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    Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității 
din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia la stația electrică Pelicanu, am demarat acțiunea de 
selecție internă, pentru ocuparea unui post vacant de: 
 

“ȘEF STAȚIE ELECTRICĂ Gr.2” 
Responsabilități: 

• Organizarea, urmărirea și realizarea programelor anuale de mentenanță (RT, RC, RK 
accidentale) aferente stației electrice; 

• Organizarea și urmărirea completării registrelor aferente activității de exploatare, a personalului 
operativ, și personalului ACRL din cadrul Stației ; 

• Urmărește desfășurarea lucrărilor desfășurate în instalațiile aflate în gestiune și participă la 
recepția lucrărilor, confirmând buna execuție a acestora, prin vizarea proceselor verbale și a 
documentelor încheiate; 

• Întocmește diagramele serviciului de tură  și programarea concediilor de odihnă a personalului 
aflat în subordine; 

• Arhivarea documentelor încheiate în anul precedent precum și a cărților tehnice a instalațiilor 
noi montate; 

• Participarea în comisii de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, în comisii 
tehnice de analiză a incidentelor din instalațiile CE Slobozia și participarea în comisii de 
recepția tehnică a lucrărilor RC, RK, investiții. 

• Verifică modul în care personalul delegat respectă reglementările în vigoare privind lucrul în 
instalațiile electrice de joasă tensiune, medie tensiune, înaltă tensiune având  și obligația 
dispunerii  personalului operativ retragerea autorizației de lucru în cazul în care personalul 
delegat nu respecta aceste reglementări. 

• Verifică modul de întocmire a autorizațiilor de lucru ,dacă sunt îndeplinite condițiile de admitere 
la lucru a personalului delegat, în conformitate cu PO cod STB-00.04, în vigoare. 

• Se informează de conținutul documentației în baza căreia se execută lucrările, face observații 
dacă este cazul, îl verifică pe executant să aibe asupra sa documentația tehnică și să execute 
lucrările în conformitate cu aceasta. 

• Răspunde de anunțarea imediata a șefului de centru, în cazul în care se constată executarea 
unor lucrări de calitate necorespunzătoare sau nerespectarea documentației. Anunțarea se 
face verbal imediat și în scris ulterior. Dacă nu se iau măsuri, se va anunța SE și conducerea 
unității. 

• Solicită șefului de centru înlocuirea documentelor care și-au pierdut valabilitatea datorită unor 
modificări în instalații ( ITI lichidare avarii, ITI specifice, PO, convenții, decizii etc) și urmărește 
înlocuirea acestora. 

Cerințe: 

• Nivel studii:S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms în domeniul energetic /electric/electroenergetic/ 
electrotehnic; 

• Experiență minim 5 ani în sistemul energetic; 

• Cunoștinte referitoare la echipamentele primare și secundare din stațiile electrice de 
transformare 

• Utilizare PC (WORD, EXCEL,etc). 

• Abilități de comunicare: capacitate de comunicare și relaționare,capacitate de a lucra în 
echipă,echilibrul emoțional, tact, diplomație și abilități de înțelegere  
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• Abilități deconducere:capacitatea de negociere ridicată, bun organizator,capacitate de sinteză 
și analiză, rapidate în luarea deciziilor, capacitate de organizare a timpului și priorităților  

• Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologică are caracter eliminatoriu în 
cazul rezultatului “inapt” sau “apt condiționat; 

•    Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă. 
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                   MEMBRU DIRECTORAT 
                     Cătălin NIȚU        Andreea – Mihaela MIU 

 
               p. Manager UTT B                                        p. Manager operațiuni UTT B 
                    Florin PETCU                                Vasile BAUMGARTNER  
  Manager de program (tehnologii de mentenanță)                                           Șef CE București   
       DMPMD RET - DEMD RET - UMA                                                                                                                                                                                                   
          cf.PG nr. 31360/07.08.2020                   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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