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2 locuri de muncă: 1 post tehnician topo-cadastru și 1 post operator
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ANUNȚ PRIVIND LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE
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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

DOBRA TRAVERS SRL implementează proiectul „Modernizarea și diversificarea ac�vității SC 
DOBRA TRAVERS SRL”, Cod SMIS 112559, finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2  - 
Îmbunătăţirea compe��vităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritate de inves�ţie 2.1 A  și 
contribuția proprie a SC DOBRA TRAVERS SRL,  în valoare totală de 608.583,86 lei, din care suma 
nerambursabilă solicitată  este de 411.149,73 lei.
Obiec�vul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SC DOBRA TRAVERS SRL prin 
dotarea punctului de lucru cu echipamente specifice, echipamente IT și so�uri, necesare 
ac�vităților de inginerie - prestare servicii topo-cadastrale, cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile și egalității de șanse.
Stadiul proiectului: Până la data de 20.03.2019 s-a inițiat procedura de achiziție a u�lajelor 
tehnologice: 1 buc stație totală, 1 bucată dronă, 2 buc receptoare; echipamente IT: 1 buc laptop, 
2 buc desktop, 1 stație grafică, 1 server, 1 buc Plo�er-scaner A0 și 1 buc mul�funcțională A3; 
so�uri  suport pentru ac�vitatea de bază - de operare și editare/navigare/conversie care vor rula 
pe echipamentele IT achiziționate,  so�uri specifice ac�vității de cadastru: 2 buc so� GIS, 1 so� 
aplicație cadastru, 1 pachet so�ware specializat alcătuit din: 4 buc so� CAD , 1 buc conversie date 
și 4 buc so� prelucrare date. 
Locurile de muncă vacante: In vederea realizării indicatorului de creștere a numărului mediu de 
personal de la 5 la 8, până în prezent s-a încheiat un contract individual de muncă în meseria de 
inginer și anunțăm public existența a încă 2 locuri de muncă vacante pentru meseriile de operator: 
absolvent minim cursuri medii și tehnician topo-cadastru: absolvent cursuri de specializare în 
domeniul topografic. 
Prioritate la angajare vor avea persoanele defavorizate.  
  
 Pentru detalii vă puteţi adresa domnului Dobra Sandu Gabi,  la punctul de lucru al SC 
Dobra Travers SRL din Municipiul Târgoviște, Str. PLT. DIȚESCU STAN nr. 1-3, etaj 3, Județul 
Dâmbovița, sau la  telefon 0731699141, E-mail: gdobra76@yahoo.com.
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