ANUNŢ 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 pieţei, asigurarea siguranței
Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea, reprezintă principala legătură dintre cererea și
oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.
Pentru asigurarea continuităţii şi a numărului optim de personal din cadrul Serviciului Calitate,
Mediu, Securitate și Sănătate în Muncă - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, am demarat
selecţia pentru ocuparea unui post vacant de:

“INSPECTOR SECURITATEA MUNCII”
Responsabilităţi:
 Aplică legislația națională, normele și normativele specifice activității unității;
 Întocmește și urmărește modul de realizare a graficelor de control pentru toate formele de control
pe linia SM dispuse.
 Urmărește realizarea măsurilor rezultate din aplicarea normelor metodologice, instrucțiunilor și
dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor și de elaborare a programelor
necesare de către entitățile unității;
 Participă la realizarea programului de autorizare a obiectivelor din punct de vedere al securității
muncii, la schimbarea condițiilor de muncă;
 Întocmește Planul de Prevenire și Protecție al unității și asigură distribuirea acestuia întregului
personal;
 Participă la îmbunătățirea și menținerea continuă a sistemului integrat de managementul calității,
mediului, securității și sănătății în muncă, în conformitate cu standardele internaționale ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001;
 Participă, conform nominalizării, la analiza evenimentelor de muncă / accidentelor de muncă;
 Participă la examinările de securitatea muncii pentru personalul care necesită a fi autorizat din
punct de vedere al securității muncii pentru desfășurarea activității în instalațiile electrice;
 Participă în calitate de consultant și membru în comisie la activitățile de identificare și evaluare a
riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la nivelul unitații, precum și la elaborarea
planurilor de măsuri care se întocmesc pentru eliminarea sau diminuarea acestora;
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Cerinţe:
 studii de bază superioare S / ECTS+M, domeniul tehnic - specializarea electroenergetică,
electrotehnică, electromecanică;
 experiență minim 5 ani în domeniul electric / energetic;
 curs postuniversitar în domeniul securității şi sănătății în muncă;
 cunoștințe privind caracteristicile echipamentelor și instalațiilor electroenergetice;
 cunoștințe legislative din domeniul securității și sănătății muncii;
 abilități de comunicare și negociere foarte bune;
 abilități în relațiile umane, bună capacitate de a lucra în echipă;
 abilități: organizatorice, eficacitate și siguranță în îndeplinirea responsabilităților, echilibru
emoțional, atenție concentrată și distributivă, simțul observației, capacitate de analiză, sinteză și
argumentare;
 claritate, concizie, fluenţă şi coerenţă în exprimare;
 cunoștințe utilizare / operare PC;
 apt din punct de vedere medical și psihologic în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 în
vigoare;
 să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă;
 constituie avantaj - Permis de conducere categoria B.
Informaţii generale:
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerinţele menționate mai sus, vă
rugăm să trimiteţi până pe data de 15.06.2021, 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 candidaţi, la
Serviciul Resurse Umane cu punct de lucru la UTT Sibiu - Direcţia Resurse Umane, în atenţia d-nei
Mioara Stancu, pe adresa de email: mioara.stancu@transelectrica.ro sau la Registratura Unităţii
Teritoriale de Transport Sibiu din Bd.Corneliu Coposu, nr.3 / nr.fax 0269.207.101.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269.207.115 – Serviciul Resurse Umane cu punct de
lucru la UTT Sibiu - Direcţia Resurse Umane.
CNTEE “Transelectrica” – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul
desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie, respectând temeiul legal în vigoare.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc
condiţiile solicitate.
Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Unităţii
Teritoriale de Transport Sibiu din B-dul Corneliu Coposu, nr.3) până la data menţionată şi care
respectă întocmai cerinţele postului referitoare la studii şi experienţă (informaţii precizate în prezentul
Anunţ de recrutare).
După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere şi validare a documentelor, se vor pune la
dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de
selecție.

