
 

 

 
                                                                           

                                                                                        
 

                                                                                                                                       
 

 
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 Unității Operaționale Dispecerul Energetic 

Național (UNO DEN) – Dispecerul Energetic Teritorial (DET) București – Serviciu IT&C - 

administrativ, locația București, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:  

 

Inginer principal specialist DEN (ITC) – DET București 
 

Principalele responsabilități ale postului:  
 participa la dezvoltarea infrastructurii IT&C aferenta DET Bucuresti 
 coordoneaza functionarea sistemelor IT&C aferenta DET Bucuresti 
 elaboreaza Planul anual de revizii tehnice si reparatii capitale a sistemelor de tehnologia informatiei si 

telecomunicatii al DET Bucuresti si urmareste realizarea lui prin contractul cu Filiala Teletrans 
 urmareste efectuarea reviziilor tehnice si reparatiilor capitale la echipamentele sistemelor de tehnologia 

informatiei si telecomunicatii ale DET Bucuresti prin contract cu Filiala Teletrans 
 urmareste evidenta operationala si rezolvarea deranjamentelor din sistemele IT&C conform clauzelor 

contractuale de servicii 
 deruleaza contractele, serviciile si lucrarile in domeniu, derulate prin contract cu Filiala Teletrans. 

 
Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului: 
- studii: superioare universitare de licență de specialitate (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau 

absolvent al cursurilor de zi – 4 ani), in domeniile de licență:  
o inginerie energetică 
o inginerie electrică/ electrotehnică 
o automatica si calculatoare 
o inginerie economica 

- experienta:  minim 2 ani in administrarea si mentenanta sistemelor IT&C 
- cunoașterea softurilor pentru securitate cibernetica – constituie un avantaj 
- cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză 
- capacitatea de organizare în activitatea proprie, atenție la detalii, capacitatea de sinteză și de analiză. 
 

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, pentru a 

aplica, vă rugăm să depuneti până la data de 01.04.2022 inclusiv 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 Mirela ROSCULETE (pe adresa de email: 

mirela.rosculete@transelectrica.ro ).  

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.30.35.999. 
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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. 


