ANUNȚ 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 și 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 numărului optim de personal în cadrul Unităţii Management Active (UMA) – Direcţia
Tehnică, Eficienţă Energetică şi Tehnologii Noi (DTEETN) – Departamentul Proiectare Staţii şi Linii
Electrice (DPSLE), locaţia Bucureşti, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

Inginer proiectant energetician (LEA)
Principale responsabilități ale postului:
• elaborarea documentaţiilor tehnico - economice privind proiectarea Liniilor Electrice Aeriene (LEA),
necesare lucrărilor de mentenanţă / investiţii la nivelul Companiei;
• participă şi răspunde de elaborarea şi analiza documentaţiilor tehnico - economice pentru LEA ,
necesare lucrărilor de mentenanţă/investiţii LEA şi/sau a Caietelor de Sarcini pentru servicii/lucrări
LEA;
• participă la elaborarea, verificarea capitolelor lucrărilor de proiectare pentru lucrările de
mentenanţă/investiţii LEA;
• participă la analizarea și verificarea studiilor de coexistență LEA cu alte obiective de investiții ce
urmează a fi amplasate în zona de protecție și siguranţă a LEA;
• îndeplineşte activităţi specifice de proiectare LEA - studii de coexistenţă;
• participă pe bază de Decizie a Directoratului Companiei în comisiile de evaluare oferte pentru
realizarea lucrărilor de mentenanţă/investiţii;
• participă pe şantier la faze determinante sau recepţii la terminarea lucrărilor;
• participă la elaborarea de studii şi cercetări privind soluţii şi tehnologii noi ce trebuie avute în vedere
în cadrul lucrărilor/serviciilor de mentenanţă, modernizare şi dezvoltare, retehnologizare LEA;
• participă la avizări de documentaţii, prescripţii energetice, studii, la solicitarea Companiei cu
informarea şefului ierarhic.
Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:










studii superioare tehnice (în domeniul electric), nivel S/ECTS+M;
experiență: minimum 5 ani în proiectarea reţelelor electrice de înaltă tensiune;
certificări, autorizări / atestări profesionale pentru domeniile specifice de activitate – atestat
electrician autorizat ANRE - IV A
experienţă în proiectarea Liniilor Electrice Aeriene (LEA) pentru Reţeaua Electrică de Transport
(RET);
cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN), cu deosebire
activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
cunoaşterea legislaţiei, normativelor şi standardelor de proiectare şi a reglementărilor Autorităţii
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);
utilizare PC plus aplicaţii soft de specialitate (AutoCAD, operare MS Office (Word, Excel), PLSCADD, TOWER));
cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);
abilităţi de comunicare, negociere:










o capacitatea de a transmite cu claritate informaţiile;
abilităţi în relaţiile umane:
o capacitate de a lucra în echipă;
o tact, diplomaţie şi capacitate de înţelegere/convingere;
capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii;
orientare spre sarcină şi valoare;
automotivație, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveşte modul de muncă;
disponibilitatea la deplasări interne şi externe;
rezistenţă la stres;
spirit de iniţiativă, loialitate față de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm
să trimiteți până la data de 01.03.2021 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 candidați, la Direcția resurse umane, în atenția
doamnei Maria MIHALACHE (pe adresa de email: maria.mihalache@transelectrica.ro). Relații suplimentare
se pot obține la telefon: 0756.012.989.
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 candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile
transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) 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, dacă este cazul, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării
metodelor de selecție.
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