ANUNȚ INTERN/EXTERN - RECRUTARE
Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității
din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protecții si Automatizări , am demarat acțiunea de selecție
internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant cu CIM pe perioadă nedeterminată de:
“INGINER PRINCIPAL SPECIALIST”
Responsabilități:
1. Urmărește funcționarea în bune condiții a instalațiilor de comandă, protecție, automatizări și
metering din stațiile electrice ale UTT București.
2. Analizează împreună cu personalul de specialitate al UTT București incidentele, evenimentele
și avariile la care sunt implicate protecțiile, automatizările și circuitele secundare. În cazul în
care analiza se va încheia cu un raport vor fi completate punctele referitoare la echipamentele
de protecții și va răspunde de corectitudinea informațiilor.
3. Urmărește desfășurarea contractului de „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea
CNTEE Transelectrica SA” cu S SMART SA, privind întreținerea echipamentelor de circuite
secundare și protecții aparținând UTT București.
4. Reprezintă UTT București în relații cu unități de proiectare, furnizori, antreprize de construcții
etc.
5. Participă la lucrările executate pentru instalațiile de protecții, automatizări, metering și circuite
secundare.
6. Organizează si ține la zi baza de date cu privire la reglajele sistemelor de control, protecții si
automatizări, operează modificările de reglaje ca urmare a dispozițiilor DEN/DET/Operatori de
Distribuție.
7. Raspunde ca la punerea in funcțiune a unei celule noi, să verifice împreună cu executantul
lucrării corectitudinea reglajelor instalațiilor de comandă si protecție, conform dispozițiilor
DEN/DET si calitatea lucrării in vederea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor.
8. Participă (când este numit prin decizie) la analiza ofertelor şi adjudecarea câştigătorilor la
licitaţiile ca specialist pentru instalatiile de comandă, control, protecție, automatizări și metering.
9. Participă la activitatea echipelor de proiect în baza delegațiilor conducerii UTT București, în
calitate de specialist pe domeniul propriu de activitate și va răspunde personal de
implementarea ultimelor normative și va asigura transferul de informații reale și actuale ale
instalațiilor din cadrul sucursalei.
10. Întocmește ITI specifice pentru instalațiile de circuite secundare și protecții aferente instalațiilor
din stațiile UTT București.
11. Răspunde personal de realizarea corectă a reglajelor la instalațiile de protecție și automatizări
dispuse de DEN/DET Operatori Distribuție pentru terminalele numerice și urmărește realizarea
corectă (prin documente) pentru echipamentele electromagnetice.
12. Acordă asistenţă tehnică la recepţia şi preluarea lucrărilor de RT, RC şi RK a instalaţiilor de
circuite de comandă si protecții și este în responsabilitatea sa efectuarea corectă și completă a
testelor care să certifice funcționarea în parametrii normali a instalațiilor.
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13. Participă la întocmirea notelor de fundamentare și a temelor de proiectare pentru partea
specifică instalațiilor de circuite secundare si protecții.
14. Va urmări periodic existența unei legături funcționale între echipamentele de comunicații de la
sediul serviciului SCPA și calculatoarele de inginerie din stațiile retehnologizate sau
echipamentele de înregistrare a evenimentelor din stațiile neretehnologizate, pentru a fi posibilă
asigurarea unor informații rapide și sigure în cazul unor defecte din stațiile respective. În cazul
unor nefuncționări ale căilor de comunicație se va solicita intervenția personalului de
specialitate din cadrul S Teletrans SA.
15. Va urmări ca toate neconformitățile aferente unei stații să fie rezolvate cât mai curând posibil
pentru a asigura o funcționare corectă si completă a sistemului de comandă și protecție. În
cazul întârzierilor în rezolvare va avea obligația de a întocmi documente pentru personalul care
trebuie să o rezolve fie direct prin SSCPA, fie prin compartimentele dedicate din cadrul UTT
București.
16. Răspunde la solicitările în interes de serviciu ale șefului SSCPA. Acestea pot deveni sarcini de
serviciu, dacă sunt solicitări pe termen lung. Există situații în care pot apărea sarcini de serviciu
uzuale, dar care sunt individualizate, sau au termene de realizare de scurtă durată.
17. Analizează stadiului de funcționare, din punct de vedere hardware si software, al
echipamentelor de calcul integrate în sistemele SCADA aferente stațiilor electrice aflate în
gestiunea UTT București.
18. Urmărește funcționarea rețelelor locale și a echipamentelor de comunicație aferente stațiilor
electrice aflate în gestiunea UTT București.
19. Utilizează softuri dedicate sistemelor de comandă, control, protecții și automatizări în vederea
diagnozei, analizei și remedierii de neconformități.
20. Analizează, propune și implementează soluții în vederea îmbunătățirii exploatării stațiilor
electrice din punct de vedere al sistemelor digitale de comandă, control, protecții și automatizări
aferente acestora.
21. Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologică are caracter eliminatoriu în
cazul rezultatului “inapt” sau “apt condiționat.
Cerințe:

1.Nivel studii:S/ECTS+M/ECTS tehnice în domeniul inginerie energetică/electrică
2.Cunoștințe necesare postului –cunoașterea instalaţiilor aferente UTT Bucureşti
-cunoaşterea prescripţiilor tehnice elaborate de CNTEE
TRANSELECTRICA şi institute de specialitate
- cunoştinţe minime de limba engleză.
3.Cunoștințe PC (WORD, EXCEL,etc), utilizare software-uri adecvate echipamentelor de comandă,
protecţie şi automatizări
4.Experință minim 5 ani în exploatarea instalaţiilor de transport şi distribuţie al energiei electrice.
5.Abilități de comunicare:
 capacitate de relaționare și comunicare,
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 capacitate de analiză, sinteză și negociere
6.Alte abilități:
 disponibilitate pentru deplasări
 disponibilitate pentru preluarea unor sarcini suplimentare fișei postului
 capacitatea de a primi, analiza, asimila și optimiza informații, spirit de initiativa, loialitate
 autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă
 rezistentă 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 22.06.2021 la Serviciul Resurse Umane București 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;
 Carte de identitate (copie);
 Acte de studii care atestă studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii
legalizate);
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 După validarea actelor depuse on-line, candidaţii se vor prezenta la SRU București cu punct
lucru la UTT București- DRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere” şi
,,declaraţie”, cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de
01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă (dacă este cazul), raport Revisal;
 După completarea cererii de înscriere, a declaraţiei şi depunerea actelor, se va pune la
dispoziție de către SRU București 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 București 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.
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