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         Pentru asigurarea numărului optim de personal din cadrul Centrului de Exploatare București – Unitatea 
Teritorială de Transport București și având în vedere importanța, complexitatea și volumul lucrărilor 
desfășurate în cadrul centrului, am demarat selecția internă pentru ocuparea unui post pe durată 
nedeterminată de: 

“ȘEF CENTRU” 
Responsabilități: 

 Asigură siguranţa în funcţionare şi încadrarea în parametrii normali, stabiliţi de proiectanţi, constructori, 

dispeceri, etc. ai instalaţiilor gestionate de centru; 

 Face propuneri privind optimizarea instalațiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea 

automatizării, introducerea de noi tehnologii; 

 Răspunde de  menţinerea în stare bună de funcţionare a instalațiilor electrice aflate în gestiune, conform 

normelor şi reglementărilor în vigoare, organizează în acest sens intervențiile în vederea remedierilor 

semnalate; 

 Participă la recepția lucrărilor de mentenanță (RT,RC,RK), investiții verifică realizarea acestora conform 

documentațiilor din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

 Verifică și avizează PV de execuție lucrări, parcursul acestora, întocmite de personalul din subordine sau 

confirmă execuția acestora dacă participă direct la verificarea execuției; aceste procese verbale sunt 

documentele prin care se decontează situațiile de plată transmise de executant; 

 Elaborează ITI și PO pentru instalaţiile gestionate; 

 Propune planuri anuale privind lucrările de mentenanţa a instalaţiilor din gestiunea centrului: întocmirea 

programului anual de retrageri din exploatare, corelat cu unităţile  de exploatarevecine; întocmirea şi 

înaintarea spre aprobare a programelor lunare de lucrări în  instalaţiile  din gestiune;organizarea 

transmiterii cererilor de retragere din exploatare pentru instalațiile  planificate pentru   execuție de lucrări 

RT, RC, RK, investiții. 

Cerințe: 
 Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS tehnice în domeniul energetic/electrotehnic; 

 Experiență: minim 5 ani în exploatarea instalațiilor energetice din rețeaua de transport al energiei 

electrice; 

 Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național –SEN, cu deosebire 

activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem; 

 Cunoașterea Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport; 

 Cunoașterea legislației din domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare 

în domeniul Energiei –ANRE; 

 Utilizare PC (word, excel) și aplicații soft de specialitate; 

 Abilități de conducere: rapiditate și obiectivitate în adoptarea deciziilor; spirit organizatoric de echipă și 

autocontrol; capacitate de planificare și organizare a unei activități;capacitatea de delegare, previziune și 

evaluare obiectivă; capacitate de adaptare la reguli și îndrumare profesională ; 

 Abilități de comunicare,negociere :capacitate de relaționare și comunicare cu subordonații; capacitate de 

analiză, sinteză și negociere;capacitatea de a transmite cu claritate deciziile adoptate; capacitatea de a 

se face înțeles în procesul de comunicare; 

 Echilibru emoțional; 

 Abilitate în crearea și menținerea unei atitudini pozitive în cadrul entității organizatorice conduse ; 

 Analizarea și eliminarea potențialelor conflicte interumane. 
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Informații generale: 
 Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să 
depuneți până la data de 24.05.2021 un Curriculum Vitae actualizat (format  Europass care prezintă concret 
evoluţia carierei profesionale, performanțele în activitate, precum şi datele personale) însoțit de Aplicația internă 
semnată de către șeful ierarhic direct (pentru luare la cunoștință, spre știință) și de către conducătorul EO din 
care faceți parte la Serviciul Resurse Umane – cu punct de lucru la UTT București – DRU, în atenția doamnei 
Marieta BÎRA (pe adresa de email marieta.bira@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon 
021.201.62.30. 
 
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 SRU – cu punct de lucru la UTT București din strada Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 1A) până la data menționată și care respectă cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații 
precizate în prezentul Anunț de recrutare). 
 
După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, dacă este cazul, se va pune la dispoziția 
candidaților selecționați, Tematica şi Bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecţie. 
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