
 

 

  
 
 
 

 

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 continuității și a numărului optim de personal la Serviciul Mentenanță - punct de 

lucru la Unitatea Teritorială de Transport Sibiu în cadrul Unităţii Management Active (UMA) – 

Departament Mentenanță RET - Direcţia Exploatare, Mentenanță și Dezvoltare RET, am demarat 

selecţia pentru ocuparea unui post de: 

“ŞEF SERVICIU TEHNIC” 
Responsabilităţi: 

 răspunde de planificarea, organizarea și coordonarea, tuturor activităților din cadrul SM – cu punct 

de lucru la UTT Sibiu; 

 răspunde de elaborarea/ revizuirea şi aprobarea programelor anuale de mentenanță ale instalațiilor 

din RET: Note de fundamentare pentru elaborarea/ revizuirea Programului de mentenanță RET 

aferent UTT Sibiu, Programul anual de mentenanță RET aferent UTT Sibiu și propunerea BVC a 

cheltuielilor estimate de mentenanță RET pentru anii n, n+1 și n+2 pentru instalaţiile din gestiunea 

UTT Sibiu; 

 coordonează derularea programelor de mentenanţă majoră anuale la nivelul UTT Sibiu şi corelarea 

cu programul anual/ lunar retragere din exploatare ale instalaţiilor din RET; 

 organizează, coordonează și verifică activitatea de mentenanță ce se desfășoară în cadrul  

Serviciului Mentenanță - cu punct de lucru la UTT Sibiu;  

 răspunde de realizarea programului de mentenanță a instalațiilor (PM RET) aprobat aferent UTT 

Sibiu; 

 participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală a serviciilor/ lucrărilor de mentenanţă 

pentru lucrările/ serviciile din programul de mentenanță pentru instalațiile gestionate de UTT Sibiu; 

 participă la lucrările CTA/ CTES, elaborând analiza şi punctul de vedere privind documentația 

supusă avizării; 

 realizează activitatea de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor și 

procedurilor de control în vigoare; 

 realizează instruirea și examinarea periodică a personalului din serviciu; 

 participă la analiza tehnică a avariilor și incidentelor; 

 participă în comisii de evaluare oferte, etc.; 

 aplică strategia de dezvoltare a Companiei în domeniul propriu de activitate; 

 aplică strategia de mentenanță a Companiei în domeniul propriu de activitate;  

 elaborează caiete de sarcini, metodologii, instrucțiuni și proceduri în domeniul propriu de activitate; 

 asigură urmărirea măsurilor de creștere a gradului de siguranță a echipamentelor și instalațiilor 

energetice, de eliminare a „punctelor slabe” și remediere a defecțiunilor;  
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Cerinţe (studii, experiență, cunoştinţe, abilităţi): 

 Nivel studii: S, domeniul tehnic, specializarea: electroenergetică, energetică, electrotehnică;  

 Experiență: minim 5 ani în domeniul mentenanţei instalaţiilor electroenergetice; 

 Cunoaşterea strategiei de dezvoltare a Companiei; 

 Cunoaşterea strategiei de mentenanţă  a Companiei şi a Regulamentului de mentenanţă preventivă 

la instalaţiile şi echipamentele din cadrul RET  (cod NTI – TEL – R – 001 – 2007); 

 Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor  Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în domeniul propriu de activitate; 

 Cunoaşterea normelor, a procedurilor de sistem şi operaţionale în domeniul dezvoltării, exploatării şi 

mentenanţei instalaţiilor din RET; 

 Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză); 

 Cunoștințe utilizare / operare PC  (pachet Microsoft Office); 

 abilităţi de conducere: rapiditate şi obiectivitate în adoptarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, 

capacitate de îndrumare profesională, abilităţi de comunicare, negociere, capacitate de comunicare 

cu subordonaţii, capacitate de comunicare cu cadre/ personal de conducere, cu personalităţi din 

afara Companiei, claritate în exprimare, capacitate de a se face inţeles în procesul de comunicare, 

capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de înţelegere/ convingere; 

 abilităţi în relaţiile umane: capacitate de a lucra în echipă; 

 alte abilităţi: capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii, adaptabilitate şi 

promptitudine în rezolvarea unei sarcini de lucru, percepţia situaţiilor critice şi iniţiativă în eliminarea 

acestora, orientare spre sarcină şi valoare, autodisciplină în ceea ce priveşte desfăşurarea 

activităţilor de serviciu, disponibilitate la deplasări interne şi externe, rezistenţă la stres, spirit de 

iniţiativă, loialitate; 

 Apt din punct de vedere medical și psihologic, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 în 

vigoare; 

 Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă. 

            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 31.03.2022, 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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