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Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Cluj 

 
 

A N U N Ţ 
 
 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare “S.S.H. Hidroserv 
S.A.”), în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment– Sectia de Servicii si Reparatii 
Hidroenergetice Cluj, organizează concurs prin recrutare externa pentru ocuparea, pe durata 
nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante : 

 
I. Informaţiile cu privire la post, cerinţele şi competenţele profesionale si abilitatile necesare  pentru  
ocuparea acestuia sunt: 

 
1. 

Loc de muncă Compartiment Achizitii  

 Funcţie/meserie Expert achizitii   

 Număr posturi vacante 1(unu) 

  Cerinţe minime Studii  superioare –absolvent cu diploma de licenta in domeniul 
tehnic/juridic/ economic/administrativ etc. 

  Curs formare profesionala, respectiv certificat “expert achizitii” 

  Cunoasterea unei limbi straine, nivel mediu (de dorit engleza) 

  Cunostinte avansate de operare PC (MS Office) ;  

  Cunosterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate 

  Cunostinte generale in domeniul serviciilor de mentenanta a 
instalatiilor si hidroagregatelor energetice din hidrocentrale .  

  Experienţă : minim 3 ani in domeniul  aplicat  si/sau similar (marketing, 
vanzari, aprovizionare, etc) . 

  Persoana responsabila, organizata si atenta la detalii, rezistenta la stres 
si la activitati desfasurate sub presiunea termenelor limita;  
abilitati excelente de comunicare, negociere si lucru in echipa. 

  Apt medical si psihologic pentru post.  

  Minim nota 8 la examenul de verificare a cunostinţelor de specialitate. 

 
II.  Concursul pentru postul mentionat in prezentul va avea loc in data de 16.06.2021 ora 12:00, la sediul 
S.S.R.H.Cluj si consta in sustinerea unei probe scrise.   
Candidatii vor purta masti pe durata desfasurarii concursului si se va respecta distantarea sociala precum 
si toate masurile interne stabilite pentru prevenirea imbolnavirii cu COVID -19. 
III. Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 19.05-11.06.2021 la adesa de email 
dorica.micle@hidroserv.ro si otilia.sandu@hidroserv.ro sau la sediul SSRH Cluj-Compartiment Resurse 
Umane- strada Taberei nr.1A, Cluj Napoca, în intervalul orar 09.00 – 16.00  si va cuprinde in mod 
obligatoriu cererea de inscriere, insotita  de : 

1. Curriculum- vitae format europass, care va contine cel putin numele si datele de contact ale 
unei persoane care poate oferi referinte despre candidat;      

2. acte identitate: carte identitate/pasaport, certificat nastere (in copie)  
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3. acte de studii: diploma de licenta care certifica studiile necesare postului, alte  calificari,  
autorizari,  certificari, etc., in copie legalizata sau semnata de titular cu mentiunea „conform cu 
originalul”. 

4. adeverinte vechime in munca, extras/raport REVISAL, copie carnet de munca (unde este cazul), 
etc,  pentru stabilirea vechimii in munca; 

5. cazier judiciar  
6. adeverinţă medicală eliberata de medicul de familie sau de  o unitate medicala de specialitate. 

* Nu se admite participarea la concurs/examen a urmatoarelor persoane:  
- sunt actionari la firme inregistrate potrivit dispozitiilot legale, a caror activitate este incompatibila cu 
activitatea specifica postului;  
- au avut condamnari penale sau conttractul individual de munca desafcut pentr abateri disciplinare , 
care le fac incompatibile cu activitatea ce urmeaza a o desafasura; 
 * Indeplinirea conditiilor minime va fi analizata de catre compartimentul Resurse umane din cadrul  
SSRH CLUJ, iar lista candidatilor admisi pentru participarea la concurs va fi afisata la avizierul SSRH Cluj, 
cel tarziu la data de 15.06.2021 ora 16.00. 
IV.  În momentul depunerii dosarului de înscriere, fiecărui candidat i se va aduce la cunostintă sub 
semnatură/email (dupa caz), bibliografia si tematica de concurs  .  
V. Nota finala pentru a fi declarat admis este minim  8 (opt), la  proba scrisa. 
VI. Rezultatele se vor afişa la sediul sectiei, cel tarziu în data de 17.06.2021 la ora 18:00 
* Baremurile de corectare vor fi afisate la avizier odata cu afisarea rezultatelor probei scrise 
* Daca in urma sustinerii probei scrise sunt inregistrate cazuri de egalitate a rezultatelor intre candidati, 

comisia de examinare, prin afisarea rezultatelor va comunica data si ora sustinerii probei de departajare, 

proba ce se va desfasura in scris, pentru candidatii care se afla in aceasta situatie.  

*Termenul de susţinere a probei de departajare nu poate fi mai mare de 24 de ore de la momentul 

afisarii rezultatelor initiale, iar rezultatele probei de departajare vor fi afisate in aceeasi zi.    

VII. Contestatiile (daca va fi cazul) se vor depune la secretariatul Sectiei SRH Cluj, cel tarziu în data de 
18.06.2021 pana la ora 12.00.  
* In urma admiterii unor aspecte ce privesc contestarea baremurilor de corectare, Comisia de 

contestatie, va acorda tuturor candidatilor egalitate privind punctajul pentru care s-a admis contestatia, 

inregistrand rezultatele finale ale concursului, in consecinta. 

VIII. Rezultate finale vor fi afisate dupa solutionarea eventualelor contestatii de catre Comisia numita 
prin decizie, pana cel tarziu  in 22.06.2021 -ora 18.00.  
 IX. Relaţii suplimentare se pot obtine la tel.0264-207755/207734- Compartiment Resurse Umane, 
precum si la sediul Sectiei de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Cluj, din str Taberei nr 1A , Cluj –
Napoca, Compartiment Resurse Umane.  
                                                                           


