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A N U N Ț 

 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită in continuare „S.S.H. 

Hidroserv S.A.”) în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment, cu sediul social în 

Municipiul București, Sector 2, Strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, CUI 

RO32097794 atribuit în data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-

mail: office@hidroserv.ro, IBAN RO11BRMA0999100087496712 deschis la Banca 

Românească, reprezentată prin Administrator Special, dl. Dan-Cosmin TOSA, desemnat 

conform Hotărârii Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor din data de 08.09.2020, sub 

supravegherea CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, 

Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. 

sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în 

calitate de Administrator Judiciar, prin practician în insolvenţă doamna Oana Georgiana 

MUNTEANU, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 

36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Secția a-VII-a Civila, organizează 

concurs intern pentru ocuparea pe durată nedeterminată în cadrul S.S.H. Hidroserv S.A. – 

S.S.R.H. Curtea de Arges,  a următoarelor posturi:  

1. 1 post de Electrician reparații principal specialist, pentru locul de muncă – Atelierul 

Reparații Electrice, Formația Reparații Electrice, cu adresa: Localitatea Curtea de 

Argeş, str. Barajului nr. 1, județul Argeş,  cu următoarele cerințe: 

a) Vechime în domeniul electric minim 5 ani;  

b) Să nu fie sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 

c) Disponibilitate pentru deplasări pe întreg teritoriul tării; 

d) Minim nota 7 la proba scrisă. 

 

2. 3 posturi de Lăcătuș principal specialist pentru locul de muncă – Atelierul Reparații 
Mecanice, Formația Reparații Mecanice, cu adresa: Localitatea Curtea de Argeş, str. 
Barajului nr. 1, județul Argeş,  cu următoarele cerințe: 

a) Vechime în domeniul mecanic minim 5 ani; 
b) Să nu fie sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 
c) Disponibilitate pentru deplasări pe întreg teritoriul tării; 
d) Minim nota 7 la proba scrisă. 
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3. 1 post de Strungar principal specialist pentru locul de munca – Atelierul Reparații 
Mecanice, Formația Prelucrări Mecanice, cu adresa: Localitatea Curtea de Argeş, str. 
Barajului nr. 1, județul Argeş,  cu următoarele cerințe: 

a) Vechime în specialitate 5 ani; 
b) Să nu fie sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 
c) Disponibilitate pentru deplasări pe întreg teritoriul tării; 
d) Minim nota 7 la proba scrisă. 

 

Informații și reguli generale privind organizarea concursului: 

Cererile de înscriere se depun în perioada 20.09.2021 – 23.09.2021, în intervalul orar 10:00 
– 15:00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Secţiei de Servicii şi Reparaţii 
Hidroenergetice Curtea de Argeş, cu sediul în localitatea Curtea de Argeş, Str. Barajului nr. 1, 
judetul Argeş. Acestea vor fi însoţite de dosarul de înscriere care va mai cuprinde:  

a) Act de identitate (în copie); 
b) Curriculum vitae; 
c) Acte de studii în copie; 
d) Carnet de muncă/adeverinţe de vechime sau alte documente care atestă experiența 

(în copie)  
e) Documente de atestare/certificate de calificare (în copie); 

Documentele prezentate în copie se vor prezenta și în original sau copii legalizare, care, 
după verificarea conformităţii, se vor restitui titularului. 
La momentul depunerii cererii de înscriere și a documentelor aferente, fiecărui candidat i se 
va aduce la cunoștinţă, sub semnătură, tematica de concurs și bibliografia. 
În urma analizării condițiilor minime de ocupare a postului, în baza documentelor depuse, se 
va definitiva lista candidaților admiși  pentru participarea la concurs. 
Lista candidaţilor admişi pentru participarea la concurs va fi afişată la avizierul sediului 
social al Secției de Servicii și Reparații Hidroenergetice Curtea de Argeş, cel târziu până în 
data de 24.09.2021, ora 12:00. 
 
Concursul constă în susținerea unei probe scrise cu durata de 2 ore care va avea loc la sediul 
S.S.R.H. Curtea de Argeș din Curtea de Argeş, str. Barajului nr. 1, județul Argeş în data de 
27.09.2021, începând cu ora 10:00. 

 
Rezultatele probei scrise se vor afișa în ziua susținerii concursului la avizierul Secției de 
Servicii și Reparații Hidroenergetice Curtea de Argeş din strada Barajului, nr. 1 în data de 
27.09.2021, pana la orele 16:30. 
 

Daca în urma sustinerii 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 desfasura în scris, pentru candidații care se afla 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.  



 

 

3 

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. 

Contestaţiile se vor depune la Secţia de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Curtea de 
Argeş, cu sediul în localitatea Curtea de Argeş, Str. Barajului nr. 1, judetul Argeş în data de 
29.07.2021 pană la ora 12:00 și se vor soluționa în aceeași zi. 
După soluționarea contestațiilor, de către Comisia numită prin decizie, se vor afișa 
rezultatele finale în data de 29.09.2021 până la ora 16:30. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248721701, precum şi de la sediul Secţiei de 
Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Curtea de Argeş - Compartiment Resurse Umane din 
localitatea Curtea de Argeş, Str. Barajului nr. 1, judetul Argeş. 
 
 


