ANUNȚ INTERN/EXTERN - RECRUTARE
Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității
din cadrul staţiei electrice Brazi Vest, am demarat acțiunea de selecție internă/externă, pentru
ocuparea unui post vacant cu CIM pe perioadă nedeterminată de:
“ Șef tură stații gr. 2”
Responsabilități:
1.Conduce din punct de vedere tehnic şi operativ exploatarea staţiei electrice în timpul serviciului.
2.Are obligaţia să cunoască, prin autoinstruire şi cursuri organizate de UTT, instalaţiile pe care le
deserveşte, instucţiunile şi prescripţiile referitore la acestea, normele de protecţie a muncii şi PSI
specifice locului de muncă, reglementările legislative naţionale pentru sectorul energetic care îi revin
din sfera atribuţiunilor postului pe care este angajat.
3.Are obligaţia să realizeze o distribuţie de calitate a energiei în timpul turei, în conformitate cu
reglementările în vigoare, asigurând:
 Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin exploatarea şi
supravegherea echipamentelor conform instrucţiunilor tehnice interne, executarea corectă a
manevrelor şi lichidarea corectă a incidentelor şi avariilor.
 Alimentarea consumatorilor la tensiunea nominală prin menţinerea tesiunii în limitele benzii de
tensiune comunicate de treptele de dispecer.
 Menţinerea în funcţiune a tuturor protecţiilor şi automatizărilor elementelor în exploatare
4.Are obligaţia să nu părăsească camera de comandă fără să anunţe şeful de tură CTSI şi dispecerul
de serviciu să răspundă imediat la apelurile telefonice ale acestuia. În cazul în care execută controale
sau lucrări care impun părăsire camerei de comandă pe o durată mai lungă, va lua aprobarea de la
dispecerul de serviciu, utilizând pentru comunicare telefonul mobil din dotarea staţiei electrice.
5.Are următoarele obligaţii şi răspunderi la preluarea serviciului de tură:
 Să consulte registrul jurnal de tură şi să ia cunoştinţa din raportul operativ de evenimentele
petrecute în staţie şi de dispoziţiile primite în intervalul de timp de la ultimul său schimb.
 Să ia cunoştinţă de schema de funcţionare a staţiei şi abaterile de la schema normală, prin
verificarea efectivă în instalaţii.
 Să execute împreună cu şeful de tură predator , un control al tuturor instalaţiilor din staţie, în
conformitate cu ITI şi normativele în vigoare privind controlul în instalaţii.
6.În timpul efectuării serviciului de tură, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
 Răspunde de supravegherea şi executarea controlului periodic în instalaţii, conform
reglementărilor, sesizând anomaliile survenite. Consemnează în registrul operativ şi comunică
treptelor de dispecer sau la CE constatările făcute.
 Ia măsuri pentru înlăturarea anomaliilor constatate în conformitate cu prevederile din
instrucţiunile interne sau alte reglementări din sfera sa de activitate.
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Cerințe:







Nivel studii:S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/şcoală profesională tehnică, de preferat în domeniul
energetic sau electrotehnic;
Cunoştinţe teoretice referitoare la echipamentele primare şi secundare din staţiile electrice de
transformare;
Experienţă minim 5 ani în exploatarea sau mentenanţa instalaţiilor electroenergetice;
Operare PC (WORD, EXCEL,etc);
Aptitudini organizatorice, disponibilitatea la efort, responsabilitate;
Abilităţi de comunicare: capacitate de relaţionare şi comunicare,capacitate de analiză, sinteză
şi negociere.

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 22.11.2021 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 BucureștiDRU - 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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