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SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. 

SIRCOSS MEDIAȘ 

recrutează 

Inginer mecanic 

Număr posturi: 1; 

Tip recrutare: externă; 

Locaţia: SIRCOSS Mediaș, Serviciul Mecano Energetic; 

Durata contractului: nedeterminată, conform art. 12 (alin.1) din Codul Muncii; 

Cerinţele postului: 

- Studii superioare tehnice în domeniul mecanic; 

- Specializări, atestate, autorizări etc: 

Constituie avantaj autorizarea ca operator RSVTI (responsabil cu supravegherea și 

verificarea tehnică a instalațiilor care sunt sub incidența ISCIR), conform prevederilor 

ordinului nr. 130/2011; 

- Să nu aibă antecedente penale, iar din situația judiciară demonstrată prin cazierul  

judiciar să nu rezulte că ar fi săvârșit vreo infracțiune de serviciu, contra patrimoniului, 

de fals, contra persoanei etc.; 

      -    Să facă dovada aptitudinii din punct de vedere medical; 

Competenţe generale: 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale; 

- calitatea lucrărilor; 

- comunicare; 

- munca în echipă; 

Competențe tehnice: 

- conform nivelului de studii solicitat; 

Responsabilităţi: 

Identificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale 

deţinătorului/utilizatorului; 

Efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor 

pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice 

aplicabile; 

Înregistrarea tuturor echipamentelor/instalaţiilor deţinătorului/utilizatorului, supuse autorizării 

ISCIR, la  inspecţia teritorială de care aparţin; 

Admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, 

conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile; 

Efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru 

echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru; 

Verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul 

ISCIR, conform actelor normative aplicabile; 

Întocmirea şi actualizarea evidenţei centralizate pentru toate instalaţiile/echipamentele din 

domeniul ISCIR; 
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Instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, 

cât şi cel instruit intern, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a 

instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziţie de către producători, şi cu instrucţiunile 

tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul, puse 

la dispoziţie de către proiectantul liniei tehnologice; 

Afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, 

precum şi a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul; 

Oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare 

acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale; 

Informarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice 

aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a 

instalaţiilor/echipamentelor; 

Urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică; 

Examinarea şi vizarea registrelor de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în 

termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile; 

Elaborează documentația tehnică necesară achiziționării serviciilor de:  

- expertiză tehnică în vederea prelungirii duratei de funcționare a macaralelor și stivuitoarelor; 

- expertiză tehnică a instalațiilor de intervenție; 

- revizii tehnice stivuitoare si macarale; 

- reparații instalații de intervenție în urma expertizărilor;  

- reparații accidentale stivuitoare și macarale; 

- verificare la presiune supape; 

Ține evidența și contractează servicii de inspecţii pentru certificarea menţinerii conformităţii în 

exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului 

rutier al mărfurilor periculoase, denumite cisterne de azot; 

Ține evidența orelor de funcționare lunar, la utilajele de la formațiile de reparații a sondelor; 

Urmărește încheierea și modul de desfășurare a acordurilor cadru și a contractelor sectoriale 

necesare efectuării serviciilor; 

Emite comenzile de reparații și introduce facturile în aplicația financiar contabilă MAIS ; 

Completează facturile privind decontarea serviciilor de mentenanța conform contractelor, cu 

datele necesare identificării, le înregistrează în sistemul propriu și le introduce în aplicația  

MAIS, le supune aprobării și le înaintează la serviciile contabilitate– financiar, urmărind 

încadrarea lor în costurile alocate; 

Urmărește încadrarea valorii lucrărilor și serviciile facturate în valoarea contractului; 

Modalitatea de selecţie:  

1. Probă scrisă; 

2. Interviu; 

     La fiecare dintre cele două probe candidații trebuie să obțină minim nota 7. 

            Se declară câștigător candidatul care a obținut punctajul cel mai mare, cumulat la cele 

două probe; 

Documentele necesare candidaturii:  

- scrisoare de intenţie; 

- curriculum vitae; 
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- copia actului de identitate; 

- documente care să ateste pregătirea profesională; 

- copia cărții de muncă; 

- adeverințe care să ateste activitatea desfășurată după 01.01.2011; 

- adeverință medicală; 

- cazier judiciar; 

Alte informaţii:  

Program de lucru: 8/ore pe zi, disponibilitate de lucru peste program; 

Beneficii:  

- oportunităţi de dezvoltare profesională; 

- pachet salarial atractiv. 

 

Anunţul nr.    29783   din  13.09.2021  este valabil până la data de 20.09.2021. 

 

Aprobat,                                                                           Avizat, 

      Director General              Director Direcția RU 

                Aristotel Marius JUDE Marius Rareș GRECU 

 

 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 64/2008 (MO 270/2008) republicată (MO 485/2011) - privind funcționarea în 
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2. Ordinul nr.147/2006 emis de Inspectorul de Stat Șef ISCIR (MO 259/2006) privind 

obligativitatea numirii RSVTI; 

3. Ordinul nr.130/2011 emis de Inspectorul de Stat Șef ISCIR (MO 677/2011) pentru 

aprobarea metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea 

tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI; 

4. Prescripțiile Tehnice - Colecția ISCIR, cu amendamentele aferente; 

5. Gafitanu, M. 1981. Organe de mașini. Editura Didactică și Pedagogică; 

6. Nicolescu, N. 1981. Intervenții, reparații și probe de producție la sonde. București: 

Editura Tehnică; 

7. Macovei, N. Echipament de foraj. Ploiești: Editura UPG; 

8. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 394/2016 privind aprobarea 
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Notă:  

* Dosarele de candidatură trebuie redactate în limba română și se primesc până la data de 
20.09.2021 la sediul angajatorului: Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5 sau pe site-ul SNGN 
ROMGAZ SA, la butonul Carieră. 
* Doar candidații selectați care au depus în termen dosarele complete conform anunțului, vor fi 
contactați și invitați la concurs.  
* Nu se admite participarea la concurs în vederea ocupării postului a persoanelor asupra 
cărora instanța a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.  


