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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 

Motorist 

Număr posturi:   1 
Tip recrutare:  EXTERNĂ 
Locația:   SIRCOSS Mediaș, Secția Ploiești, Formația PP și RK nr. 5 
Durata contractului : nedeterminată, conform art. 12 (alin.1) din Codul Muncii 
Cerințele postului : 

- Minim învățământ gimnazial și curs de calificare (nivel II de calificare - 720 ore) în meseria 
mecanic motoare termice, mecanic utilaj foraj extracție, lăcătuș mecanic foraj extracție, 
mecanic motoare combustie internă, mecanic auto, tehnician mecanic; 

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

- noțiuni tehnice privind funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor de intervenţii, reparații 
capitale la sonde; 

- noțiuni tehnice privind lucrările de intervenții, reparații la instalatiile de intervenții, 
motoare termice. 

- cunoștințe privind modul de manipulare şi utilizare a materialelor şi echipamentelor; 
 

Competențe generale: 
- nivelul cunoștințelor și abilităților; 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale; 

- munca în echipă; 

- conduita la locul de muncă. 

 
Responsabilități: 

 Execută lucrări de montaj/demontaj și de asigurare pentru transport a instalației de 
intervenție și a dotărilor existente (pod de lucru, rampa de material tubular, rampa de scule, 
material tubular, baracamente, habe, grup pompare, etc.); 

 Alimentează, verifică si pornește instalația; 
 Gresează părțile componente ale instalației, la timp, conform schemelor de ungere din cartea 

acesteia; 
 Completează sau schimba, după caz, lubrifiantul din camerele de ungere ale utilajelor, si 

completează zilnic uleiul in băile utilajelor, inclusiv grupul de pompare; 
 Verifică, exploatează, supraveghează, intretine si repara fiecare mecanism din componenta 

instalației conform normelor tehnice prevăzute in cartea tehnica a utilajului, inclusiv grupul 
de pompare; 

 Verifică graficele de reparație și revizie periodica a instalațiilor si utilajelor componente; 
 Verifică periodic etanșeitatea conductelor, a bailor de ulei la motor, compresor, grupuri conice 

si rezervoare, lagare, cutii de viteze si pompe, starea apărătorilor, a cuplajelor si a tuturor 
ansamblelor; 

 Verifică starea lanțurilor, starea frânelor troliului si a cuplajelor, la inceperea programului de 
lucru; 

 Verifică inainte de plecarea de pe locație, jocul lagărelor cu rulmenți ale crucilor cardanice; 
 Verifică si probează mecanismele de rabatare, telescopare, ancorare, starea de prindere a 

capului mort de sasiu; 
 Asigură supravegherea obiectivelor (sediu, atelier, instalații, echipamente, etc.) din cadrul 
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formației; 
 Colaborează permanent cu membrii formației de lucru pentru buna desfasurarea a activitatii 

in echipa. 
 Execută lucrări de întreținere a sculelor și utilajelor din dotare; 
 Execută lucrări de întreținere și curățenie la baracamentele din dotare; 
 Execută lucrări de manipulare și transport a materialelor și sculelor aduse la sonda respectiv 

expediate de la sondă; 
 Execută lucrări de curățare a beciului sondei; 
 Execută lucrări de prevenire a poluării: verifică starea tehnică a sistemelor de colectare, 

manipulează cu atenție și depozitează substanțele de tratare în spații special amenajate; 
 

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 punctajul cel mai mare. 

 

Documentele necesare candidaturii:  
- scrisoare de intenție; 
- curriculum vitae; 
- copia actului de identitate; 
- documente care să ateste pregătirea profesională; 
- cazier judiciar. 

 
Alte informații: (programul de lucru, mobilitate, etc.) 
Program de lucru: 12 ore/ schimb, cu acordarea unui număr de zile libere cumulate; 
 
Beneficii :  
- oportunități de dezvoltare profesională; 
- pachet salarial atractiv; 

Anunțul nr. 35990 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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