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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 continuității activității şi a numărului optim de personal din cadrul Unității 

Teritoriale de Tranport Pitești, se demarează acțiunea de selecție pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a postului de:  

 

 Manager logistică   
 

Responsabilități:  

- elaborează programul „Strategii de eficientizare a activității administrativ auto” în cadrul unității și 

urmărește implementarea programului elaborat; 

      - răspunde de eficientizarea activităților administrativ-auto; 

      - răspunde de avizarea și controlul activităților legate de administrarea imobilelor și dotărilor din 

cadrul UTT Pitești; 

      - urmărește modul de asigurare a necesităților de transport auto la nivelul UTT Pitești; 

      - răspunde de alocarea, în colaborare cu entitățile activității economice, în Programul anual al 

achizițiilor sectoriale, a fondurilor necesare achiziționării carburanților, lubrifianților, reparații și a 

celorlalte materiale consumabile auto pentru UTT Pitești;     

     - răspunde de respectarea normelor, reglementărilor, instrucţiunilor şi prescripţiilor în activitatea pe 

care o desfăşoară; 

     - elaborează instrucţiuni şi proceduri cu caracter metodologic privind domeniul propriu de activitate; 

     - verifică operativ datele înscrise în foile de parcurs; 

     - verifică datele înscrise în fișele de activitate zilnică (stocuri combustibil) ; 

     - analizează lunar principalii indicatori tehnico-economici ai activității de transport auto; 

     - verifică întocmirea dosarelor pentru înmatricularea autovehiculelor; 

     - verifică realizarea inspecţiilor tehnice; 

     - verifică stabilirea necesarului de RC şi RK la autovehicule şi executarea lucrărilor necesare la 

unităţile  specializate în acest sens; 

     - verifică obţinerea documentelor de transport necesare circulaţiei pe drumurile publice, de la 

autorităţile de  resort; 

     - asigură desfășurarea în condiții optime a activităților specifice exproprierilor de teren, care se  

desfășoară în baza Legii nr. 255/2010; 

- asigură realizarea activităţii de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea normelor,  

metodologiilor şi procedurilor de control în vigoare; 

 

Cerințe:  

Studii de bază - studii superioare tehnice/ economice/ juridice (S, ECTS+M);  
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Cunoștințe  

 Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Energetic Național - SEN, cu deosebire 
activitatea de transport a energiei electrice;  

 Cunoaşterea legislaţiei, normelor, reglementărilor și a procedurilor operaționale ce 
reglementează activitatea auto, administrativă, precum și cea privind exproprierile de teren; 

 Capacitate de comunicare cu personalul din interiorul și din afara Companiei; 

 Capacitatea de a lucra în echipă, echilibru emoțional, tact, diplomație; 

 Capacitatea de a analiza, asimila și optimiza informații, rezistență la stres, spirit de inițiativă, 
loialitate;  

 Capacitatea de a argumenta și transmite cu claritate deciziile adoptate;  

 

Informații generale: 

 Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerințele menționate, pentru a 

aplica, vă rugăm să depuneti, până la data de 24.11.2022 la Secretariatul Unității Teritoriale de 

Transport Pitești sau la SRU - UTT Pitești, str. Frații Golești nr.25B, sau e-mail olivia.achim@transelectrica.ro,  

următoarele documente: 

- Curriculum Vitae actualizat ( format Europass, completat în limba română care prezintă concret 

evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) 

- Carte de identitate / buletin de identitate – în copie;  

- Actele / diplomele care atestă studiile cerute pentru ocuparea postului – în copie;  

- Carnet de muncă (ce conține înregistrări conform Decretului nr. 92/1976)  – în copie;  

- Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă persoana/ candidatul 
este apt din punct de vedere medical pentru a-și desfășura activitatea pe postul vacant pentru care 
s-a înscris.  

- Formularul Cerere înscriere si Formularul Declarație - se va completa la sediul UTT Pitești – 
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.  

După analizarea CV-urilor și validarea documentelor depuse, ulterior perioadei de depunere a 

acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în 

vederea aplicării metodelor de selecție.  

   Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele 

solicitate.  

Selecția se va realiza prin probă scrisă la o dată ce va fi comunicată ulterior. 
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