
 

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 Administrativ 

Auto - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, am demarat selecţia pentru ocuparea unui post 

vacant de: 

“Conducător auto (şofer)” 

 
Responsabilităţi: 

• exploatează mijloacele de transport auto în mod raţional, în condiţii de siguranţă şi numai în 

interesul CN TRANSELECTRICA  SA; 

• răspunde pe durata programului de lucru atât de integritatea autoturismului, cât şi a sarcinii 

transportate, după caz; 

• răspunde de pagubele datorate nerespectării prevederilor legale în timpul exploatării 

autoturismului; 

• să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 

instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, cât nici alte persoane care pot fi afectate de     

acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

 

Cerinţe: 

• studii de bază: medii, domeniul tehnic; 

• experiență: minim 5 ani de conducere auto; 

• permis conducere categoria B, C, E; atestări profesionale: transport marfă și persoane; 

• cunoștințe tehnice mecanice și electrice auto; 

• cunoașterea Ordonanței de Guvern 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată; 

• cunoștințe de utilizare PC; 

• abilități de comunicare, capacitate de lucru în echipă, stabilitate emoțională, rezistență la stres în 

situații neprevăzute; 

• autocontrol în situaţii limită, responsabilitate, calitatea muncii, promptitudine în rezolvarea 

problemelor; 

• apt din punct de vedere medical si psihologic,  să nu aibă condiții de pensionare. 
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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 23.07.2021, 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 – DRU - UJCRU, 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 – DRU - UJCRU. 

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.  
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