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

 din cadrul Serviciul Sisteme Control, Protecții și Automatizări – UTT București , am demarat 

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

nedeterminată de: 

 
“ Inginer principal specialist” 

 
Responsabilități: 

1. Urmărește funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de comandă, control, protecție, 
automatizări și metering din stațiile electrice aflate în gestiunea UTT București. 
2. Participă la analiza incidentelor, evenimentelor și avariilor pe partea de protecții, automatizări și 
circuitele secundare.  
3. Urmărește desfășurarea contractului de „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea 
CNTEE Transelectrica SA” cu S SMART SA, privind întreținerea echipamentelor de circuite secundare 
și protecții aparținând UTT București. 
4. Urmărește rezolvarea neconformităților pentru a asigura o funcționare corectă si completă a 
sistemului de comandă și protecție.  
5. Reprezintă, în baza delegării, UTT București în relații cu unități de proiectare, furnizori, antreprize de 
construcții etc. 
6. Organizează si ține la zi baza de date cu privire la reglajele sistemelor de control, protecții si 
automatizări, operează modificările de reglaje  ca urmare a dispozițiilor DEN/DET/Operatori de 
Distribuție.  
7. Participă  la punerea in funcțiune a unei celule noi, și răspunde împreună cu executantul lucrării de 
corectitudinea reglajelor instalațiilor de comandă si protecție, conform dispozițiilor DEN/DET si de 
calitatea lucrării in vederea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor. 
8. Participă (când este numit prin decizie) la analiza ofertelor şi adjudecarea câştigătorilor la licitaţiile 
ca specialist pentru instalatiile de comandă, control, protecție, automatizări și metering. 
9. Participă la activitatea echipelor de proiect în baza delegațiilor conducerii UTT București, în calitate 
de specialist pe domeniul propriu de activitate și va răspunde personal de implementarea  ultimelor 
normative și va asigura transferul de informații reale și actuale ale instalațiilor din cadrul unității. 
10. Întocmește documentații specifice pentru echipamentele și instalațiile de circuite secundare și 
protecții din stațiile aflate în gestiunea UTT București. 
11. Răspunde de implementarea corectă a reglajelor la instalațiile de protecție și automatizări dispuse 
de DEN/DET Operatori Distribuție pentru terminalele numerice și urmărește realizarea corectă (prin 
documente) pentru echipamentele electromagnetice. 
12. Acordă asistenţă tehnică la recepţia şi preluarea lucrărilor de RT, RC şi RK a instalaţiilor de circuite 
de comandă si protecții și răspunde de efectuarea corectă și completă a testelor care să certifice 
funcționarea în parametrii normali a instalațiilor. 
13. Participă la întocmirea notelor de fundamentare și a  temelor de proiectare pentru domeniul propriu 
de activitate. 
14. Va urmări periodic existența unei legături funcționale între echipamentele de comunicații de la 
sediul serviciului SCPA și calculatoarele de inginerie din stațiile retehnologizate  
15. Răspunde la solicitările în interes de serviciu ale șefului SSCPA. Acestea pot deveni sarcini de 
serviciu, dacă sunt solicitări pe termen lung. Există situații în care pot apărea sarcini de serviciu 
uzuale, dar care sunt individualizate, sau au termene de realizare de scurtă durată.  
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16. Utilizează softuri  dedicate sistemelor de comandă, control, protecții și automatizări în vederea 
diagnozei, analizei și remedierii de neconformități. 
17. Analizează, propune și implementează soluții în vederea îmbunătățirii exploatării stațiilor electrice 
din punct de vedere al sistemelor digitale de comandă, control, protecții și automatizări aferente 
acestora. 

Cerințe: 
1. Studii superioare S/ECTS +M/ECTS - superioare - energetică/electroenergetică. 
2. Experiență minim 5 ani în domeniul electric/energetic 
3.Cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe utilizare PC, utilizare software-uri  adecvate echipamentelor 
de comandă, protecţie şi automatizări; cunoaşterea instalaţiilor aferente UTT Bucureşti; cunoaşterea 
prescripţiilor tehnice elaborate de CNTEE TRANSELECTRICA şi institute de specialitate; cunoştinţe 
minime de limba engleză. 
4. Abilități 

 capacitatea de a lucra în echipă; 
 capacitate de a se integra în echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a 

transmite idei şi soluţii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipă; 
 capacitate de comunicare şi de negociere cu superiorii, cu persoane din interiorul şi din afara 

Companiei; 
 adaptabilitate şi promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu; 
 capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii 
 rezistenţă la stres; 
 disponibilitate la deplasări interne şi externe; 
 spirit de iniţiativă, loialitate, reprezentabilitate; 

 
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 15.02.2022 la Serviciul Resurse Umane cu punct de lucru la 

UTT București –DRU-UJRCU din cadrul Unității Teritoriale de Transport București, pe adresele de e-
mail: marieta.bira@transelectrica.ro. și madalina.dinulescu@transelectrica.ro , următoarele 
documente:    

 CV actualizat (tip Europass) completat în limba română care prezintă concret evoluţia carierei 
profesionale a candidatului, performanțele în activitate, precum şi datele personale specificând 
denumirea postului pentru care candidați; 

 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 formularelor - cerere de înscriere, declaraţie și acord 
privind preluarea datelor cu carcater personal în format standard, 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) și se va pune la dispoziția candidaților selectați, 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. 

mailto:marieta.bira@transelectrica.ro
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           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane cu punct lucru la UTT București- 
DRU-UJCRU, la telefon 021-2016230/2016234. 
           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc 
cerințele solicitate. Vor fii luate în considerare doar documentele necesare înscrierii la concurs 
depuse la SRU cu punct lucru la UTT București- DRU-UJCRU, până la data menționată și care 
respectă întocmai cerințele postului (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). 
 
 
        
 
 

          


