
 
 
SC.AQUASERV S.A.                                                                                             Nr.1110/06.12.2019                          
       TULCEA 

ANUNT 
 

AQUASERV S.A TULCEA 
Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 
 

- 3 posturi vacante de muncitori calificati ( instalator/mecanic) in cadrul Aquaserv S.A 
Tulcea – Sectia Retele Apa Tulcea, 

- 1 post vacant de muncitor necalificat in cadrul Aquaserv SA Tulcea – Sectia Statii Pompe 
si Ape Menajere. 
 

 Pentru ocuparea posturilor de muncitori calificati concursul va avea loc in data de 
20.12.2019, ora 10  la sediul Aquaserv S.A. Tulcea din strada Rezervorului nr.2. 

 Pentru postul de muncitor necalificat concursul va avea loc in data de 20.12.2019, ora 12 
la sediul Aquaserv SA Tulcea din strada Rezervorului nr.2. 

 
Concursul va consta in selectie de dosare si interviu. 
 
Conditii de participare la concurs: 
 Criterii angajare:   

Pentru ocuparea posturilor vacante de munitori calificati (instalator/mecanic).  
 
 Studii medii de specialitate si/sau curs calificare in meseria de instalator/mecanic, 
 o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza      
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 

Pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat:  
  capacitate deplină de exerciţiu, 
  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza      
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 
 Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs : 
 Prezentare curriculum vitae, 
 Cerere  de inscriere la concurs sau scrisoare de intentie. 
 Copie diploma studii si ale altor acte care atesta efectuarea specializarii solicitate in fisa 
postului, scoasa la concurs ; 
 Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de unitatile medicale 
abilitate. 

 
Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor 

Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.  
Data limita de depunere a dosarelor este 19.12.2019. 

 
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din 

strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea - Serviciul Resurse Umane si Administrativ. 
 
 

Director General Provizoriu, 
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