
 

 

 

 

 
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) - Birou Securitatea Muncii, PSI (BSM PSI), locaţia Bucureşti, am demarat 

selecția pentru ocuparea unui post de: 

 

Inginer principal specialist DEN 

 
Principalele responsabilități ale postului:  
 identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, 

respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de 
muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

 elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie, elaborarea 
de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate 
în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor 
de lucru, şi difuzarea acestora în departament numai după ce au fost aprobate; 

 verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi 
protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 
adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii 
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și al situațiilor de urgență şi verificarea 
însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

 efectuarea controalelor interne la locurile de muncă din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă și al situațiilor de urgență, cu informarea, în scris, asupra deficienţelor constatate şi asupra 
măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

 participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor legale și elaborarea rapoartelor 
privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din departament, în conformitate cu prevederile 
legale; 

 participarea la cercetarea oricărui accident sau incident/eveniment cu/fără urmări, ce poate afecta, 
personalul şi bunurile din locul său de muncă (incendiu, explozie, inundaţie, cutremur, emisie de 
gaze toxice sau substanţe periculoase, amenințări cu bombă, grup de protestatari, ameninţări prin 
poştă etc.) conform competenţelor legale și elaborarea rapoartelor privind incidentele/evenimentele 
respective, în conformitate cu prevederile legale; 

 aplicarea prevederilor din documentaţia SMI CMSSM – „Sistemului de management integrat: 
calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă” în activitatea proprie; 

 emiterea de puncte de vedere privind cerinţele de sănătatea şi securitate în muncă și situații de 
urgență conţinute în proceduri, norme tehnice, instrucţiuni tehnice, convenţii de lucrări, teme de 
proiectare, caiete de sarcini, proiecte, documentaţii de achiziţie, oferte, contracte şi alte documente 
ale Companiei care sunt supuse analizei, în raport cu prevederile legale şi ale sistemului de 
management integrat de sănătate şi securitate ocupaţională, în scopul avizării sau acceptării 
acestora, pe care le supune verificării şi aprobării şefilor ierarhici; 
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Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului: 

 studii superioare de profil tehnic (nivel S/ECTS+M); 
 certificări, autorizări / atestări profesionale: pentru domeniile specifice de activitate; 
 cunoştinţe necesare postului: 

- cunoașterea procedurilor, normelor, legislației și a reglementărilor naționale privind domeniul de 
activitate: securitate și sănatate în muncă și situații de urgență; 

- cunoașterea regulamentului și a metodelor de instruire a personalului specifice domeniului de 
activitate – securitate și sănatate în muncă și situații de urgență; 

- cunoaşterea normelor privind sistemul de management integrat calitate, mediu, securitate şi 
sănătate în muncă; 

- cunoașterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național (SEN), cu 
deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem; 

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);  

- utilizare PC plus aplicații soft de specialitate; 
- cunoașterea cel putin a unei limbi de circulație internațională (de preferintă limba engleză); 

 experienţă: 
- minimum 2 ani ca inginer; 
- minimum 3 ani în domeniul securității și sănătății în muncă; 

 capacitatea de comunicare, de a lucra în echipă, atenție la detalii, capacitatea de sinteză și de 
analiză;  

 reprezintă un avantaj: 
o curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore; 
o curs de evaluare factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;  
o curs de cadru tehnic PSI; 
o curs de audit al sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă. 

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

rugăm să trimiteți până la data de 25.11.2022 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.  


