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 Active (UMA) –
Direcția Exploatare, Mentenanță și Dezvoltare RET (DEMDRET) – Departamentul Dezvoltare RET
(DDRET) – Biroul prognoză evoluție în perspectivă a consumului de energie electrică (BPEPCEE),
locația București, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

Inginer Principal Specialist
Principalele responsabilități ale postului:
• contribuie la elaborarea prognozelor de consum de energie electrică pe termen mediu şi lung,
integrat la nivelul SEN şi diferenţiat pe zone geografice şi sectoare economice,
• contribuie la elaborarea capitolelor specifice domeniului de activitate din Planul de Dezvoltare al
RET;
• verifică studii de soluție de racordare și le supune avizării CTES.
Cerințe (studii, cunoștințe, experiența și abilități) ale postului:
• studii superioare tehnice în domeniul energetic;
• experiență: minim 10 ani în domeniul energiei electrice;
• cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu
deosebire activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem și
activitatea de dezvoltare a RET;
• cunoștințe privind utilizarea programelor de calcul de regim permanent;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de
Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
• cunoştinţe privind utilizarea aplicaţiilor Windows;
• cunoașterea a cel putin unei limbi de circulație internaționalã (de preferință limba engleză);
• capacitatea de a primi, analiza, asimila și optimiza informații;
• claritate în exprimare, capacitatea de a se face înțeles în procesul de comunicare;
• spirit de echipă, stăpânire de sine, sociabilitate;
• disponibilitate la deplasări interne și externe;
• reprezentabilitate.
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm
să trimiteți până la data de 24.08.2020 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 / Serviciului
resurse
umane,
în
atenția
doamnei
Maria
MIHALACHE
(pe
adresa
de
email:
maria.mihalache@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0756.012.989.
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.

