
 

 

 

 
 

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), locaţia Bucureşti, am demarat selecția pentru ocuparea unui post cu CIM pe 

durată determinată de 3 ani, începând cu data de 31.10.2022 (respectiv până la 30.10.2025) de: 

 

Manager de proiect „activitate mentorat” 
 

Principalele responsabilități ale postului:  
 definirea conceptului de instruire pentru activitatea de mentorat pentru toate activitățile de 

conducere prin dispecer, a metodelor şi principiilor educaționale folosite, precum și a 
nevoilor de instruire; 

 organizarea, coordonarea și desfășurarea activității de instruire pentru personalul de 
conducere prin dispecer, inclusiv programele privind verificarea cunoștințelor și evaluarea, 
pentru însușirea cunoștințelor profesionale specifice, formarea abilităților și a deprinderilor 
minime necesare activităților operaționale; 

 verificarea programelor de activități pentru perioadele de stagiu ale personalului de 
conducere prin dispecer; 

 stabilirea modelelor practice și eficiente pentru activitățile profesionale ale personalului 
instruit; 

 facilitarea accesului personalului de conducere prin dispecer la documente/prezentări în 
vederea susținerii activității profesionale; 

 monitorizarea și verificarea permanentă a rezultatelor activităților de mentorat și instruire;  
 selecția și introducerea în procesul de instruire a unor cunoștințe specifice (operaționale) 

suplimentare pentru actualizarea permanentă a cunoștințelor, pregătirii și nivelului de 
informare a personalului; 

 gestiunea și sistematizarea documentației relevante necesare în procesul de instruire și 
perfecționare profesională; 

 elaborarea programului de formare pentru personalul de conducere prin dispecer, conform 
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1485/2017. 

   
 

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

 studii superioare (nivel S/ECTS+M) tehnice, de preferință specializarea electroenergetică; 

 studii complementare: programe de specializare profesională în activităţile tehnice (cum 

sunt: tehnologii noi, echipamente și aparate moderne, legislație nouă, cadru instituțional, 

comunicare etc.); 

 certificări, autorizări/atestări profesionale: aplicabile domeniului de activitate; 

 experiență:  

- minim 20 ani în sectorul energetic; 
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- minim 10 ani în activitatea de conducere prin dispecer; 

 cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National; 

 cunoașterea legislației, politicilor, strategiilor Uniunii Europene în domeniul energetic; 

 cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor ANRE; 

 cunoașterea Acordului operațional al zonei sincrone Europa Continentală; 

 cunoștințe de operare calculator: Microsoft Office și programe de specialitate; 

 cunoașterea limbii engleze la nivel de utilizator independent; 

 disponibilitate pentru deplasări interne și internaționale la întâlniri de lucru și reprezentare; 

 aptitudini manageriale deosebite, rapiditate și obiectivitate în luarea deciziilor, asumarea 

responsabilității, capacitate de planificare și organizare a activității, capacitate de îndrumare 

profesională; 

 capacitate de comunicare ridicată cu salariații, capacitate comunicare și negociere cu 

persoane din interiorul și din afara Companiei, claritate în exprimare; 

 capacitate de a lucra în echipă, receptivitate față de problemele socio-umane, echilibru 

emoțional; 

 adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu, rezistență la stres; 

 persoană orientată spre țintă și valoare, spirit de inițiativă, loialitate față de Companie. 

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

rugăm să trimiteți până la data de 20.11.2022 inclusiv 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 

Direcția resurse umane, în atenția doamnei Maria HULPOI  (pe adresa de email: 

maria.hulpoi@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0374.580.488. 

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, dacă este cazul, Tematica și Bibliografia aferentă în 

vederea aplicării metodelor de selecție.  


