
 

 

                                                                                                                                       
 
 
 
           
 

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 Management Integrat, 

Comercial-Achizitii – Directia Management Integrat – Serviciul Management Audit Calitate, 

Mediu – Biroul Management Calitate, Mediu, locaţia Bucureşti, am demarat selecția pentru 

ocuparea unui post de: 

Referent de specialitate principal  
 
Principalele sarcini si responsabilități ale postului:  
- colaborează cu entităţile organizatorice la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea 

sistemului de management al calităţii la nivelul Companiei şi urmăreşte funcţionarea acestuia; 

- participă la elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de managementul calităţii şi 

colaborează cu personalul responsabil de managementul calităţii din cadrul Unităţilor 

Teritoriale de Transport (UTT), în vederea aplicării acestora în interiorul Companiei; 

- informează şeful birou tehnic - BMCM despre funcţionarea SMC şi despre orice necesitate de 

îmbunătăţire; 

- urmăreşte respectarea prevederilor legislaţiei şi standardelor aplicabile managementului 

calităţii în cadrul documentelor şi activităţilor la nivelul CNTEE „Transelectrica” S.A; 

- asigură inventarierea documentelor SMC şi procesarea pe calculator a documentelor 

aferente acestui sistem de management; 

- participă la auditurile SMI CMSSM efectuate la nivelul Companiei conform planificării anuale 

aprobate; 

- evaluează conformarea cu cerinţele de calitate şi cu alte cerinţe la care Compania a subscris, 

cu obiectivele Companiei în domeniul SMC prin analiza documentelor, la sediu sau pe 

amplasamente, cu ocazia efectuării controalelor sau auditurilor planificate. 

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

- studii de baza:  studii superioare tehnice/ juridice de lungă durată (nivel S/ ECTS+M) 
 

- experienta:   minimum 3 ani în domeniul managementului calităţii şi în auditul sistemului de  
management al calităţii 

- cunostinte:  

 cunoştinţe certificate în domeniul managementului calităţii; 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE); 

• cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză).  
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- abilități de comunicare, negociere: capacitate de comunicare cu persoane din interiorul și din afara 
Companiei. 

- abilități în relațiile umane: capacitate de a lucra în echipă;  
- alte abilități:  

• capacitatea de a analiza, asimila, prelucra și optimiza informații;  
• orientare spre sarcină și valoare; 
• spirit de inițiativă, loialitate 

 

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 13.10.2022 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.  
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la finalizarea procesului de recrutare. 

 

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.  
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