
 

 
                                                                           

 

 

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 Control (DC) – Control Financiar de 
Gestiune (CFG), locaţia Bucureşti, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de: 

Inspector cu atribuții de control 

Principalele responsabilități ale postului:  

 efectuează misiunile de control financiar de gestiune conform planului de control sau pe cele dispuse 
de către conducerea Companiei 

 participă la realizarea eficientă, conform reglementărilor în vigoare şi a procedurilor specifice, a 
activităţilor desfăşurate în cadrul CFG în scopul îndeplinirii misiunii acestuia; 

 participă la planificarea şi realizarea controlului financiar de gestiune la nivelul Companiei şi în entităţile 
organizatorice ale acesteia 

 exercită activitatea de control financiar de gestiune, cu respectarea metodologiilor şi procedurilor de 
control în vigoare 

 asigură exercitarea controlului financiar de gestiune cu o conduită corectă şi un bun prestigiu 
profesional, precum şi luarea de măsuri corespunzătoare în cazul celor ce au manifestări contrare care 
dăunează intereselor Companiei; 

 constată răspunderile de natură disciplinară, administrativă şi materială ale salariaţilor entităţilor 
organizatorice ale Companiei, referitoare la neregulile constatate prin control, propunând spre aprobare 
inspectorului şef - CFG  cercetarea disciplinară a persoanelor responsabile 

 solicită înlăturarea neregulilor constatate în urma controalelor efectuate şi verifică realizarea măsurilor 
dispuse prin  Procesele-Verbale CFG 

 
Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului: 

 studii: studii superioare economice, nivel S/ECTS+M 
 experienţă: minimum 3 ani lucraţi în domeniile: economic (finanţe-contabilitate, financiar-bancar, 

administrativ-patrimoniu), financiar, managemement economico-financiar, control financiar, audit 
 experienta in control intern, control financiar de gestiune sau audit constituie avantaj 
 abilitati:   

o capacitate de a lucra în echipă,  
o capacitatea de a  analiza, asimila, prelucra şi optimiza informaţii 
o disponibilitate la deplasari interne si externe. 
 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm 
să trimiteți până la data de 06.05.2022 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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