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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. 

Avȃnd ȋn vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare şi pentru 
asigurarea numărului optim de personal din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia - Staţia Electrică 
Mostiştea - U.T.T. București - am demarat selecția internă/externă pentru ocuparea a unui post 
vacant cu CIM pe durată nedeterminată de:  
 

“ Ajutor șef tură stații gr.4” 
 

Responsabilități: 
1.Contribuie din punct de vedere tehnic şi operativ la exploatarea staţiei electrice în timpul serviciului. 

2.Are obligaţia să cunoscă instalaţiile pe care le deserveşte, instrucţiunile şi prescripţiile referitoare la 

acestea, normele de protecţie a muncii şi PSI specifice locului de muncă. 

3.Realizează, împreună cu şeful de tură, continuitatea în alimentarea cu energie electrică a 

consumurilor prin exploatarea şi supravegherea echipamentelor conform instrucţiunilor tehnice interne, 

executarea corectă a manevrelor şi lichidarea corectă a incidentelor şi avarilor, executarea tuturor 

dispoziţiilor date de şeful de tură privind alimentarea consumatorilor la tensiunea nominală prin 

menţinerea frecventei şi stabilităţii sistemului energetic. 

4.Asigură împreună cu şeful de tură funcţionarea economică a echipamentelor şi instalaţiilor din staţia 

de transformare prin respectarea graficelor de funcţionare a transformatoarelor, a bobinelor de 

stingere,etc.(cu excepţia perioadelor în care dispecerul dispune alt regim de funcţionare), funcţionarea 

optimă a instalaţiilor de încălzire tehnologice şi netehnologice, a bateriilor de răcire ale 

transformatoarelor, a iluminatului interior şi exterior. 

Cerințe: 

1. nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Școală profesională pregătire tehnică  

2. experiență: experiența în domeniul energetic constituie un avantaj 

3. cunoaşterea actelor normative privind mentenanţa instalaţiilor, reglementările privind urmărirea 

contractelor în derulare, reglementări privind recepţia lucrărilor, 

4. cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

5. aptitudini organizatorice, disponibilitate la efort, responsabilitate. 

6. capacitate de relaţionare şi comunicare;  

7. capacitate de analiză, sinteză;  

8. abilităţi de înţelegere/convingere; 

9. atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu; 

10. capacitatea de a lucra în echipă; 
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Informații generale: 
      Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă 
rugăm să trimiteți până la data de 16.09.2022 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 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  
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane cu punct lucru la UTT București- DRU-
UJCRU, la telefon 021-2016230/2016234. 
 

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. Datele cu caracter 
personal vor fi prelucrate până la finalizarea procesului de recrutare. 
 

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 București 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, se va pune 
la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de 
selecție 
 


