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SUCURSALA DE TRANSPORT SIBIU 

CNTEE Transelectrica SA – Bd. Corneliu Coposu nr.3, Sibiu 

Romania,C.P.550245, Nr.de Înregistrare Oficiul Registrului 

Comerțului J/32/465/2000, Cod Unic de Înregistrare 13414470, 

Telefon:0269/207111,Fax: 0269/207101,  www.transelectrica.ro 

 

 

 

 

 

ANUNT 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 numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii 

in cadrul ST Sibiu – Centrul de Exploatare Sibiu, am reluat actiunea de selectie pentru ocuparea 

unui post de: 

“INGINER” 

 

Responsabilitati: 

 Responsabil în planificarea si pregatirea lucrarilor din instalatiile aferente CE Sibiu; 

 Efectuare de receptii pentru lucrarile care se executa in instalatiile gestionate de catre CE Sibiu; 

 Responsabil de mediu in cadrul CE Sibiu; 

 Dupa obtinerea grupei de autorizare privind securitatea in munca (grupa 4 SM), la nevoie executa 

serviciul de tura in statia Sibiu Sud; 

 Elaborare proceduri operationale pentru instalatiile gestionate sau domeniul de activitate al 

centrului; 

 Inregistrare si transmitere electronica a cererilor de retragere din exploatare a instalatiilor aferente 

CE Sibiu; 

 

Cerinte: 

 Studii de baza S / ECTS+M / ECTS specialitatea energetica / electroenergetica, electrotehnica 

sau electromecanica; 

 Cunostinte teoretice referitoare la echipamentele primare si secundare din statiile electrice de 

transformare; 

 Capacitate de a evalua si de a lua decizii cu responsabilitate si promptitudine; 

 Echilibru emotional, atentie concentrata si distributiva, simtul observatiei, capacitate de analiza si 

de sinteza, rezistenta la stres; 

 Cunostinte utilizare PC; 

 Stare de sanatate buna; 

 Apt la testare psihologica – proba eliminatorie; 

 Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta. 
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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 pe data de 29.05.2020 inclusiv, un Curriculum Vitae actualizat (format 

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 Serviciului Resurse Umane, în atenția d-nei Mioara Stancu, pe adresa de email: 

mioara.stancu@transelectrica.ro sau la nr.fax 0269.207.101_ST Sibiu. 

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269.207.115_SRU. 

 
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 ST Sibiu_B-dul Corneliu Coposu, nr.3, Sibiu) 

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 si validarea documentelor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, 

Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție. 
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