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 Centrului de Excelenţă în
Energetică - Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, am demarat selecţia pentru ocuparea unui
post vacant de:

“TEHNICIAN PRINCIPAL SPECIALIST”
Responsabilităţi:
 participă la instruirea practică a personalului din cadrul CNTEE TRANSELECTRICA SA și terți, în
domeniul LST;
 întocmeşte planul de aprovizionare al Centrului de Excelență în Energetică;
 întocmeşte necesarul anual de obiecte de inventar şi mijloace fixe (mijloace de protecţie, scule,
dispozitive de lucru, echipamente de lucru);
 urmăreşte aprovizionarea conform necesităţilor şi priorităţilor centrului;
 ţine evidenţa stocului de materiale al Centrului de Excelență în Energetică;
 întocmeşte procese verbale de casare, ca urmare a casării mijloacelor fixe, întocmeşte fişele
individuale şi nominale de evidenţă a obiectelor de inventar;
 organizează fluxul informaţional, transmite şi primeşte documente, ţine evidenţa documentelor,
răspunde de arhivarea documentelor în conformitate cu reglementările în vigoare și asigură un
sistem de protecție și securitate a documentelor și informațiilor pentru confidențialitatea și
păstrarea secretului de serviciu;
 solicită și urmărește dotarea cu echipament de lucru și protecție pe linie de securitatea muncii
pentru personalul din cadrul Centrului de Excelenţă în Energetică.
Cerinţe:
 studii de bază: medii - specialitatea electrotehnică, electromecanică, electroenergetică;
 experiență: minim 2 ani în domeniul LST si minim 2 ani în mentenanța și exploatarea instalațiilor
de transport și distribuţie a energiei electrice;
 permis conducere categoria B;










cunoașterea principiilor de bază și a metodelor de lucru sub tensiune la stații și LEA;
cunoașterea prescripțiilor tehnice elaborate de ANRE și TRANSELECTRICA, precum şi a fișelor
tehnologice în domeniul LST;
cunoaşterea principiilor de funcţionare și a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor primare şi
secundare din staţiile și liniile electrice de transport;
cunoaşterea standardelor și reglementărilor în domeniul calităţii și mediului;
cunoştinţe de utilizare PC-uri;
abilități de comunicare, negociere, capacitate de lucru în echipă, stabilitate emoțională, rezistență
la stres în situații neprevăzute;
autocontrol în situaţii limită, responsabilitate, calitatea muncii, promptitudine în rezolvarea
problemelor;
clinic sănătos, apt pentru lucrul la înalțime; să nu aibă condiții de pensionare.

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 27.08.2021, 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 - 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 - Direcţia Resurse Umane - 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.

