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Avȃnd ȋn vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare şi pentru 
asigurarea numărului optim de personal din cadrul Unității Management Active (UMA), Departamentul 
Exploatare Mentenanță și Dezvoltare RET (DEMD RET), Departamentul Exploatare Mentenanță RET 
(DEM RET, Serviciul Mentenanță - cu punct de lucru la U.T.T. București am demarat selecția pentru 
ocuparea a unui post vacant cu CIM pe durată nedeterminată de:  
     

“ȘEF SERVICIU TEHNIC” 
Responsabilități: 
1. Participă la programarea și derularea activității de mentenanță (majoră și minoră) din cadrul UTT 
București; 
2. Asigură condițiile derulării contractului de mentenanță cu SMART SA precum și a celorlalte 
contracte de reparații încheiate cu terți, pentru instalațiile din gestiunea UTT București; 
3. Asigură elaborarea programelor anuale de mentenanță aferente instalațiilor din gestiunea UTT 
București; 
4. Coordonează, prin responsabilii de proiect, respectarea prevederilor contractuale pentru lucrările de 
mentenanță (majoră și minoră) executate asupra instalațiilor din gestiunea UTT București; 
5. Participă la recepția și punerea sub tensiune a instalațiilor din gestiunea UTT București, după 
efectuarea  lucrărilor de mentenanță (majoră și minoră); 
6. Verifică și semnează situațiile de plată, devizele și facturile pentru realizarea lucrărilor și serviciilor 
angajate, în limita de competență acordată; 
7. Stabilește măsuri de îmbunătățire a progrămării și calității lucrărilor de mentenanță precum și măsuri 
de îmbunătățire a mentenanței echipamentelor electrice; 
8. Participă la analiza tehnică a incidentelor și avariilor și la stabilirea măsurilor ce trebuiesc luate în 
vederea prevenirii unor evenimente similare și urmărind respectarea în termen a măsurilor stabilite; 
9. Participă în comisiile de evaluare și la analiza ofertelor; 
10. Participă la actualizarea procedurilor operaționale și instrucțiuni de lucru din zona de competență. 
Cerințe: 

 Studii superioare tehnice (în domeniul electroenergetic/electrotehnic/inginerie electrică)  nivel 
S/ECTS+M; 

 Experiență minim 5 ani în domeniul mentenanței instalațiilor electroenergetice; 

 Cunoasterea activităților reprezentative din Sistemul Electorenergetic Național-SEN, cu 
deosebire activitatea de transport a energiei electrice;  

 Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei – ANRE; 

 Cunoașterea normelor, reglementărilor și procedurilor de sistem și operaționale aplicabile în 
activitate serviciului, în domeniul dezvoltării, exploatării și mentenanței instalațiilor din RET; 

 Utilizare PC și a aplicațiilor soft de specialitate; 

 Capacitate de a lucra în echipă;  

 Echilibru emoțional; 
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 Adaptalitate și promtitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu; 

 Autodisciplină și stabilitate în cee ace privește modul de muncă; 

 Spirit de inițiativă, loialitate; 

 Capacitate de analiză și sinteză; 

 Orientare spre sarcină și valoare; 

 Rezistență la stres. 
 

Informații generale: 
            Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a 
aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 26.04.2021 la Serviciul Resurse Umane - cu punct de 
lucru la UTT București -DRU din cadrul Unității Teritoriale de Transport București, pe adresa de e-mail: 
marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:    

 CV actualizat (tip Europass) care prezintă evoluţia carierei profesionale a candidatului, 
experienţă, precum şi datele personale; 

 Aplicația Internă — semnată ( pentru luare la cunoștință/spre știință) de către conducatorul 
entității organizatorice din care faceti parte  

       Fişă examen medical cu menţiunea în clar ,, apt medical’’ pentru ocuparea postului de “Șef 
serviciu tehnic” eliberată de medicul de medicina muncii din care să rezulte dacă, candidatul 
este apt din punct de vedere al sănătăţii pentru a-şi desfăşura activitatea pe postul vacant 
pentru care s-a înscris, în original. 

            După validarea actelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU - cu punct lucru la UTT 
București- DRU, tematica şi bibliografia aferente, în vederea aplicării metodelor de selecţie. 
 
           CNTEE Transelectrica –SA prelucrează datele cu caracter personal din documentele depuse, 
cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare. 
          Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane - cu punct lucru la UTT București- 
DRU, la telefon 021-2016230. 
           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc 
cerințele solicitate.  
 
 
 

mailto:marieta.bira@transelectrica.ro

