ANUNȚ EXTERN - 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.
Având în vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare și pentru asigurarea
numărului optim de personal din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protecţii și Automatizări,
Biroul comandă-control SCADA, am demarat procesul de selecție pentru ocuparea unui post de:
“Inginer principal PRAM/SCADA”
Responsabilităţi
Asigurarea funcţionarii în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de măsură, protecție și automatizare din
cadrul sucursalei sub directa îndrumare a șefului ierarhic.
Participa la recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor de RT, RC, RK şi investiţii.
Cerinţe
Studii: (S/ ECTS+M/ ECTS), superioare, specialitate electroenergetica, electrotehnica
Cunoștințe: privind modul de organizare si de desfasurare a activitatilor de exploatare, mentenanță și
reparații în instalații electroenergetice, de telecomunicații, cunoștințe utilizare PC.
Cunoaşterea echipamentelor şi a instalaţiilor de circuite secundare – sistemelor de comandă, control,
protecţie, automatizări şi măsură;
Cunoaşterea utilizării echipamentelor de tehnologia informaţiei aferente sistemelor de
comandă-control, protecţii, automatizări şi măsură;
Informaţii generale
Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, vă
rugăm să trimiteţi până la data de 10.02.2020 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
Serviciul resurse umane, în atenţia doamnei Mihaela TINCABA pe adresa de email:
mihaela.tincaba@transelectrica.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0241/607563 SRU
S.T. Constanta.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CVurile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Constanta) 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.
CNTEE ”Transelectrica” S.A. Sucurâsala de Transport Constața prelucrează datele cu caracter
personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal
în vigoare.
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