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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 recrutare și selecție pentru 

asigurarea numărului optim de personal operativ în cadrul CENTRULUI DE TELECOMANDĂ ŞI 

SUPRAVEGHERE INSTALAŢII (CTSI) din Unitatea Teritorială de Transport Bacău am demarat 

selecția pentru ocuparea unui post pe durată nedeterminată de:  

                                                               “Şef tură CTSI” 

Responsabilități:  

• efectuează manevre prin telecomandă conform Ordinelor de Investire – instalații până la nivelul 110 

kV inclusiv - iar după caz, la dispoziția DET Bacau, și in instalații cu tensiune superioară, cu 

repectarea regulamentelor si instrucțiunilor tehnice în vigoare; 

• monitorizează regimul de funcţionare al ansamblurilor funcţionale din staţiile teleconduse, în 

conformitate cu regulamentele de exploatare, procedurile operaţionale, instrucţiunile tehnice interne 

şi dispoziţiile personalului  ierarhic superior pe  linie operativă şi administrativă; 

• ia cunoştinţă, analizează şi evaluează alarmele tehnologice şi defectele apărute pentru a 

determina/dispune modul de acţionare; 

• comunică pe linie operativă şi administrativă evenimentele accidentale din instalaţii conform 

reglementărilor în vigoare; 

• urmăreşte încadrarea parametrilor de funcţionare a ansamblurilor funcţionale în limitele normale; 

• urmăreşte corecta funcţionare a sistemului SCADA al CTSI;  în cazul apariţiei unor neconformităţi 

informează personalul de conducere operativă cu comanda nemijlocită şi personalul însărcinat cu 

remedierea acestora, conform reglementărilor în vigoare; 

• dispune şi coordonează deplasarea Echipelor de Intervenţie/ personalului operational din statiile 

supravegheate de la CTSI, în cazul apariţiei de neconformităţi, disfuncţionalităţi şi evenimente 

accidentale în staţiile teleconduse, pentru efectuarea de verificari de la fața locului, eliminarea de 

disfunctionalitati- în limita competențelor proprii -, anunțând personalul de conducere operativă cu 

comandă nemijlocită; 

• respectă regulile și masurile de apărare împotriva incendiilor și a altor situații de urgența, aduse la 

cunoștintă sub orice formă de catre conducătorul locului de muncă. 

Cerinţe:  
Nivel studii de bază: S / ETCS+M /ECTS/MS în domeniul energetic/electrotehnic/electroenergetică; 

• maistru MS - scoală postliceală de maiștri in domeniul energetic/electrotehnic/electroenergetică – 

calificarea maistru electrician centrale, stații și rețele electrice;  

• inginer S/ETCS+M/ECTS - absolvent de studii superioare tehnice cu diplomă de inginer (S) 

specialitatea energetică/electrotehnică/electroenergetică sau cu diplomă de licență cu/fără master 

(ECTS+M, ECTS) în aceeași specializare ; 
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• conferă un avantaj cursurile/programele de perfecționare și/sau de specializare profesională 

pentru conducerea, coordonarea şi concepţia manevrelor în SEN și pentru cunoaşterea şi utilizarea 

sistemelor de comandă control protecție din staţiile supravegheate și telecomandate. 

Experientă: de minim 2 ani în funcția de șef tură/ajutor șef tură în stații electrice sau centre de 
dispecer ; 

 
Cunoștințe și abilități: 

• cunoașterea conducerii, coordonării și execuției manevrelor în SEN, cunoasterea legislației 
specifice din domeniul energetic, prescripțiilor energetice, instrucțiunilor tehnice si a 
reglementărilor ANRE in domeniul energetic ; 

• cunoaşterea şi utilizarea sistemelor de comandă control protecție din staţiile 
modernizate/retehnologizate 

• cunoştinţe de operare si utilizare PC (software si hardware); 

• permis de conducere categoria B; 

• să nu îndeplinească condiții de pensionare  pentru limită de vârstă; 

• stare de sănătate foarte bună, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 349/2006; 

• abilităţi în relaţiile umane: să aibă o atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu; 
capacitate de lucru în echipă, implicare în problemele colectivului, obiectivitate, corectitudine, 
echilibru emoțional; 

• abilităţi de comunicare, negociere: transparenţă şi claritate în transmiterea informaţiilor (scris şi 
oral), disponibilitate de cooperare, capacitate de evitare a stărilor conflictuale, respectarea relaţiilor 
ierarhice, eficacitate în reprezentarea firmei în relaţiile cu terţii; 

• alte abilităţi: tenacitate, receptivitate, dorinţă de autodepăşire, răspuns prompt la solicitări, 
disponibilitate pentru efort suplimentar, integritate, disciplină în muncă, adaptabilitate la situaţii 
neprevăzute, spirit de initiativa, atașament față de companie. 

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 22.02.2023 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 Bacău DRU-UJCRU, atenția d-nei 
Iuliana PAL și pe adresele de email:iuliana.pal@transelectrica.ro,antonela.dobranis@transe  
lectrica.ro. 
    Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon - 0234/207180/145/144 Serviciu Resurse Umane cu 
punct de lucru U.T.T.Bacău – DRU-UJCRU. 
 

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 Secretariatul Unitații Teritoriale de Transport BACĂU 
din strada Oituz nr.41, Bacău) 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. 
 

După validarea CV-urilor, procesul de selecție continuă prin depunerea de catre candidați, până la 
data de 27.02.2023  a urmatoarele documente necesare înscrierii la selecție:  
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- Formular cerere înscriere; 
- Formular declaraţie în format standard pe propria răspundere care atestă lipsa incompatibilităţilor 
prevazute de CCM aplicabil;  
- Formular acord privind preluarea datelor cu caracter personal în format standard; 
- Carte de identitate (copie); 
- Acte/ diplomă care atestă studiile finalizate/specializarile cerute pentru ocuparea postului în copie 
legalizată; 
- Copie după cartea de muncă până la data de 01.01.2011 şi adeverinţe salariat pentru dovada 
vechimii în muncă ulterior datei de 01.01.2011. 
- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie (după caz) din care să rezulte dacă, candidatul 
este apt din punct de vedere al sănătăţii pentru a-şi desfăşura activitatea pe postul vacant pentru care 
s-a înscris – în original. 
Concursul va avea loc în data de 13.03.2023 ora 09:00 (proba teoretică, lucrare scrisă) și ora 12:00 
(interviul de selecție) la sediul Unitații Teritoriale de Transport BACĂU din strada Oituz nr.41, Bacău 
Metoda de recrutare și selectie a candidatilor: pe baza analizei documentelor solicitate la dosar și 
prin nota generală a concursului (pondere 50% lucrare scrisă și 50% interviul de selecție) 
 
        Petru-Marius DANCIU                                                  Dorina CRISTESCU  
           Man 
 
 
 
 
ager UTT                   ȘEF SRU cu punct de lucru la UTT BACĂU din cadrul DRU- UJCRU 


