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 este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din 

România. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, 

istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani. 

 

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 

SIRCOSS Mediaș 

  Recrutează 

 

Operator Măsurători Speciale la Sonde 

 

 

Număr posturi:   1 
 
Tip recrutare:  EXTERNĂ 
 
Locația:                     SIRCOSS Mediaș, Atelier Operatii Speciale Mureș,  

Formația Echipamente Măsurători Sonde 
 
Durata contractului : determinată, conform art. 83 (lit.a)) din Codul Muncii 
 
Cerințele postului : 

- învățământ gimnazial și curs de calificare (nivel II de calificare - 720 ore) în meseria: operator 

lucrări speciale sonde; operator-prospectator lucrări geologice și geofizice; operator 

măsurători speciale sonde; operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului; operator la 

extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor; operator sonde; sondor; sondor foraj; 

- Candidații să nu aibă antecedente penale, dovedit prin cazier judiciar; 

-  Candidații trebuie să posede: 

- Permis conducere categoria B, C; 

- Atestat transport rutier cu masa mai mare de 3,5 to, card tahograf; 

Competențe generale: 
- nivelul cunoștințelor și abilităților; 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale; 

- munca în echipă; 

- conduita la locul de muncă. 

 
Responsabilități: 

 Participă la verificarea utilajului din punct de vedere al existenței dotărilor necesare privind 

programul de lucru; 

 Efectueaza montajul-demontajul subansamblelor, aparatelor, participă la operațiile cu 

echipamentele de măsurători conform instrucțiunilor de lucru; 

 Manevrează ventilele de manevră, demontează – montează flanșele de pe CE sau dopurile 

(demontarea se face dupa scurgerea  presiunii); 

 Efectueaz montajul și demontajul burlanului, pe și de pe capul de erupție; 

 Montează manometre și măsoară presiunile de pe CE sau conducte; 

 Participă la calibrarea aparaturii electronice și mecanice ; 
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 Verifică periodic și participă la teste de presiune pentru  toata instalatia de prevenire și 

lansare a aparaturii în sondaă (lubricatoare, flanșe, prevenitor, ștobiță); 

 Efectuează lucrări de mentenanță (totalitatea operațiilor de întreținere și reparație a unui 

sistem tehnic), și curațenie la sculele si utilajele din cadrul Atelierului de Operații Speciale; 

 Participă la intervenți în cazul unor situații de urgență, la prevenirea sau diminuarea 

impactului în cazul unor accidente; 

 Pentru realizarea programelor de lucru, îndeplineste și sarcinile de șofer mașina mare tonaj, 

acestea fiind următoarele : 

- Execută transportul pe rutele și traseele indicate prin programul de lucru, cu respectarea 

timpilor de odihnă și condus în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- Completează zilnic foaia de parcurs, ordinele de deplasare, avize de însoțirea mărfii etc. în 

conformitate cu prevederile legale și reglementările interne aplicabile; 

- Pe perioada efectuării transportului, verifică și asigură condițiile tehnice pentru siguranța 

circulației (sisteme de rulare, frânare, iluminare, semnalizare, degivrare, remorcare, etc.); 

- Se prezintă la controlul medical periodic și psihologic în conformitate cu programarea și 

prevederile legale în vigoare; 

- Prezintă autovehiculul la reviziile tehnice în conformitate cu reglementările interne și 

prevederile legale în vigoare; 

- Execută sau participă la reparații accidentale (depanări) pe traseu și asigură paza 

autospecialei în cazuri exceptionale; 

- Participă la lucrările de întreținere, reparații, spălare interioară și exterioară a autospecialelor 

din dotarea Atelierului; 

- Aplică normele de circulație pe drumurile publice; 

- Verifică starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în deplasare; 

- Verifică îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea programului de transport (ITP, autorizații 

speciale, atestate etc.); 

- Verifică încărcarea/descărcarea echipamentelor. Echipamentele sunt încărcate și 

poziționate în autovehicul respectându-se  normele privind sarcina pe osie (axa), gabaritul și 

stabilitatea în timpul mersului; 

- Verifică dotările speciale necesare transportului (sisteme de ancorare și fixare, sisteme de 

închidere etc.); 

- Verifică uzura profilelor anvelopelor în special cele montate pe roțile directoare; 

- Verifică permanent buna funcționare a tahografului pe întregul traseu de transport; 

- Colaborează cu coordonatorul de transport cu privire la verificarea termenelor de valabilitate 

a tuturor actelor necesare pentru efectuarea transportului, conform legislația în vigoare, cât 

și legat de starea tehnică și estetică a autovehicului; 

 

Modalitatea de selecție:  
1. Interviu (conform Bibliogafiei atașată); 

La această probă candidatul trebuie să obțină minim nota 7. 

Se declară câștigător candidatul care a obținut nota cea mare. 

 

Documentele necesare candidaturii:  
- scrisoare de intenție; 
- curriculum vitae; 
- copia actului de identitate; 
- documente care să ateste pregătirea profesională; 
- cazier judiciar. 
- copie permis conducere categoria B,C, 
- atestat transport rutier cu masa mai mare de 3,5 to; 
- copie card tahograf 
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Alte informații: (programul de lucru, mobilitate, etc.) 
Program de lucru 8 ore/zi; 

Disponibilitate de lucru peste program. 

 
 
Beneficii :  
- oportunități de dezvoltare profesională; 
- pachet salarial atractiv; 

 

Anunțul nr. 35995 din 26.10.2021 este valabil până la data de 05.11.2021    

 

 

 

         Aprobat,                                                                              Avizat, 
   Director General                                                 Director Direcție Resurse Umane  
Aristotel Marius JUDE           Marius Rareș GRECU 
 
 
 
 
 
 
 

Notă :  
* Dosarele de candidatură trebuie redactate în limba română și se primesc până la data de 

05.11.2021 la sediul angajatorului: Mediaș, str. 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. 
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