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Anunț de selecţie pentru ocuparea posturilor  de  Operator culegere prelucrare date si 

Operator Punct Termic/CT  în cadrul  

 TERMO CALOR CONFORT S.A. 

 

 TERMO CALOR CONFORT S.A anunta demararea procedurii de recrutare/evaluare/selectie 

a candidatilor pentru ocuparea posturilor de Operator culegere prelucrare date si Operator 

Punct Termic/CT în cadrul Termo Calor Confort SA. 

 

A. Condiții generale și specifice: 

1. Condiții generale: 

- cunoasterea limbii romane; 

- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 

2. Condiții specifice: 

2.1. Pentru postul de Operator culegere prelucrare date în cadrul Biroului Marketing 

- studii medii finalizate cu diplomă; 

- foarte bune abilităţi de comunicare, negociere şi abilităţi de soluţionare de probleme; 

- persoană dinamică, energică şi orientată către rezultate ; 

 

2.2. Pentru postul de Operator Punct Termic/CT  în cadrul Sectiei Productie Termoficare 

- învătământ  obligatoriu și studii în domeniul mecanic atestate prin diploma sau certificat 

de absolvire; 

- autorizatie sau atestat pentru exploatarea instalatiilor de termoficare sau similar 

constituie avantaj pentru candidat; 

- cunostinte teoretice in domeniul producerii si furnizarii energiei termice (notiuni de 

caldura, apa calda, schimbatoare de caldura, pompe, retele termice, elemente de 

automatizare, randamente, manevre de exploatare a instalatiilor termice, vase de 

expansiune, butelii de acumulare, rezervoare, armaturi, etc) 

- foarte bune abilitati de comunicare si de solutionare a problemelor, persoana dinamica, 

energica; 

 



B. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

      • Cerere de participare la concurs; 

      • CV in format Europass;  

      • Cazier judiciar;  

      • Copii dupa diplomă și orice alte acte de studii care pot constitui un avantaj;  

      • Copie act identitate;  

      • Copie carnet de muncă  şi/sau adeverinţă de vechime în muncă (după caz); 

      • Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor personale (modelul 

declaratiei se va descarca de pe site-ul societatii); 

 

C. Etapele de desfășurare a selecției 

• Selecţia dosarelor de înscriere; 

• Examen scris (se va face pe baza bibliografiei afisate); 

• Interviul candidaţilor selectaţi  

 

D. Calendarul desfășurării procesului de recrutare/evaluare/selectie 

Candidaturile si documentele solicitate se vor depune în zilele lucrătoare, între orele 10:00 

– 16:00 până în data de 18.05.2022 la registratura TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitesti, Bdul 

Calea București, bl.U4 ,parter, municipiul Pitesti, judetul Arges, in plic inchis si sigilat. Candidatii 

vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii. 

Dosarul va avea mentionat “Candidatura pentru postul solicitat, precum si numele, 

prenumele si numarul de telefon. 

După analiza dosarelor de către comisia de selecţie a  TERMO CALOR CONFORT S.A. – 

persoanele care îndeplinesc  condiţiile de participare la concurs vor fi contactate telefonic. 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi in cadrul probei scrise în 

data de 19.05.2022 ora 10:00 si a interviului care se va desfăşura in data de 19.05.2022, ora 

12:00, la sediul TERMO CALOR CONFORT S.A. Piteşti, B-dul Calea București, bl.U4, parter, 

municipiul Piteşti, judeţul Argeş.  

Comunicarea rezultatelor se va face în data de 19.05.2022 ora 15:00. Eventualele 

contestații se pot depune în data de 20.05.2022 între orele 08:00 si 11:00, rezultatele finale 

urmând a fi publicate pe site-ul societății în data de 20.05.2022 orele 15:00.  

 

 

           Conducerea, 

      TERMO CALOR CONFORT S.A. 



 

 
BIBLIOGRAFIE – postul de Operator culegere prelucrare date 

 
Metodologia de concurs pentru ocuparea postului de operator culegere prelucrare date 

este în conformitate cu: 
 
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Ordinul 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a 

energiei termice; 
- Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari; 
- Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC privind aprobarea Regulamentului – cadru 

al serviciului public de alimentare cu energie termică; 
- Legea nr. 196 din 12 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 

iulie 2021 prin care au fost modificate anumite articole din Legea nr. 325 din 14 iulie 
2006, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 

-  Ordinul nr. 343 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice 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 

 
TEMATICA 

Pentru ocuparea postului de operator culegere prelucrare date 
 
 
1. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
2. Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică 
3. Contractul – cadru de furnizare a energiei termice 
4. Normele tehnice 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 

 
      



 
BIBLIOGRAFIE – postul de Operator Punct Termic/CT 

 
 
1. Manualul de instalații. Instalații de încălzire. Editura Artecno, București,2002; 

2. I.S.C.I.R.- prescripție tehnică PT. C9-2010, cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă 
presiune, aprobată cu ordinul ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
nr.663/2010, publicat în M.of. al României, Partea I, nr.385 din 10.06.2010; 

3. Legea nr.64 din 21 martie 2008/*republicată*, privind funcționarea în condiții de siguranță a 
instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil; 

4. Legea 319/2006(actualizată) a securității și sănătătii în muncă- Cap.III, Secțiunea a 7-a, 
Capitolul VI; 

5. H.G. 1425/2006(actualizată) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 319/2006(actualizată ) a securității și sănătătii în muncă- Cap.VI, 
Secțiunea I; 

6. Legea nr.307 din 12 iulie 2006(actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor- Cap.ÎI, 
Secțiunea 6; 

7. HG nr.1048 din 2006(actualizată) privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 

8. Fişa post operator PT/CT. 

 
TEMATICA 

Pentru ocuparea postului de Operator Punct Termic/CT 
 

1. Sisteme de încălzire.Încălzirea cu apă caldă și fierbinte;  
2. Centrale termice.Centrale termice cu apă caldă.Cazane cu apă caldă;  
3. Aparate de măsurare a debitelor,presiunii și temperaturii;  
4. Exploatarea și întreținerea cazanelor și instalațiilor de încălzire;  
5. Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului, pornirea și funcționarea cazanului;  
6. Securitate și sănătate în muncă;Instruirea lucrătorilor;Comunicarea,cercetarea,înregistrarea și 
raportarea evenimentelor; Pericol grav și iminent de accidentare;  
7. Norme de conduită a personalului;  
8. Echipament de protecție individuală;  
9. Apărarea împotriva incendiilor;Obligațiile salariatului. 

 
 



 
 
 
 

II.        DECLARAŢIE DE CONSIMŢAMÂNT 
 
 
 
 
 Subsemnatul / Subsemnata, ___________________________________________________, 

CNP __________________________________, declar pe propria răspundere ca îmi dau acordul cu 

privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale in cadrul procedurii de selecţie şi recrutare 

în vederea ocupării postului de _______________________________________________, în cadrul  

TERMO CALOR CONFORT S.A., iar aceste date corespund realităţii. 

 

 Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin 

Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.  

 

 

 

 

 

 

 Data,         Semnătura,  

 


