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ANUNŢ EXTERN – 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.  

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 pieţei, asigurarea siguranței Sistemului 

Electroenergetic Naţional. De asemenea, reprezintă principala legătură dintre cererea și oferta de 

electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea. 

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal din cadrul Staţiei 220/110/20 kV Gheorgheni – 

Centrul de Exploatare Braşov -  Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, am demarat acţiunea de 

selecţie pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă determinată, de: 

 

“ŞEF TURĂ STAŢII GR.3,4”- în pregătire (dublură pe post)  

până la pensionarea titularului pe post 
 

Responsabilităţi: 

• Supravegherea și exploatarea instalațiilor din stația Gheorgheni; 

• Efectuarea manevrelor programate și a manevrelor pentru eliminarea avariilor; 

• Efectuarea controlului în stație, înregistrarea parametrilor de funcționare a instalațiilor, 

depistarea și anunțarea neconformităților; 

• Admiterea la lucru a personalului delegat, recepția lucrărilor din stație și efectuarea probelor de 

funcționare cu apratajele de comutație, după lucrări. 

• Activitatea presupune lucrul în ture, durata timpului de lucru fiind de 12 ore. 

Cerinţe: 

• studii de bază S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Școala profesională – specializări: sisteme 

electrice, electrotehnică, electromecanică, ingineria sistemelor electroenergetice/ 

electroenergetică, energetică industrială;  

• cunoștinte teoretice referitoare la echipamentele primare și secundare din stațiile de 

transformare; 

• experiență în exploatarea instalațiilor de transport și distribuție al energiei electrice, constituie 

avantaj; 

• capacitate de a evalua și de a lua decizii cu responsabilitate și promptitudine;  

• echilibru emoțional, atenție concentrată și distributivă, simțul observației, capacitate de analiză 

și de sinteză; 

• cunoștințe utilizare PC; 

• stare de sanătate bună cu rezistență la stres; 

• “apt” la testare şi evaluare psihologică - probă eliminatorie. 
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Informaţii generale: 

Dacă acest post vă interesează şi considerați că îndepliniți toate cerintele menționate mai sus, vă 

rugăm să trimiteti până pe data de 30.09.2020 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane - Direcţia Resurse 

Umane, cu punct de lucru la UTT Sibiu, în atenția d-nei Mioara STANCU, pe adresa de email: 

mioara.stancu@transelectrica.ro sau la Registratura Unităţii Teritoriale de Transport Sibiu din             

B-dul Corneliu Coposu, nr.3, nr.fax 0269.207.101, următoarele documente: 

- CV actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei 

profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale); 

- Carte de identitate/buletin de identitate – în copie;  

- Actele/diplomele care atestă studiile finalizate / specializările cerute pentru ocuparea postului – în 

copie legalizată (pentru conformitate cu originalul); 

 

După validarea actelor depuse, candidaţii se vor prezenta la SRU - DRU cu punct de lucru la UTT 

Sibiu, cu actele de studii în original, copie după carnetul de munca (până la data de 01.01.2011), alte 

acte care să ateste vechimea în muncă ( daca este cazul), raport REVISAL,  pentru completarea 

cererii de înscriere. 

 

După completarea şi depunerea documentelor se vor pune la dispoziţia candidaţilor, de către SRU - 

DRU cu punct de lucru la UTT Sibiu, Tematica şi Bibliografia aferenta, în vederea aplicării metodelor 

de selecție. 

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269.207.115 - SRU Sibiu – DRU - UTT Sibiu.     

                                                                                                                                          

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

desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie, respectând temeiul legal în vigoare. 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc 

condiţiile solicitate.  

 

 

 

 

mailto:mioara.stancu@transelectrica.ro

