ANUNȚ INTERN / EXTERN - RECRUTARE
Pentru asigurarea numărului optim de personal din cadrul stației electrice Pelicanu - Centrul de
Exploatare Slobozia– Unitatea Teritorială de Transport București, am demarat selecția externă / internă
pentru ocuparea unui post pe durată nedeterminată de:

“ȘEF TURĂ STAȚII GR. 2”
Responsabilități:

Conduce din punct de vedere tehnic şi operativ exploatarea staţiei electrice în timpul serviciului;

Asigură funcţionarea economică a echipamentelor şi instalaţiilor din staţia electrică de
transformare prin respectarea graficelor de funcţionare a transformatoarelor, a bateriilor de
condensatoare, a bobinelor de stingere, etc.(cu excepţia perioadelor în care dispecerul dispune
alt regim de funcţionare), să funcţioneze optim cu instalaţiile de încălzire tehnologice şi
netehnologice, cu bateriile de răcire ale transformatorelor, cu iluminatul interior şi exterior;

Are obligaţia să realizeze o distribuţie de calitate a energiei în timpul turei, în conformitate cu
reglementările în vigoare, asigurând:
-Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin exploatarea şi
supravegherea echipamentelor conform instrucţiunilor tehnice interne, executarea corectă a
manevrelor şi lichidarea corectă a incidentelor şi avariilor.
-Alimentarea consumatorilor la tensiunea nominală prin menţinerea tesiunii în limitele benzii de
tensiune comunicate de treptele de dispecer.
-Acţionarea în sensul menţinerii frecventei şi stabilităţii sistemului energetic prin executarea
deconectării manuale, a dispoziţiilor dispecerului şi prin supravegherea funcţionării instalaţiilor
DASF.
-Menţinerea în funcţiune a tuturor protecţiilor şi automatizărilor elementelor în exploatare.

Are obligaţia să nu părăsească camera de comandă fără să anunţe fără să anunţe şeful de tură
CTSI şi dispecerul de serviciu să răspundă imediat la apelurile telefonice ale acestuia.În cazul
în care execută controale sau lucrări care impun părăsirea camerei de comandă pe o durată
mai lungă, va lua aprobarea de la dispecerul de serviciu, stabilind cu acesta intervale de timp
pentru apel.

Poartă întreaga răspundere administrativă, materială şi penală pentru pagubele provocate în
instalaţii datorită lipsei de supraveghere a acestora, nerespectarea instrucţiunilor, normelor şi
normativelor în vigoare precum şi pentru incidentele, avariile şi accidentele produse din vina sa.
Cerințe:








Nivel studii:S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M tehnice de preferat în domeniul energetic sau
electrotehnic,
Cunoştinţe teoretice referitoare la echipamentele primare şi secundare din staţiile electrice de
transformare,
Experienţa în domeniul energetic constituie avantaj,
Operare PC (WORD, EXCEL,etc).
Aptitudini organizatorice, disponibilitatea la efort, responsabilitate,
Abilităţi de comunicare: capacitate de relaţionare şi comunicare,capacitate de analiza, sinteză
şi negociere.

.
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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
transmiteți până la data de 17.05.2021, 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), următoarele documente:
 CV actualizat (format Europass) care prezintă concret evoluţia carierei profesionale, performanțele în
activitate, precum şi datele personale;
 Carte de identitate (copie);
 Acte /diplome care atestă studiile finalizate/specializările cerute pentru ocuparea postului - în copie
legalizată (pentru conformitate de prezentat documentele în original);
 Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă candidatul este apt din
punct de vedere al sănătății pentru a-și desfășura activitatea pe postul vacant pentru care s-a înscris (în
original);
 carnetului de muncă (după caz), în copie, completat și închis la data de 01.01.2011, sau adeverință
salariat – pentru dovada vechimii în muncă / continuare activitate, de la locurile de muncă deținute
ulterior datei de 01.01.2011, conținând informații până la momentul înscrierii la selecție (după caz).
După analizarea documentelor depuse on-line, ulterior perioadei de depunere a acestora, dacă este cazul,
candidaţii selecționați se vor prezenta la sediul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, - SRU - cu punct lucru
la UTT București - DRU pentru completarea formularelor: cerere de înscriere, declaraţie și acord privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și se va pune la dispoziția acestora, Tematica şi Bibliografia aferentă, în
vederea aplicării metodelor de selecţie.
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) până la data menționată și care respectă cerințele postului referitoare la studii și
experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare).
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