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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. 

Avȃnd ȋn vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare şi pentru 
asigurarea numărului optim de personal din cadrul Unității Management Active (UMA), Direcția 
Tehnică, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi - Serviciul Tehnic - cu punct de lucru la U.T.T. 
București am demarat selecția internă/externă pentru ocuparea a unui post vacant cu CIM pe durată 
nedeterminată de:  
 

“INGINER PRINCIPAL SPECIALIST” 
 

Responsabilități: 
 întocmeşte avize de amplasament pentru amplasamente/construcţii aflate în vecinătatea reţelelor de 

transport din gestiunea UTT București, conform competenţelor şi cadrului de reglementare legal şi cel 
intern; 

 întocmește avize tehnice de racordare la RET și certificate de racordare, pentru asigurarea accesului 
nediscriminatoriu şi reglementat al utilizatorilor la Reţeaua Electrică de Transport, în acord cu cadrul de 
reglementare legal şi cel intern; 

 analizează, verifică în conformitate cu legislaţia în vigoare documentaţiile PUZ/PUG/PUD și emite 
avizele/acordurile aferente; 

 participă la întocmirea temelor de proiectare şi a altor documentaţii tehnice repartizate, cu respectarea 
conţinutului acestora conform reglementărilor în vigoare; 

 participă la analiza în cadrul CTA și CTES a documentaţiilor supuse avizării, elaborează puncte de  
vedere și urmăreşte implementarea acestora în documentaţiile revizuite; 

 asigură asistență tehnică de specialitate compartimentelor din cadrul UTT București și colaborează cu 
acestea; 

 participă (în baza mandatului directorului DTEETN) în cadrul comisiilor la atribuirea contractelor de 
achiziție publică pentru furnizarea de produse/servicii prin procedurile legale; 

 asigură îndeplinirea atribuțiilor DTEETN în zona de responsabilitate a UTT București în acord cu 
prevederile ROF detaliu DTEETN. 

Cerințe: 

1.Nivel studii: studii superioare tehnice de specialitate (S/ECTS+M/ECTS) în domeniul: energetic/ 

electrotehnic/ electroenergetic/ inginerie electrică. 

2.Cunoștințe necesare postului  

 cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire 
activitatea de transport a energiei electrice; 

 cunoştinţe privind instalaţiile UTT București; 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic; 

 cunoaşterea reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE; 

 cunoaşterea metodologiei de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare, 
certificatelor de racordare; 

 cunoaşterea conţinutului documentaţiilor tehnico-economice specifice RET;  

 cunoasterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională (de preferință limba engleză); 
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 cunoştinţe şi abilităţi pentru utilizarea la nivel mediu a PC. 

 

3.Experință - minim 3 ani în domeniul energetic. 

4.Abilități: 
 abilități de comunicare, negociere:  
o capacitate de comunicare cu nivele manageriale, cu specialiști din afara Companiei.  

 abilități în relațiile umane:  
o capacitate de a lucra în echipă;  
o echilibru emoţional;  
o tact, diplomaţie şi capacitate de înţelegere/convingere.   
o capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii;  
o orientare spre sarcină şi valoare adaugată;   
o rezistenţă la stres; 
o spirit de iniţiativă, loialitate față de Companie. 

 alte abilităţi:  
o percepţia situaţiilor critice şi iniţiativă în eliminarea acestora; 
o capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii; 
o orientare spre sarcină şi valoare adaugată; 
o adaptabilitate şi promptitudine în rezolvarea problemelor de serviciu; 
o disponibilitate pentru deplasări. 

Informații generale: 
      Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă 
rugăm să trimiteți până la data de 22.07.2022 un Curriculum Vitae actualizat (format European/ 
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 Serviciul Resurse Umane cu punct de lucru la UTT București –DRU-UJRCU din cadrul 
Unității Teritoriale de Transport București, pe adresele de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro. și 
madalina.dinulescu@transelectrica.ro  
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane cu punct lucru la UTT București- DRU-
UJCRU, la telefon 021-2016230/2016234. 
 

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 UTT București 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 
 


