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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 continuității activității şi a numărului optim de personal din cadrul Unității 

Management Active (UMA) - Direcţia Investiții (DI) - Serviciul Investiții - cu punct de lucru la U.T.T. 

Pitești, se demarează acțiunea de selecție pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de:  

  
 Inginer principal   

 

Responsabilități:  

 

- Participarea efectivă la îndeplinirea obiectivelor Companiei referitoare la funcționarea SEN; 
- Responsabil proiect pentru obiective de investiții derulate la nivel UTT, urmând încadrarea 

acestora în bugetul aprobat și în condiții de calitate, conform documentației de execuție; 
- Membru în echipe de proiect pentru obiective de investiții ale Companiei; 
- Membru în comisii de oferte depuse pentru achiziția de contracte de execuție/ furnizare 

pentru obiective de investiții ale Companiei. 
- Membru în comisii de recepție la terminarea lucrărilor și la punerea în funcțiune a 

obiectivelor; 
- Obținere avize, acorduri, autorizații, pentru realizarea lucrărilor conform Legii 50 / 1991; 
- Participare la realizarea Programului de investiții. 

 

Cerințe:  

 

Studii de bază - S/ECTS+M/ECTS 
- studii superioare tehnice în domeniul energetic sau similar (automatizări, electronică etc.); 

absolvent cu diplomă de inginer (S, ECTS+M, ECTS);  

- minim 3 ani experiență în domeniul de activitate privind exploatare / proiectare / investiții în  

domeniul RET / distribuție / și/sau conducerea prin dispecer; 

 

Cunoștințe  

- cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire   

  activitatea  de transport al energiei electrice; 

- capacitate de integrare în echipă, adoptând echilibru emoțional; 

- cunoștințe tehnice, economice, comerciale și financiare necesare derulării proiectelor de investiții; 

- cunoașterea legislației aplicabile realizării lucrărilor de investiții și achizițiilor publice; 

- cunoștințe de utilizare PC (software si hardware), operare MS Office (Word, Excel); 
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Informații generale: 

 

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

vă rugăm să depuneti, până la data de 30.09.2021 la Secretariatul Unității Teritoriale de Transport 

Pitești sau la SRU - UTT Pitești, str.Frații Golești nr.25B, sau e-mail olivia.achim@transelectrica.ro,  

următoarele documente: 

- Curriculum Vitae actualizat ( format Europass, completat în limba română care prezintă concret 

evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) 

- Carte de identitate / buletin de identitate – în copie;  

- Actele / diplomele care atestă studiile cerute pentru ocuparea postului – în copie;  

- Carnet de muncă (ce conține înregistrări conform Decretului nr. 92/1976)  – în copie;  

- Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă, candidatul este apt 
din punct de vedere al sănătății pentru a-și desfășura activitatea pe postul vacant pentru care s-a 
înscris.  

- Formularul Cerere înscriere - se va completa la sediul UTT Pitești – Serviciul Resurse Umane; 
 

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. Vor fi luate în 

considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura UTT Pitești 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 și validarea documentelor depuse, ulterior perioadei de depunere a 

acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în 

vederea aplicării metodelor de selecție.  

   Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele 

solicitate.  

Selecția se va realiza prin probă scrisă și interviu la o dată ce va fi comunicată ulterior. 
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