
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             

 

                 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 de management din cadrul Unităţii Management Active 
(UMA) – Direcţia Tehnică, Eficienţă Energetică şi Tehnologii Noi (DTEETN), locația București, 
am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:  

DIRECTOR DIRECȚIE  
 

Principalele responsabilități ale postului: 

 conduce, coordonează și răspunde de activitatea structurilor organizatorice din subordine pe 
domeniul de activitate; 

 asigură  suport și asistență tehnică de specialitate pentru echipamente primare / secundare, 
unităţi de transformare, linii electrice în cadrul proiectelor de 
mentenanță/dezvoltare/modernizare derulate la nivel de Companie; 

 coordonează activitatea de elaborare Norme tehnice interne – NTI pentru echipamente, 
specificaţii tehnice, regulamente, soluţii folosite de Companie în vederea standardizării 
soluţiilor tehnice utilizate în RET; 

 coordonează elaborarea Programului anual de studii şi cercetări şi face propuneri de 
tematici de studii și cercetări; 

 coordonează activitatea CTES la nivelul Companiei; 

 răspunde de implementarea de noi echipamente şi tehnologii de lucru pentru creşterea 
siguranţei în funcţionare și a eficienţei energetice a instalaţiilor electrice din RET; 

 răspunde de coordonarea unitară și promovarea la nivelul Companiei a elementelor de bună 
practică în domeniul cercetării și inovării rezultate în urma participărilor în cadrul structurilor 
europene și naționale. 

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

 studii universitare tehnice în domeniul electroenergetic / electrotehnic / inginerie electrică, 
nivel S/ECTS+M; 

 experiență:  
- minim 8 ani lucraţi în activități tehnice în sectorul energetic;  
- minim 5 ani în activitatea de management general, conducere și administrarea 

organizaţiilor.  

 cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN), cu 
deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem; 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);  

 cunoaşterea legislaţiei naţionale și a reglementărilor în domeniul transportului de energie 
electrică; 

 cunoaşterea standardelor naţionale și europene în vederea implementării cerinţelor acestora  
prin normele interne specifice și regulamentele tehnice din domeniu; 

 cunoştinţe minime comerciale, juridice şi economico – financiare; 

 utilizare PC plus aplicaţii soft  de specialitate; 



 

 

 cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză); 

 cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale; 

 aptitudini manageriale deosebite;  

 rapiditate și obiectivitate în adoptarea deciziilor; asumarea responsabilităţii; 

 capacitate de planificare și organizare a unei activități, de delegare și control, de previziune 
și de evaluare obiectivă;  

 capacitate de îndrumare profesională; 

 capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii; capacitatea de a transmite cu claritate 
deciziile adoptate; 

 capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu persoane din 
interiorul și din afara Companiei;   

 claritate în exprimare, capacitatea  de a se face înţeles în procesul de comunicare; 

 capacitate de a lucra în echipă;  

 echilibru emoţional;  

 abilitate în crearea și menţinerea unei atitudini pozitive în cadrul subentităţii organizatorice 
conduse prin realizarea unei atmosfere de lucru benefice.  

 adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;  

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

 percepţia situaţiilor critice și iniţiativă în eliminarea acestora;  

 orientare spre sarcină și valoare;   

 rezistență la stres;   

 spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie. 
 
Notă: Postul de ”director direcție DTEETN ” necesită acces la informații clasificate secret de stat, 
nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către 
titularul de post.  

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă 
rugăm să trimiteți până la data de 28.05.2021 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, în atenția doamnei Maria Mihalache (pe adresa de email: 
maria.mihalache@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021/3035488. 
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, Tematica și Bibliografia 
aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție. 

 


