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Avȃnd ȋn vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare şi pentru 

asigurarea numărului optim de personal din cadrul Unității Management Active (UMA), Direcția 

Exploatare, Mentenanță și Dezvoltare RET - Departamentul Mentenanță RET - Serviciul Mentenanţă 

- cu punct de lucru la U.T.T. București am demarat selecția pentru ocuparea a unui post vacant cu 

CIM pe durată nedeterminată de:  

“ RESPONSABIL DE PROIECT” 

 

Responsabilități: 

- Urmărirea, verificarea și coordonarea activității proiectelor de mentenanță minoră - stații LSNO 

si mentenanță majoră stații (RC, RK);  

- Respectă, aplică si răspunde conform prevederilor procedurilor în vigoare, de programarea, 

derularea și raportarea serviciilor/lucrărilor strategice realizate în baza contractului de 

servicii/lucrări în instalațiile din gestiunea CNTEE Transelectrica; 

- Participare la  analiza și avizarea documentatiilor tehnico-economice în domeniu și urmărirea 

realizării  acestora 

- În faza de pregătire a proiectelor – exercită verificarea documentațiilor de proiectare, în toate 

fazele de proiectare, în conformitate cu legile, reglementările, normele și procedurile aplicabile 

și valabile 

- În faza de executie a proiectelor - exercită verificarea realizării corecte a prestării/executării 

serviciilor/ lucrărilor de mentenanță minoră - stații LSNO si mentenanță majoră stații (RC, RK); 

- În faza de receptie a proiectelor - asigură recepţia la terminarea serviciilor/lucrărilor şi recepția 

finală, după perioada de garanţie, pentru proiectele de mentenanță minoră - stații LSNO şi 

mentenanță majoră stații (RC, RK), verifică documentele prezentate în vederea recepției; 

- Verificarea şi vizarea tuturor documentelor de decontare din aria de activitate (devize ofertă, 

situații de plata) ; 

- Răspunde de aplicarea corectă a tuturor prevederilor contractului de mentenanță  pentru 

lucrările din sfera de activitate. 

Cerințe: 

1.Nivel studii: (S/ECTS+M), specialitatea electric/ electroenergetică (ingineria sistemelor electro-

energetice/ energetică industrială) 

2.Cunoștințe necesare postului  

- evidența și urmărirea modulului de derulare a contractelor de prestări servicii/lucrări; 

- cunoștințe privind legislația specifică pentru desfășurarea activităților de derulare a serviciilor/ 

lucrărilor de mentenanță stații de înaltă tensiune: 

- OG 95/30.08.1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalatii 

tehnologice;  

- Legea 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea 

lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice;  

- HG 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție; 
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- HGR nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

- Cunoștințe privind modul de organizare și de desfășurare a activităților de exploatare și 

mentenanță în instalațiile electroenergetice – stații electrice de transformare și linii de înaltă 

tensiune; 

- Cunostinte operare PC. 

3.Experință  – minim 5 ani în transportul energiei electrice. 

4.Abilități: 

- Capacitate de a lucra în echipă; 

- Echilibru emoțional; 

- Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu; 

- Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă; 

- Spirit de initiațivă, loialitate; 

- Capacitate de analiză, sinteză şi negociere; 

- Orientare spre sarcină și valoare; 

- Rezistență 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 14.09.2021 la Serviciul Resurse Umane cu punct de 

lucru la UTT București –DRU - UJRCU 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 cu punct lucru la UTT 

București- DRU - UJRCU 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); 

 După completarea cererii de înscriere, a declaraţiei şi depunerea actelor, se va pune la 

dispoziție de către SRU cu punct lucru la UTT București- DRU - UJRCU, 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 cu punct lucru la UTT București- 

DRU - UJRCU, la telefon 021-2016230. 

           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc 

cerințele solicitate.  
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