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ANUNT 

 
Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier din cadrul Societatii de Servicii 

Hidroenergetice Hidroserv S.A., organizeaza concurs intern pentru ocuparea pe durata 
nedeterminata a unui post de inginer in domeniu electric in cadrul Formatiei Reparatii Electrice 
PFI  
Conditii de ocupare a postului: 

- Studii tehnice superioare: profil electric, 
- Vechime in munca: minim 3 ani, 
- Apt lucru la inaltime.  

 

Informatiile generale privind organizarea concursului 
 

 Cererile de înscriere se depun în perioada 22.06.2021 – 28.06.2021, in intervalul orar 
08:00 – 16:00, la compartimentul Resurse Umane, Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2., 
si, acolo unde este cazul,cererea va fi insotita de copie dupa documentele  de atestare/certificatele 
de calificare;  
 In momentul depunerii dosarului de inscriere, fiecarui candidat i se va aduce la cunostinta, 
sub semnatura, tematica de concurs si bibliografia, precum si orice modificare ulterioara privind 
organizarea concursului. 
 
 Lista candidaţilor admişi pentru participarea la concurs va fi afişată la avizierul sectiei, cel 
tarziu in data de 29.06.2021, ora 10:30. 
 Persoanele care au fost respinse ca urmare a neindepliniri conditiilor impuse pentru 
participarea la concurs, li se va aduce la cunostinta acest fapt de catre Compartimentul Resurse 
Umane, prin aderesa scrisa. 
 
 Concursul  va  avea loc in data de 30.06.2021, la sediul Sectiei de Servicii si Reparatii 
Hidroenergetice Portile de Fier din municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2, 
judetul Mehedinti, ora 11:00 
 Proba de concurs: lucrare scrisa. 
  
 Nota minima pentru ca un concurent sa fie declarat admis este 8 (opt). 
 Rezultatele probei scrise  se vor afisa  la avizierul Sectiei de Servicii si Reparatii 
Hidroenergetice Portile de Fier cel tarziu in data de 30.06.2021, ora 16:00. 
 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 in data de 
01.07.2021, ora 11:00 si se vor solutiona in aceeasi zi. 
 Rezultatele finale vor fi afisate la avizierul Sectiei de Servicii si Reparatii Hidroenergetice 
Portile de Fier,  cel tarziu  in data de 02.07.2021, ora 16:00. 
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 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. 
 

 


