
 

 
 

  ANUNŢ  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 
si 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 continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal din cadrul UMA - Serviciul 
Investiții cu punct de lucru la Unitatea Teritorială de Transport Timişoara, se demarează 
acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea postului vacant de: 
 

“DIRIGINTE DE ȘANTIER”  
 

Responsabilităţi : 

• Verifică lucrările de construcții din cadrul unui proiect de investiții începând cu etapa de 
proiectare, continuând cu etapa de execuție și încheind cu etapa de recepția finală a 
proiectului, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Realizează urmărirea lucrărilor cuprinse în planul de investiții, pe care le gestionează la 
nivelul serviciului de investiții, cu respectarea etapelor de execuție;  

• Realizează recepția documentațiilor, a lucrărilor executate, înregistrarea activelor și 
arhivarea documentelor; 

• Asigură fluxul documentelor financiare prin verificarea și confirmarea situațiilor de lucrări și 
acordarea vizei pe facturile sosire; 

• Verifică și certifică situațiile de plată întocmite de executanți; 

• Realizează raportările periodice și de câte ori este cazul privind stadiul proiectelor pe care le 
gestionează la nivelul serviciului de investiții. 

 
Cerinţe:  

• Nivel studii : “S/ECTS+M/ECTS” în domeniul construcțiilor; 

• Autorizație diriginte de șantier pentru domeniile: 
- Construcții civile, industriale și agricole -categoria de importanţă A/B ; 

• Experiență: minim 3 ani în domeniul de activitate privind Dirigenția de șantier construcții civile 
şi industriale; 

• Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, a prescripțiilor energetice, 
instrucțiunilor tehnice și a reglementărilor ANRE în domeniul energetic; 

• Cunoașterea legislației specifice din domeniul construcțiilor tehnico – edilitare – de alimentări 
cu apă și canalizare, energetic, prescripțiilor tehnice în domeniul construcțiilor; 

• Cunoașterea activității specifice dirigintelui de șantier pentru construcții civile, industriale și 
agricole - categoria de importanță A/B; 

• Cunoașterea planurilor și programelor Companiei în domeniul investițiilor; 

• Cunoştinţe tehnice, necesare proiectelor de investiții; cunoașterea legislației în domeniul 
calității în construcții. 

• Utilizare PC plus soft-uri de specialitate (Microsoft Project); 

• Cunoașterea legislației din domeniul elaborării documentațiilor de proiectare; 
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• Atitudine corectă și principială în relațiile de serviciu; capacitate de lucru în echipă, implicare 
în problemele colectivului, obiectivitate și corectitudine; 

• Transparență și claritate în transmiterea informațiilor, disponibilitate de cooperare, capacitate 
de evitare a stărilor conflictuale, respectarea relațiilor ierarhice, eficacitate în reprezentarea 
sucursalei în relațiile cu terții; 

• Receptivitate, dorință de autodepășire, răspuns prompt la solicitări, disponibilitate pentru 
preluarea unor sarcini suplimentare specifice postului, de a lucra peste programul normal de 
lucru, rezistență la stres, la efort intelectual prelungit, disciplină în muncă, adaptabilitate la 
situații neprevăzute, atașament fată de Companie; capacitate de adaptare la reguli și 
instrucțiuni; 

• Apt din punct de vedere medical și psihologic în conformitate cu prevederile Legii 
nr.319/2006 în vigoare; 

• Să nu îndeplinească condiții de pensionare  pentru limită de vârstă; 

• Constituie avantaj:   
- permis de conducere categoria B 
- cunoștințe de limba engleză tehnică 
- autorizație diriginte de șantier pentru domeniile: “Consolidări construcții – 

inclusiv monumente” ,“Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe 
cablu–de interes național” și “Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și  
canalizare - de  alimentări cu apă și de canalizare și rețele”. 

          
       Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:  
Dacă acest post vă interesează şi consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, 
pentru a aplica, vă rugăm să depuneţi până la data de 20.10.2020 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 
candidaţi, în atenția Serviciul Resurse Umane cu punct de lucru la UTT Timişoara - DRU, prin 
registratura UTT Timişoara, sau prin email pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 
0256.219.963. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111. 
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 numai candidații care îndeplinesc cerinţele 
solicitate.  
Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura UTT 
Timişoara_ Piaţa Romanilor nr. 11, Timişoara) 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, se va pune la dispoziția 
candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție. 
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