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Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. este operatorul de 

transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. 

Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și 

asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru 

transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului 

Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de 

electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea. 

Avȃnd ȋn vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare şi pentru 

asigurarea numărului optim de personal operativ din cadrul Staţiei 400/220/110/20 kV Suceava grad 

2,  Unitatea Teritorială de Transport Bacău reorganizam selecția pentru ocuparea unui post pe 

durata nedeterminata de:  “şef tură staţie gr. 2”  
 

Concursul va avea loc în data de 29.09.2020 ora 09:00 (proba teoretica, lucrare scrisa) si ora 12:00 

(interviul de selectie) la sediul Unitații Teritoriale de Transport BACĂU din strada Oituz nr.41, Bacau 

Metoda de recrutare si selectie a candidatilor: pe baza analizei documentelor solicitate la dosar si 

prin nota generala a concursului (pondere 50% lucrare scrisa si 50% interviu) 
 

Responsabilități:  

• Asigură exploatarea staţiei în condiţii de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional; 

• Efectuarea de manevre programate normal sau accidental în instalaţiile de exploatare la 

dispoziţia/ cu aprobarea centrelor de dispecer cu autoritate de decizie a echipamentelor. 
 

Cerințe:  

• Nivel studii: inginer - absolvent de studii superioare tehnice cu diplomă de inginer / ECTS 

specialitatea energetică / electrotehnică cu diplomă de licență  

• Cunoştinţe privind exploatarea, întreţinerea instalaţiilor electroenergetice, cunoştinţe privind 

instalaţiile şi echipamentele electrice din staţiile electrice de transformare şi LEA , cunoştinţe operare 

PC, cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. Permis de conducere categoria B; Cunoştinţele deţinute 

trebuie să permită obţinerea grupei IV de autorizare de autorizare SM la finalizarea stagiului de 

pregătire. 

• Experiență în exploatarea și / sau întreținerea instalațiilor electrice conferă avantaj candidatului; 

• stare de sănătate foarte bună, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 349/2006; capacitate de adaptare: la sarcini repetitive, la reguli și instrucțiuni, 

flexibilitate, operativitate în rezolvarea sarcinilor; 

• abilități de comunicare : capacitate de relaționare, spirit deschis spre colaborare și lucru în 

echipă; 
 

Informații generale: 

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, pentru 

a aplica, vă rugam să depuneti la Secretariatul Unitații Teritoriale de Transport BACĂU din strada 

Oituz nr.41, Bacău, până la data de 25.09.2020, urmatoarele documente necesare inscrierii la 

concurs:.  

• curriculum vitae care sã prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, 
experienta, precum si datele personale; 
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• copii legalizate dupã actele/diplomele care atestã studiile finalizate/specializarile cerute pentru 
ocuparea postului (original + copie legalizata); 

• copie dupã Cartea de muncã completata cu raport REVISAL; 

• copie dupã cartea de identitate ; 

• adeverinta medicala (medic familie), din care sã rezulte dacã candidatul este apt din punct de 
vedere al sãnãtãtii pentru  postul scos la concurs (cu mentiunea zilelor de incapacitate 
temporara de munca pe ultimele 12 luni). 
 

Relatii suplimentare se pot obtine la: telefon 0234207/130/180/144/145 Serviciul Resurse Umane cu 

punct de lucru U.T.T. Bacău - DRU. 

CNTEE ”Transelectrica” – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul 

desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.  

Ne rezervam dreptul de a selecționa si de a contacta numai candidații care indeplinesc cerințele 

solicitate.  

Vor fi luate în considerare doar documente necesare inscrierii la concurs depuse la Secretariatul 

Unitații Teritoriale de Transport BACĂU, până la data menționată și care respectă întocmai cerințele 

postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare) 

Dupa validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție tematica si bibliografia in vederea 

aplicării metodelor de selecție.  

 


