ANUNȚ INTERN / EXTERN - RECRUTARE
Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității
din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia la stația electrică Gura Ialomiței, am demarat acțiunea de
selecție internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:
“ȘEF TURĂ STAȚII Gr.2”
Responsabilități:
1.Conduce din punct de vedere tehnic și operativ exploatarea stației electrice în timpul serviciului;
2.Asigură funcționarea economică a echipamentelor și instalațiilor din stația electrică de transformare
prin respectarea graficelor de funcționare a transformatoarelor, a bateriilor de condensatoare, a
bobinelor de stingere, etc.(cu excepția perioadelor în care dispecerul dispune alt regim de funcționare),
să funcționeze optim cu instalațiile de încălzire tehnologice și netehnologice, cu bateriile de răcire ale
transformatorelor, cu iluminatul interior si exterior;
3.Are obligația să realizeze o distribuție de calitate a energiei în timpul turei, în conformitate cu
reglementările în vigoare, asigurind:
• Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin exploatarea și
supravegherea echipamentelor conform instrucțiunilor tehnice interne, executarea corectă a
manevrelor și lichidarea corectă a incidentelor și avariilor.
• Alimentarea consumatorilor la tensiunea nominală prin menținerea tesiunii în limitele benzii de
tensiune comunicate de treptele de dispecer.
• Acționarea în sensul menținerii frecvenței și stabilității sistemului energetic prin executarea
sacrificiilor manuale, a dispozițiilor dispecerului și prin supravegherea funcționarii instalațiilor
DASF.
• Menținerea în funcțiune a tuturor protecțiilor și automatizărilor elementelor în exploatare.
4.Are obligația să nu părăsească camera de comanda fără să anunțe fără să anunțe șeful de tură
CTSI și dispecerul de serviciu să răspundă imediat la apelurile telefonice ale acestuia.În cazul în care
execută controale sau lucrări care impun părăsire camerei de comandă pe o durată mai lungă, va lua
aprobarea de la dispecerul de serviciu, stabilind cu acesta intervale de timp pentru apel.
5.Poartă întreaga răspundere administrativă, materială și penală pentru pagubele provocate în
instalații datorită lipsei de supraveghere a acestora, nerespectarea instructiunilor, normelor și
normativelor în vigoare precum și pentru incidentele, avariile și accidentele produse din vina sa.
Cerințe:
• Nivel studii:S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Școală profesională tehnice de preferat în domeniul
energetic sau electrotehnic,
• Cunoștinte teoretice referitoare la echipamentele primare și secundare din stațiile electrice de
transformare,
• Experiență în domeniul energetic constituie avantaj,
• Utilizare PC (WORD, EXCEL,etc)
• Aptitudini organizatorice, disponibilitatea la efort, responsabilitate
• Capacitatea de comunicare cu personalul de conducere
• Capacitate de a lucra în echipă, echilibru emoțional, tact, diplomație și abilități de înțelegere
/convingere
• Apt din punct de vedere medical și psihologic
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Informații generale:
Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a
aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 21.09.2020 la Serviciul Resurse Umane București cu
punct de lucru la UTT București -DRU din cadrul Unității Teritoriale de Transport București, pe adresa
de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:
• CV actualizat (tip Europass) care prezintă evoluţia carierei profesionale a candidatului,
experienţă, precum şi datele personale;
• Carte de identitate (copie);
• Acte de studii care atestă studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii
legalizate);
• Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
• După validarea actelor depuse on-line, candidaţii se vor prezenta la SRU București cu punct
lucru la UTT București- DRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere” şi
,,declaraţie”, cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de
01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă (dacă este cazul), raport Revisal;
• După completarea cererii de înscriere, a declaraţiei şi depunerea actelor, se va pune la
dispoziție de către SRU București cu punct lucru la UTT București- DRU, tematica şi bibliografia
aferente, în vederea aplicării metodelor de selecţie.
CNTEE Transelectrica –SA prelucrează datele cu caracter personal din documentele depuse, cu
scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane București cu punct lucru la UTT
București- DRU, la telefon 021-2016230.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc
cerințele solicitate.
p. Directorat Companie
Conform Hotărâre nr.160/2020 Anexa B
PREȘEDINTE DIRECTORAT
Cătălin NIȚU
p. Manager UTT B
Florin PETCU
Manager de program (tehnologii de mentenanță)
DMPMD RET - DEMD RET - UMA
cf.PG nr. 31360/07.08.2020

MEMBRU DIRECTORAT
Andreea – Mihaela MIU
p. Manager operațiuni UTT B
Vasile BAUMGARTNER
Șef CE București
cf.PG nr. 31075/06.08.2020

VIZAT:
Șef S.R.U București
cu pct. lucru la UTT Bucureşti – DRU
Marieta BÎRA
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