ANUNȚ 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 pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă
principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu
cererea.
Pentru asigurarea numărului optim de specialiști la Biroul Patrimoniu Administrativ din cadrul Unității
Teritoriale de Transport Cluj, am reluat selecția pentru ocuparea unui post de:

“Referent de specialitate principal” - la Biroul Patrimoniu Administrativ
Responsabilități
 identifică bunurile patrimoniale și verifică înregistrarea acestora în patrimoniul UTT Cluj
 asigură și gestionează baza de date cu privire la patrimoniul public și privat al UTT Cluj ( LEA , stații ,
terenuri , cladiri , echipamente)
 urmărește derularea serviciilor de arpentaj cadastral (măsurători topocadastrale, intocmire documentații,
depunere documentații OCPI, obținere incheiere carte funciara, actualizare date ) pentru bunurile din
patrimoniul public și privat al UTT Cluj
 ține evidența de plată a impozitelor și taxelor pe clădiri , terenuri și auto din cadrul UTT Cluj
 se ocupă de întocmirea documentației necesare impunerii respectiv scoaterii din evidență a bunurilor și
depunerii acestora la serviciile de taxe și impozite din cadrul Primăriilor.
 răspunde de organizarea activității arhivistice a CN Transelectrica SA - UTT Cluj prin organizarea și
gestionarea arhivei fizice
 verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventar, dosarele constituite și întocmește
inventarele pentru documentele fără evidență aflate în depozitul de arhivă pe baza registrului de
evidență curentă prevăzut de Legea 16/1996
 pune la dispoziție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor
creatoare sau interesate; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat.
 organizează depozitul de arhivă după criterii prestabilite în conformitate cu legislația în vigoare,
menținand și asigurand ordinea și curățenia acestuia
 participă la inventarierea anuală din cadrul UTT Cluj
Cerințe
 Studii superioare absolvite;
 Logică, organizare, corectitudine, claritate în exprimare, disponibilitate la efort prelungit, capacitate de
mobilizare la volum mare de muncă;
 Apt din punct de vedere medical și psihologic;
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm
să trimiteți până la data de 17.11.2020 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 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 si li se va pune la dispoziție, tematica și bibliografia aferentă în vederea
aplicării metodelor de selecție.
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