
 

 

 

 
    

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 Unităţii Management Active (UMA) - 

Direcția Investiții (DI) – Proiecte RET (PRET), locaţia Bucureşti, str. Olteni, nr. 2-4, sector 

3, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de: 

 

Manager de proiect 
 

Principalele responsabilități ale postului:  

 coordonează şi derulează programul/proiectele stabilite prin Decizie / Hotărâre a 
Directoratului şi menţionate în Actele Adiţionale la Contractul Individual de Muncă propriu; 

 asigură managementul realizării obiectivelor de investiţii (proiecte) pentru care este numit, 
de la etapa proiectare şi până la punerea lor în funcţiune şi atingerea parametrilor proiectaţi, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi încadrarea în bugetul alocat; 

 responsabilităţi ce decurg strict din proiect: 
- participă la stabilirea entităţilor din cadrul Companiei implicate şi interesate în realizarea 

proiectului precum şi rolul fiecăreia în derularea acestuia, întocmind organigrama 
acestuia; 

- evaluează activitatea persoanelor din echipa de proiect pe baza unor proceduri şi/sau 
metodologii specifice; 

- răspunde, monitorizează şi controlează, pe tot parcursul execuţiei, împreună cu echipa 
de proiect costurile proiectului şi încadrarea în bugetul aprobat, graficul de realizare al 
proiectului cu încadrarea în termenele aprobate/contractate, calitatea proiectării 
produselor, serviciilor şi a lucrărilor, în sensul îndeplinirii parametrilor de performanţă şi 
de calitate aprobaţi ai proiectului, schimbările apărute pe parcursul derulării proiectului, 
respectarea planului de implementare al proiectului, respectarea condiţiilor contractuale, 
conformitatea cu specificaţiile şi alte documente tehnice avizate/aprobate specifice 
proiectului, respectarea cerinţelor legale în vigoare şi a procedurilor interne specifice; 

- răspunde de monitorizarea şi controlul graficului de analiză a stadiului în care se află 
proiectul (frecvenţa şedinţelor de analiză depinzând de durata, complexitatea şi etapa în 
care se află proiectul), finalizate prin întocmirea documentului „minuta întâlnirii/a 
şedinţelor de analiză”. 

   
   

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

 studii superioare tehnice absolvite în domeniul energetic sau echivalente, nivel de studii: 

S/ECTS+M; 

 studii complementare: programe de pregătire / perfecţionare managerială; 
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 certificări, autorizări/atestări profesionale aplicabile domeniului specific de activitate: 

programe de actualizare şi specializare profesională în activităţile tehnice şi economice 

desfăşurate în Companie (noi prevederi ale pieţei de energie electrică, legislaţie economică 

nouă, cadru instituţional, noi mecanisme financiare, comunicare), cursuri de management 

de proiect; 

 experienţă minim 5 ani în sectorul energetic, în exploatare / proiectare / investiţii în reţele 

electrice de transport / distribuţie şi/sau producţia de energie electrică;     

 cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN), cu 

deosebire activitatea de transport a energiei electrice; 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);   

 cunoştinţe tehnice, economice, comerciale şi financiare, necesare proiectelor de investiţii; 

 utilizare PC plus soft-uri specializate (Microsoft Project); 

 cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională (de preferință limba engleză); 

 capacitatea de a transmite cu claritate măsurile adoptate; 

 capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane 

din interiorul şi din exteriorul Companiei; 

 claritate în exprimare, capacitatea de a se face înţeles în procesul de comunicare; 

 capacitate de a lucra în echipă; 

 capacitate de a se integra în echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a 

transmite idei şi soluţii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipă; 

 abilitate în crearea şi menţinerea unei atitudini pozitive în cadrul subentităţii organizatorice 

din care face parte, prin realizarea unei atmosfere de lucru benefice; 

 abilităţi de selectare, precum şi de motivare a membrilor echipei de lucru / echipei de 

proiect acolo unde este cazul/nevoie de echipă; 

 adaptabilitate şi promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu; 

 capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii; 

 percepţia situaţiilor critice şi iniţiativă în eliminarea acestora. 
 

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

sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16.01.2023 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.  


