04.2021 până la ora 9:00 şi se vor soluţiona în aceeaşi zi. 

În urma admiterii unor aspecte ce privesc contestarea baremurilor de corectare, Comisia de contestație, 
va acorda tuturor candidaților egalitate privind punctajul pentru care s-a admis contestația, înregistrând 
rezultatele finale ale concursului, în consecință. 

Rezultatele finale vor fi afişate după soluționarea contestațiilor de către Comisia numită prin decizie, cel 
târziu până la data de 15.04.2021 ora 16:00. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258734411 int. 328, de luni până vineri între orele 8 - 
16, precum şi de la sediul Secţiei de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Sebeş – compartimentul Resurse 
Umane din localitatea Sebeş, strada Alunului, numărul 9A, judeţul Alba. 

 
 


