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ANUNȚ 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 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 Formația admiteri recepții lucrări - Centrul de 

Exploatare Baia Mare - Unitatea Teritorială de Transport Cluj, am demarat selecția pentru 

ocuparea unui post vacant, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, de:  

 

“INGINER”  
Formația admiteri recepții lucrări - Centrul de Exploatare Baia Mare 

(activitatea recepții stații) 
 

Responsabilități  
 participare la recepţia calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate în staţiile electrice din cadrul CE Baia 

Mare  în concordanţă cu cerinţele Sistemului Calitaţii.  

 efectuare controale în culoarul de siguranţă al liniilor electrice aeriene aferente CE Baia Mare 

 răspundere nemijlocită de funcționarea în condiții de siguranță, a instalațiilor pe care le deservește. 

 supravegherea activităţii echipelor de mentenanță şi recepția lucrărilor efectuate de acestea. 

 asigurare asistenţă tehnică la lucrările care se desfaşoară în staţii 

 urmărirea bunei funcţionari a echipamentelor primare, gestionarea punctelor slabe şi a modului de 
remediere 

 
Cerințe  
 nivel studii absolvite: S/ECTS+M/SSD/ECTS în specialitatea energetică/electroenergetică/electrotehnică 

sau echivalent; 

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

 cunoașterea “Instrucțiunii proprii 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 din staţiile electrice; 

 cunoașterea detaliată a elementelor constructive și funcționale ale instalațiilor și echipamentelor primare 

 cunoasterea temeinica a normelor si legislatiei privind domeniul echipamente primare staţii electrice, a 
prescriptiilor energetice si instructiunilor tehnice interne care reglementeaza acest domeniu 

 cunoștințe operare PC și softurile adecvate (Microsoft Office) 

 cunoaşterea activităţilor desfăşurate în staţii electrice şi în cadrul centrului de exploatare  
 examinare și autorizare profesională, NPM și psihologic  

 apt din punct de vedere medical si psihologic pentru activitatile specifice postului 

 permis conducere minim categoria B 

 capacitatea găsirii modalităților de soluționare optimă a problemelor tehnice la echipamentele primare 
din stații; 

 capacitatea de intelegere si transmitere exacta a informatiilor 

 sociabilitate și spirit de echipa; 
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Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai 
sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 26.01.2023 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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