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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 pieței, asigurarea siguranței Sistemului 

Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de 

electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea. 

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști la Centrul de Exploatare Zalău - Unitatea 

Teritorială de Transport Cluj, am demarat selecția pentru ocuparea unui post vacant, cu contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată, de:  

 

“Inginer”  
la Centrul de Exploatare Zalău 

 
Responsabilități  

 previne și înlătură rapid orice situație care ar pune în pericol securitatea personalului și 
integritatea instalațiilor, anunță orice eveniment accidental sau neconformitate sesizată în timpul 
serviciului, pe linie administrativă. 

 supraveghează activitatea echipelor de mentenanță, recepționează lucrările efectuate de acestea. 

 participă la întocmirea programului anual de exploatare, revizii și reparații și a planului de 
aprovizionare. 

 participă la analiza incidentelor sau avariilor. Propune măsuri de înlăturare a consecințelor și 

pentru evitarea unora asemănătoare. 

 asigură asistența tehnică la lucrările complexe care se desfășoară în instalațiile aferente CE 

Zalău. 

 are inițiativă personală în depistarea funcționării necorespunzătoare sau la parametrii 

necorespunzători a instalațiilor din cadrul CE Zalău. Informează conducerea CE Zalău de orice 

funcționare necorespunzătoare constatată. 

 răspunde de desfășurarea activității de exploatare din stațiile aferente în condițiile impuse de 
normele și reglementările în vigoare.  

 răspunde nemijlocit de funcționarea în condiții de siguranță și potrivit regimului de lucru stabilit, a 
instalațiilor pe care le deservește. 

 pe bază de decizie UTT Cluj, îndeplinește funcția de membru în echipa de proiect sau responsabil 

de lucrare pentru lucrări de reparații, modernizări sau retehnologizări aferente CE Zalău. 

 participă la lichidarea unor incidente sau avarii cu consecințe mai deosebite, luând toate măsurile 

necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții. 

 asigură evidența punctelor slabe și ia măsuri de eliminare a acestora. 

 realizează activități de control în instalațiile CE Zalău cu respectarea metodologiilor și procedurilor 

de control în vigoare privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul securității și 

sănătății în muncă, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a existentei și aplicării fișelor 

tehnologice pentru lucrările executate în cadrul C.E Zalău 

 
 
 



    
                                         ANUNȚ EXTERN - RECRUTARE 

 2/1 

Cerințe  

 nivel studii absolvite: S/ECTS+M/SSD/ECTS in specializarea energetică / electroenergetică, 
electrotehnică, electromecanică sau echivalent; 

 cunoașterea „Regulament general de manevre în instalațiile electrice de medie și înalta tensiune " 
NTE 009/10/00; 

 cunoașterea “Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare” 

cod: TEL – 18.08; 

 cunoștințe teoretice și practice referitoare la construcția, funcționarea și exploatarea 

echipamentelor primare, secundare și auxiliare  din stați electrice; 

 cunoașterea detaliată a elementelor constructive și funcționale ale instalațiilor și echipamentelor 

primare și secundare din stațiile electrice; 

 cunoștințe operare PC și softurile adecvate (Microsoft Office. etc); 

 limbi străine (scris, vorbit) – constituie avantaj 

 permis de conducere auto minim categoria B. 

 apt din punct de vedere medical si psihologic; 

 transparență și claritate în transmiterea informațiilor; 

 capacitatea de a depăși situațiile conflictuale și de a găsi cele mai bune rezolvări ale acestora; 

 capacitatea de a lucra în echipă; 

 eficacitate și siguranță în îndeplinirea responsabilităților; 

 să nu îndeplineasca condiții de pensionare pentru limită de vârstă. 

 
 
 
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, 
vă rugăm să trimiteți până la data de ________________ copie dupa actele de studii și un 
Curriculum Vitae actualizat (format European/Europass, completat în limba română care prezintă 
concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) 
specificând denumirea postului pentru care candidați, la secretariatul UTT Cluj  
Secretariat.Cluj@transelectrica.ro.  
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264-405529 - Serviciul Resurse Umane.  
CNTEE ”Transelectrica” – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul 
desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.  
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-
urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura UTT Cluj) până la data menționată și care 
respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul 
Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, va fi 
anuntata data selecției candidaților selecționați și li se va pune la dispoziție, tematica și 
bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.  
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