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    Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității  

 din cadrul CENTRUL DE EXPLOATARE Slobozia - Staţia Electrică Mostiștea, am demarat acțiunea 

de selecție internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant cu CIM pe perioadă nedeterminată de: 

 
“ ŞEF STAŢIE ELECTRICĂ GR.4” 

 
Responsabilități: 

 Răspunde de programul de activitate al stației și al personalului din subordine. 

 Verifică modul în care personalul de servire operativă își execută atribuțiile de serviciu precum 

și modul în care completează registrul operativ și documentația tehnică a stației electrice. 

 Întocmește autorizațiile de lucru pentru formațiile care execută lucrări în instalațiile stației 

electrice din gestiunea sa. 

 Verifică modul în care personalul delegat respectă reglementările în vigoare privind lucrul în 

instalațiile electrice de joasă tensiune, medie tensiune, înaltă tensiune având  și obligația 

dispunerii  personalului operativ, retragerea autorizației de lucru în cazul în care personalul 

delegat nu respectă aceste reglementări. 

 Participă la recepția lucrărilor executate ( RT, RC, RK, Investiții) la instalațiile din stația 

electrică. 

 Verifică modul de întocmire a autorizațiilor de lucru , dacă sunt îndeplinite condițiile de admitere 

la lucru a personalului delegat, în conformitate cu PO cod STB-00.04,  în vigoare. 

 Se informează de conținutul documentației în baza căreia se execută lucrările, face observații 

dacă este cazul, îl verifică pe executant să aibe asupra să documentația tehnică și să execute 

lucrările în conformitate cu aceasta. 

 Întocmește și ține la zi graficul de mentenanță (RT,IT) pe anul în curs, grafic întocmit în 

conformitate cu programul de mentenanță al centrului. 

 Organizează efectuarea manevrelor conform RGM pentru instalațiile la care se vor executa 

lucrări , verificând FME, existența comunicărilor de aprobare CRE, completarea registrului de 

cereri de retragerea din exploatare etc., asigurând asistență tehnică la manevre de retragere 

din exploatare compexe ( bare înalta tensiune, modificări de schemă etc.) 

 Are în gestiune mijloacele fixe și de inventar  ale stației. Răspunde de bună lor gestionare și de 

înstrăinarea acestora. 

Cerințe: 
 
1.Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms în domeniul energetic ; 

2.Cunoștințe necesare postului 

 experiență practică și teoretică în domeniu 

 cunostințe privind instalațiile din gestiunea U.T.T București 

 cunoașterea actelor normative privind mentenanța instalațiilor, reglementările 

 privind urmărirea   contractelor în derulare, reglementări privind recepția  

lucrărilor 
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 cunoașterea legislației în domeniu 

 aptitudini organizatorice, disponibilitate la efort, responsabilitate 

3. Experiența: minim 5 ani în exploatarea/mentenanța instalațiilor electroenergetice; 

4. Abilităţi de conducere: 

 spirit organizatoric de echipă şi autocontrol 

 capacitate de a evalua şi de a lua decizii 

 creativitate şi iniţiativă în rezolvarea problemelor 

 capacitate de adaptare la reguli 

 

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 26.10.2021 la Serviciul Resurse Umane cu punct de 
lucru la UTT București -DRU - UJCRU, 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 - UJCRU 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 cu punct lucru la UTT București- DRU - UJCRU, 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 - UJCRU, la telefon 021-2016230. 
           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc 
cerințele solicitate.  
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