
 

 
 

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 în cadrul Serviciului Patrimoniu 

Administrativ -  Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, am demarat acţiunea de selecţie pentru 

ocuparea unui post vacant de: 

“INGINER” 
Responsabilităţi: 

 Întocmește referate de necesitate, note justficative, referat poziții/revizuire PAAS, Caiete de 

sarcini  pentru contractele cu specfic tehnic pe care le derulează; 

 Întocmește documentele necesare avizării în CTA a caietelor de sarcini, conform deciziei 

Directoratului și le susține în cadrul ședinței; 

 Răspunde de contractele cu specific tehnic aferente activităţii de patrimoniu-administrativ pentru 

reparare/revizii/verificări echipamente şi instalaţii din gestiunea UTT Sibiu şi este responsabil cu  

derularea acestor contracte; 

 Întocmește propunerea de BVC aferentă contractelor pe care le derulează și urmărește 

încadrarea în buget; 

 Urmărește buna gestionare și întreținere a echipamentelor/instalațiilor, împreună cu gestionarii  în 

ceea ce privește starea tehnică, stadiul reviziilor și verificărilor, solicită la nevoie reparații și 

supune aprobării conducerii UTT Sibiu devizele  întocmite de prestator; 

 Ţine evidența echipamentelor funcționale, iar pentru cele care sunt defecte și nu se mai justifică 

repararea, întocmește nota justificativă în vederea casării și împreună cu gestionarii pregătește 

documentele necesare propunerii la casare.  După aprobarea la casare urmărește finalizarea 

acțiunii și radierea din evidențele contabile a acestor echipamente. În cazul valorificării 

echipamentelor participă la evaluarea acestora în vederea vânzării; 

 Participă la activitatea de reevaluare a echipamentelor ce fac obiectul contractelor cu specific 

tehnic pe care le are în derulare; 

 Cunoașterea Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006; 

 Participă la inventarierea anuală. 
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Cerinţe: 

 Nivel studii: S / ECTS+M, domeniul tehnic. 

 Experiență: minim 5 ani în domeniul studiilor; 

 Constituie avantaj vechimea în sistemul energetic; 

 Constituie avantaj experiența în cadrul serviciilor cu activități administrative, patrimoniale, 

aprovizionare; 

 Abilități de comunicare și negociere foarte bune; 

 Abilități în relațiile umane, bună capacitate de a lucra în echipă; 

 Abilități: organizatorice, eficacitate și siguranță în îndeplinirea responsabilităților, echilibru 

emoțional, atenție concentrată și distributivă, simțul observației, capacitate de analiză, sinteză și 

argumentare; 

 Adaptabilitate şi promptitudine pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; 

 Cunoștințe utilizare / operare PC. 

 

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 22.10.2021, 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.  
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