
 

 

 

 

 

 

Nr. UTT Cluj 7756/17.09.2020 

ANUNȚ   DE   RECRUTARE 
 

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. 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. 

Motivul recrutării Pentru asigurarea numarului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții 

a activității din cadrul Serviciului Auto – Unitatea Teritorială de Transport Cluj, am demarat selecția 

pentru ocuparea unui post de: 

 

“CONDUCATOR AUTO”  
Responsabilități  

 Conducerea autovehiculelor Unitaţii Teritoriale de Transport Cluj, pentru realizarea obiectului de 
activitate. 

 Folosirea autovehiculul repartizat în mod raţional şi numai în interesul serviciului. 

 Efectuarea  controlului şi îngrijirii zilnică a autovehiculului din dotare (CIZ).  

 Îndeplineste şi alte atribuţiuni stabilite prin fişa postului. 
Cerințe  

 Să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic. 

 Studii – Studii de bază / Certificari, autorizari – Carnet şofer categoria B,   

 Cunoştinţe necesare postului – O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumuri publice, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de 
aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cunoştinţe generale de mecanică auto, Conoştinţe de operare PC: Windows Office. 

 Experienţă de minim 5 ani în activitatea auto, 

 Abilitaţi în relaţiile umane – capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la efort prelungit conduită 
morală . 

 

Informații generale 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm 
să trimiteți până la data de 30.09.2020 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în 
limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și 
datele personale), specificând denumirea postului pentru care candidați, la secretariatul UTT Cluj 
Secretariat.Cluj@transelectrica.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264-405529 - Serviciul Resurse Umane. 
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 rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.  
Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura UTT Cluj) până 
la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații 
precizate în prezentul Anunț de recrutare).  
După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, va fi anuntata data selecției 
candidaților selecționați și li se va pune la dispoziție, tematica și bibliografia aferentă în vederea aplicării 
metodelor de selecție.  
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