
   

 

 

  

 

                 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 Direcţiei Guvernanţă Corporativă, Relaţia cu Investitorii 

şi Reprezentare (DGCRIR) – Departamentul Strategie Corporativă și Raportare Non-financiară (DSCRN), 

locaţia Bucureşti, am demarat selecţia pentru ocuparea unui post de:    

Referent de specialitate principal 
 

Principalele responsabilități ale postului: 

 realizează analize şi centralizează informaţiile privitoare la tematicile de interes pentru Companie, la 

solicitarea şefului ierarhic;  

 procesează date şi documente elaborate în cadrul DGCRIR, la solicitarea şefului ierarhic; 

 participă la definirea direcţiilor strategice pentru Companie;  

 participă la definirea, împreună cu conducerea Companiei, a ţintelor strategice ale Companiei;  

 participă la actualizarea periodică a strategiei corporative a Companiei; 

 participă la elaborarea de analize şi rapoarte pentru management referitoare la tendinţele internaţionale şi 

europene privind politicile de reglementare, mediu, concurenţă, etc. (factori care pot influenţa tendinţele în 

industrie); 

 participă la elaborarea de analize şi rapoarte referitoare la mediul macroeconomic şi identificarea tendinţelor 

macro care pot afecta industria, tendinţele majore în industrie, respectiv riscurile externe care ar putea afecta 

activitatea Companiei; 

 participă la realizarea de analize ale pieţei şi întocmirea de rapoarte cu privire la poziţia şi performanţa 

financiară şi nefinanciară (benchmark) a principalilor actori din industrie, miscările strategice ale acestora, 

incluzând: ţinte strategice, bugete, iniţiative, strategia de investiţii, parteneriate strategice, respectiv planuri de 

extindere, indicatori cheie de performanţă operaţionali, servicii şi produse, dezvoltarea digitală, rezultând în 

maparea strategică a jucătorilor de pe pieţele conexe (în contextul Companiei), la solicitarea Directoratului 

Companiei; 

 participă la conceperea de măsuri şi acţiuni care să îmbunătăţească poziţionarea strategică a Companiei; 

monitorizează implementarea acestora; 

 participă la intocmirea raportării non-financiare a Companiei la termenele stabilite, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare aplicabilă.  

 
Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

 studii de licenţă (nivel ECTS); 

 cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional, cu deosebire activitatea de 

transport al energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem; 

 capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii;  

 abilitatea de analiză-sinteză dezvoltată; 

 capacitatea de diseminare a rezultatelor procesului de analiză-sinteză; 

 autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveşte modul de muncă; 

 rezistenţă la stres;   



 

   
2 

 spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie. 

 cunoaştere avansată a limbii engleze; 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți 

până la data de 09.03.2021 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/departamentul în care se află postul 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, dacă este cazul, se va pune la dispoziția candidaților 

selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție. 


