
 

 

 

  

 

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 șiasigură 

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

energiei electrice, funcționare a sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic 

Național. De asemenea, reprezintă principal legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând 

permanent producția de energie cu cererea. 

Pentru asigurarea asigurării funcționării în condiții de siguranță a Stației 220 kV Tg. Jiu Nord, mun. Tg. 

Jiu, str. Ciocîrlău F.N., județul Gorj, din cadrul Centrului de Exploatare Tg. Jiu – Unitatea Teritorială de 

Transport Craiova, după vacantarea unui post de Șef tură stații  gr. 3, 4, ca urmare a pensionării titularului 

postului, și pentru respectarea  Normativului de personal pentru personalul operativ ce deservește stațiile 

electrice aflate în patrimoniul UTT Craiova, aplicabil, am demarat selecția externă pentru ocuparea unui 

post de: 

ȘEF TURĂ STAȚII GR. 3, 4, pe durată nedeterminată 

 

            Responsabilități: 

• supravegherea instalațiilor, efectuarea de manevre programate și manevre pentru eliminarea 

incidentelor; 

• aplicarea normelor metodologice și a dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a 

riscurilor din instalațiile stației; 

• disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp, atunci când este solicitat în cazuri 

de avarii sau alte necesități urgente.       

 

Cerințe (studii, cunoștințe, experiență și abilități): 

• studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M în domeniul energetic / electrotehnic / electromecanic; 

• cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic / Energetic Național – SEN, cu 

deosebire activitatea de transport al energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;  

• cunoaşterea legislaţiei din domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei - ANRE;  

• experiență: minim 1,5 ani pe post de "ajutor șef tură" sau în sistemul energetic național (SEN); 

• utilizare PC; 

• permis de conducere – categoria B (constituie avantaj); 

• capacitate de comunicare cu personalul de conducere; 

• capacitatea de a lucra în echipă, echilibru emoțional, tact, diplomație și abilități de înțelegere / 

convingere; 

• să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă; 

• să nu îi fi încetat CIM pentru abateri disciplinare; 

• apt din punct de vedere medical și psihologic; 

• să aibă domiciliul în localitatea în care se află postul vacant sau în localități limitrofe acesteia.  
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             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 22.12.2020 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 Direcția Resurse Umane - Serviciul 

Resurse Umane, cu punct de lucru la UTT Craiova, în atenția doamnei Violeta VÎLCU / doamnei Oana 

GIORGI (pe adresele de e-mail: Violeta.Vilcu@transelectrica.ro / Oana.Giorgi@transelectrica.ro).  

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele: 0251307115 / 0251307117. 

 

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 Craiova, mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, județul 

Dolj) 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, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în 

vederea aplicării metodelor de selecție. 
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