Nr. înreg. 992/23.12.2020
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în

temeiul

prevederilor

CODULUI

MUNCII, organizează

concurs

pentru

ocuparea,

pe

perioadă

nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE
•

instalator – 4 posturi cu normă întreagă;

•

lăcătuș mecanic – 2 posturi cu normă întreagă;

•

fochist - 1 post cu normă întreagă;

•

operator sistem – 2 posturi cu normă întreagă;

•

laborant – 3 posturi cu normă întreagă;

•

operator stație – 3 posturi cu normă întreagă;

•

mașinist la mașini pt terasamente -1 post cu normă întreagă;

•

muncitor cu pregătire elementară – 5 posturi cu normă întreagă.

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ
•

inginer protecția mediului – 1 post cu normă întreagă;

•

proiectant inginer instalații – 1 post cu normă întreagă;

•

operator introducere validare date -1 post cu normă întreagă;

•

consilier juridic– 1 post cu normă întreagă.

1.

Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/ probă practică.

2.

Condiţiile de participare la concurs:

a.

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b.

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c.

are capacitate deplină de exerciţiu;

d.

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e.

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
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unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

3.

Acte necesare înscrierii:
a. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLTAC Gheorgheni;
b. Curriculum vitae;
c. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
vizat;
e. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f.

Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate.

4.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

a.

Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 19.01.2021, ora 15:00, Biroul de Relații cu
publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita

b.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 20.01.2021, ora 10:00, Centrala Termică RUMEGUȘ,
str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

c.

Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud.
Harghita – 20.01.2021, ora 12:00;

d.

Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 21.01.2021, ora 15:00 la
Biroul de Relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita și pe siteul www.gheorgheni.ro.
CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – e-mail: juridic@splt.ro

2

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI HŐ-, VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ KÖZMŰ
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 27. szám, Hargita megye székhellyel,

a Munka törvénykönyv szabályozása szerint versenyvizsgát hírdet meghatározatlan időtartamra, a
következő állások betöltésére:

TERMELÉSI RÉSZLEG:

•

vízvezeték-szerelő - 4 állás, teljes munkaidős;

•

géplakatos– 2 állás, teljes munkaidős;

•

fűtő - 1 állás, teljes munkaidős;

•

kazánkezelő – 2 állás, teljes munkaidős;

•

laboráns – 3 állás, teljes munkaidős;

•

víztisztító üzem kezelő – 3 állás, teljes munkaidős;

•

gépkezelő - 1 állás, teljes munkaidős;

•

alapképzéssel rendelkező munkás - 5 állás, teljes munkaidős ;

ADMINISZTRÁCIÓS RÉSZLEG:

•

környezetvédelmi mérnök – 1 állás, teljes munkaidős;

•

gépész tervezőmérnök – 1 post cu normă întreagă;

•

adatbeviteli, feldolgozási és hitelesítői operátor – 1 állás, teljes munkaidős;

•

jogtanácsos – 1 állás, teljes munkaidős;

1.

A versenyvizsga összetevői: írásbeli vizsga, interjú/gyakorlati teszt.

2.

A versenyen való részvétel feltételei:
a. rendelkezik román állampolgársággal, az Európai Unió más tagállamai vagy az Európai Gazdasági
Térséghez tartozó államok állampolgárságával és romániai állandó lakhellyel;
b. beszéli a román nyelvet valamint írásban is tud román nyelven kommunikálni;
c. teljesítőképessége teljében legyen;
d. egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes
munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
e. nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni,
szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós
bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlen lenne az állása gyakorlásával, kivéve
azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
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3.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a. A Gyergyószentmiklósi HVCSK-hoz címzett beiratkozási kérelem;
b. Önéletrajz;
c. A személyi igazolvány vagy bármely más, személyazonosságot igazoló dokumentum másolata, a
törvénynek megfelelően;
d. A tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok és más szakirányú végzettséget igazoló iratok,
valamint a munkakör konkrét feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok másolatai, REVISAL
kivonat a szakterületen szerzett tapasztalatok igazolására;
e. Erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem szerepel a bűnügyi
nyilvántartásban, amely összeegyeztethetetlenné tenné az állás elfoglalásával.
f. A megfelelő egészségi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet legkésőbb a verseny előtt 6 hónappal
a pályázó háziorvosa vagy az engedélyezett egészségügyi egységek adtak ki.

4.

Versenynaptár:
a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának dátuma, ideje és helye: 2021.01.19, 15:00 óra, a
Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodája – Virág negyed, 13 tömbház / A / földszint,
Hargita megye;
b. Az írásbeli vizsga megszervezésének dátuma, időpontja és helye: Központi Fűtőmű, Temető
utca 10. szám, Hargita megye - 2021.01.20, 10:00 óra;
c. Az interjú / gyakorlati vizsga dátuma, ideje és helye: Központi Fűtőmű, Temető utca 10 szám,
Hargita megye - 2021.01.20, 12:00 óra;
d. A versenyvizsga végeredményeinek közzététele: A végleges eredmények 2021.01.21-én,
15:00 órakor kerülnek kiközlésre, a Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodájában – Virág
negyed, 13 tömbház / A / földszint , Hargita megye valamint a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon.
BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS - e-mailben: juridic@splt.ro
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BIBLIOGRAFIE / KÖNYVÉSZET
INSTALATOR ȘI LĂCĂTUȘ MECANIC / VÍZVEZETÉK-SZERELŐ ÉS GÉPLAKATOS

1. Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe
site-ul www.gheorgheni.ro;

2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate
fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro.

3. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.
FOCHIST ȘI OPERATOR SISTEM / FŰTŐ ÉS KAZÁNKEZELŐ
1.Detalii tehnice privind cazanele KOLBACH și JUSTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul
www.gheorgheni.ro;
LABORANT / LABORÁNS

1. Legea nr. 458/2002.
2. Determinarea Indicelui de permanganat: EN ISO 8467/1995.
3. Determinarea Durității: STAS 3026-76.
4. Determinarea Clorului rezidual: STAS 6364-78.
5. Determinarea conținutului de Oxigen dizolvat metoda iodometrică: EN 25813/1992.
6. Dozarea sulfatului de aluminiu în funcție de turbiditatea apei brute , indicele de
permanganat și debitul apei brute.- Testul Jar.

7. Determinarea rezidiului: STAS 9187-84.
8. Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți: SR 7587-1996.
9. Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen după 5 zile: SR EN 1899-1-2003.
10. HG 188/2002 Normativ de reglementare a parametrilor de epurare a apelor uzate.
11. Procesul tehnologic tratare a apei (vechi și nou).
12. Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate – în funcțiune.
13. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.
OPERATOR STAȚIE DE TRATARE APĂ/STAȚIE DE EPURARE / VÍZTISZTÍTÓ ÜZEM KEZELŐ

1. Procesul tehnologic de tratare a apei - AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr.159 din 07.04.2014;
2. Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate - AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 100 din
09.07.2020;

3. Dozarea sulfatului de aluminiu în funcție de turbiditatea apei brute, indicele de
permanganat și debitul apei brute.- Testul Jar;
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4. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităților și pentru
nevoi tehnologice (captare transport si distribuție) - MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE DEPARTAMENTUL PROTECȚIEI MUNCII anul 1997.

5. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.
MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE / GÉPKEZELŐ

1. Instrucțiuni tehnice pentru utilaj JSB și caterpilar –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul
www.gheorgheni.ro;

2. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

MUNCITOR CU PREGĂTIRE ELEMENTARĂ / ALAPKÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ MUNKÁS

1. Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de
pe site-ul www.gheorgheni.ro;

2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia
poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.
INGINER PROTECȚIA MEDIULUI / KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖK
1. Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitate publică;
2. Legea nr. 107/1996, privind apele;
3. Legea nr. 241/2006, serviciului de apă și de canalizare;
4. ORDIN

nr.

65/2007

privind

aprobarea

Metodologiei

de

stabilire,

ajustare

sau

modificare

a

preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
5. ORDIN nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi
suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al
documentaţiei tehnice supuse autorizării;
6. HOTĂRÂRE nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
7. ORDIN nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
8. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
9. LEGE nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
10. Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la
reclamațiile consumatorilor.
PROIECTANT INGINER INSTALAȚII / GÉPÉSZ TERVEZŐMÉRNÖK
1. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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2. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
3. Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
4. Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie
termică.
5. Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, de propuneri soluții de îmbunătățire
a proceselor.
OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE ȘI VALIDARE DATE / ADATBEVITELI, FELDOLGOZÁSI ÉS
HITELESÍTŐI OPERÁTOR

1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicată;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 425/1994 pentru aprobarea Regulamentului din 20 iulie
1994 pentru furnizarea si utilizarea energiei termice;
3. Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
4. Ordinul 29/1993 al Ministerului Lucrărilor Publice de aprobare a Normativului - Cadru din 23
decembrie 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și
agenți economici;
5. Ordinul 233/2004 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală de aprobare a Normativului tehnic din 30 august 2004 privind condiţiile de
montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de
consum;
6. Ordinul 343/2010,

pentru

aprobarea

NORMELOR

TEHNICE

din

13

iulie 2010

privind

repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu,
în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum;
7. Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;
8. Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la
reclamațiile consumatorilor.
CONSILIER JURIDIC / JOGTANÁCSOS

9. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicată;
10.Hotărârea Guvernului României nr. 425/1994 pentru aprobarea Regulamentului din 20 iulie
1994 pentru furnizarea si utilizarea energiei termice;
11.Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
12.Ordinul 29/1993 al Ministerului Lucrărilor Publice de aprobare a Normativului - Cadru din 23
decembrie 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și
agenți economici;
13.Ordinul 233/2004 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală de aprobare a Normativului tehnic din 30 august 2004 privind condiţiile de
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montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de
consum;
14.Ordinul 343/2010,

pentru

aprobarea

NORMELOR

TEHNICE

din

13

iulie 2010

privind

repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu,
în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum;
15.Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;
16.LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
17.ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu
apa şi de canalizare;

18.LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996, legea apelor;
19.HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

20.ORDIN nr. 891 din 23 iulie 2019, privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare,
retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de
conținut al documentației tehnice supuse autorizării;

21.Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la
reclamațiile consumatorilor sau solicitări la instituții diverse.

DIRECTOR EXECUTIV
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