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 completarea echipei noastre din cadrul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații
(DTIC) –– Departamentul Comunicaţii (DC), locația București, am demarat selecția pentru
ocuparea unui post de:

Administrator reţea principal specialist
( aviz ORNISS)
Principalele responsabilități ale postului:
 răspunde de activitatea de administrare a sistemelor și serviciilor de comunicații aferente
SEN și piața de echilibrare;
 coordonează proiectarea și implementarea modificărilor în cadrul sistemelor de comunicații
SEN și piaţa de echilibrare;
 definește, elaborează și trimite spre aprobare procedurile referitoare la activitățile de
mentenanță, administrare și back-up pentru sistemele de comunicații SEN și piața de
echilibrare;
 întocmește documentația aferentă sistemelor de comunicații EMS – SCADA și cea privitoare
la modificările efectuate pe acestea;
 monitorizează și analizează starea sistemelor de comunicații aferente activității de
comunicații și propune alocarea de resurse în vederea optimizării funcționării acestora;
 asigură gestionarea licențelor pentru echipamentele sistemelor de comunicații.
Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului:
 studii superioare tehnice cu diplomă de licență în domeniile telecomunicații, IT, informatică,
energetică, automatică, comunicații, nivel S/ECTS+M;
 cursuri de specialitate într-unul din domeniile telecomunicaţii, IT, informatică, energetic;
 certificări în domeniul IT/telecomunicații/rețele de date software şi hardware reprezintă un
avantaj;
 experienţă: minimum 3 ani de experienţă în domeniul IT&C, preferabil în sectorul energetic.
 cunoştinţe privind administrarea/utilizarea tehnologiilor din domeniul telecomunicațiilor;
 cunoștințe privind funcționarea și specificul sistemelor de comunicații SEN;
 cunoștințe privind sistemele de telecomunicații utilizate de sistemele de achiziție și
prelucrare a datelor din mediile industriale, preferabil pentru cele utilizate în activitatea de
conducere prin dispecer a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN);
 cunoștințe avansate privind funcționarea rețelelor de voce, date și de videoconferință;
 capacitate de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 cunoștințe medii în domeniul arhitecturii hardware și software a calculatoarelor și serverelor;







cunoștințe medii privind securitatea cibernetică;
cunoașterea legislației din domeniul energetic;
cunoașterea legislației în domeniul comunicațiilor și a reglementărilor Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);
cunoașterea legislației cu privire la achizițiile publice;
cunoaşterea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiilor clasificate naţionale.

NOTĂ: Postul “Administrator retea principal specialist ” necesită acces la informații clasificate
secret de stat. În acest sens, definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului
ORNISS de către titularul de post. Pentru candidații externi, în cazul în care avizul ORNISS este
negativ, CIM-ul salariatului respectiv încetează de drept.
Pentru candidații interni, avizul ORNISS negativ va avea ca efect direct revenirea imediată pe
postul deținut anterior.
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă
rugăm să trimiteți până la data de 14.05.2021 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 / Serviciului 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 CVurile 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, Tematica și Bibliografia
aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

