
 

 

 
                                                                           
 

                                                                                                                Nr.  12774/21.03.2022 

                                                                                                       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 Afaceri Europene, Strategie, 
Dezvoltare şi Accesare Fonduri Europene (DAESDAFE) – Departamentul Accesare Fonduri 
Europene (DAFE), locaţia Bucureşti, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de: 

Manager de proiect 

Principalele responsabilități ale postului:  
➢ participă activ la activităţile premergătoare accesării fondurilor europene, 
➢ asigură raportarea şi informarea la nivel de Companie, 
➢ asigură activitatea de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare, 
➢ asigură susţinerea cererii de finanţare, 
➢ asigură implementarea şi derularea contractului de finanţare,  
➢ întocmeşte cererile de rambursare, 
 
Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului: 
➢ studii: studii superioare, nivel S/ECTS+M, 
➢ studii complementare: 

o programe de management general/management organizaţional, 
o cursuri de management de proiect, management strategic, 
o programe de specializare în managementul afacerilor şi managementul riscurilor,  

➢ cunostinte:  
o cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN),  
o tipuri de programe de finanţare specifice UE,  
o legislaţia UE/ România privind fondurile nerambursabile şi ajutorul de stat,  
o cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză), 

➢ experienţă: minim 5 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau a accesării / gestionării / coordonării/ 
implementării fondurilor europene şi/sau gestionării/implementării/management de proiecte / contracte, 

➢ abilitati:  
o capacitate de comunicare cu cadre/ personal de conducere,  
o abilităţi de înţelegere / convingere . 

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

să trimiteți până la data de 28.03.2022 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. 

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, dacă este cazul, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării 

metodelor de selecție. 
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