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Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Cluj 

 
A N U N Ţ 

 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare “S.S.H. 

Hidroserv S.A.”), în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment– Sectia de Servicii si 
Reparatii Hidroenergetice Cluj, organizează concurs intern/examen  pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi: 
I. Informaţiile cu privire la post, cerinţele şi competenţele profesionale pentru ocuparea acestuia sunt: 
 

 
1. 

Loc de muncă Atelier Reparatii Electrice – Formatia  PRAM Remeti 

 Funcţie/meserie Electrician PRAM  principal specialist  

 Număr posturi 
vacante 

3(trei) 

  Cerinţe minime Studii medii : liceu/scoala profesionala/curs calificare in domeniul 
electric/  electronic/electrotehnic/PRAM  ,   
Cursuri de perfecţionare in vederea autorizării ANRE; 
Experienta: minim 5 ani in activitatea PRAM/electrotehnica/electronica 
 Salariat  SSH Hidroserv SA –SSRH Cluj –de preferat cu domiciliul in zona 
Punctului de Lucru Remeti 

  Cunoaşterea principiilor de funcţionare a generatoarelor sincrone şi 
asincrone, a transformatoarelor de putere şi de măsură, a 
întrerupătoarelor de m.t. şi î.t., a barelor colectoare, cablurilor de 
înaltă tensiune, a liniilor de m.t. şi î.t. si a protecţiilor electrice aferente; 
de funcţionare a releelor simple şi complexe de protecţie ; 
Cunoaşterea şi identificarea corespunzătoare a instalaţiilor în care îşi 
desfăşoară activitatea de PRAM ; 
Cunoştinţe: tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de 
execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, 
instalaţiilor electrice,  dispozitivelor specifice activitatii PRAM, 
documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru, etc 

  Apt medical pentru post 

  Disponibilitate pentru lucru suplimentar si deplasări în ţară  

  Minim nota 8 la examenul de verificarea cunostinţelor de specialitate 

 
II.  Concursul pentru posturile mentionate in prezentul va avea loc in data de 20.05.2021 ora 12:00, la 
sediul S.S.R.H.Cluj si consta in sustinerea unei probe scrise, interviu si/sau proba practica.  Candidatii 
vor purta masti pe durata desfasurarii concursului si se va respecta distantarea sociala precum si toate 
masurile interne stabilite pentru prevenirea imbolnavirii cu COVID -19. 
 
III. Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 13.05.2021 – 18.05.2021 de preferat la 
adesa de email dorica.micle@hidroserv.ro si otilia.sandu@hidroserv.ro  sau prin corespondenta la 
SSRH Cluj-compartiment Resurse Umane- strada Taberei nr.1A, Cluj Napoca si va cuprinde  obligatoriu 
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cererea de inscriere, actele de identitate si actele doveditoare indeplinirii conditiilor minime, dupa 
caz, astfel: 

1. curriculum vitae format europass;      
2. acte identitate: carte identitate/pasaport, certificat nastere; 
3. acte de studii: diploma/cerificat care atestă calificarea necesară postului, alte  acte calificari,  

autorizatii, certificari, etc., in copie semnata de titular cu mentiunea „conform cu originalul”. 
4. Fisa de aptitudini’’ apt pt post ..”, eliberata de medicina muncii. 

 Indeplinirea conditiilor minime va fi analizata de catre compartimentul Resurse umane din cadrul 
SSRH CLUJ, iar lista candidatilor admisi pentru participarea la concurs intern/examen va fi afisata la 
avizierul SSRH Cluj, cel tarziu la data de 19.05.2021 ora 16.00. 
IV.  În momentul depunerii dosarului de înscriere, fiecărui candidat i se va aduce la cunostintă sub 
semnatură/email(dupa caz), bibliografia si tematica de concurs  .  
V. Nota finala pentru a fi declarat admis este minim  8 (opt) . 
VI. Rezultatele se vor afişa la sediul sectiei, cel tarziu în data de 21.05.2021 la ora 16:00 
VII. Contestatiile(daca este cazul) se vor depune la secretariatul Sectiei SRH Cluj, cel tarziu în data de 
24.05.2021 pana la ora 10.00.  
VIII. Rezultate finale dupa rezolvarea eventualelor contestatii se vor afisa in 24.05.2021 -ora 18.00.  
 IX. Relaţii suplimentare se pot obtine la tel.  0264 207755 / 207734- Compartiment Resurse Umane. 
                                                                           
                                                                          


