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ANUNȚ RECRUTARE 
Nr. 21394 

 
1. Societatea EnergoNuclear S.A. a fost creată in 2009 și este Compania care are ca obiectiv 

construcția, punerea în funcțiune și operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, având tehnologie tip 
CANDU. În prezent, SN Nuclearelectrica SA deține 100% din acțiunile EnergoNuclear. 

2. Societatea EnergoNuclear S.A. recrutează personal în vederea  ocupării a 2 posturi de inginer 
specialist (perioadă nedeterminată, loc de muncă-București) din cadrul Direcției Management de 
Proiect – Serviciul Securitate Nucleară și Autorizări. 

3. Cerințe specifice postului:  
- studii superioare: tehnice energetice, specializarea în domeniul nuclear; 
- condiții generale de participare la concurs: 

 vechimea:  minim 5 ani în industria energiei nucleare; 

 experiență relevanta in evaluarea documentațiilor de securitate nucleară și obținerea 
autorizațiilor în diferite etape ale proiectului; 

 familiar cu legile, normele și ghidurile de securitate nucleară emise de CNCAN; 

 familiar cu codurile și standardele IAEA; 

 cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (scris, citit și vorbit); 

 cunoașterea și utilizarea avansată cel puțin a programelor Office (word, excel, power point, 
etc.) și Outlook. 

 abilități excelente de comunicare scrisă și verbală, atitudine pozitivă; 

 cunoștințe privind redactarea documentelor tehnice.  
4. Constituie avantaje: 

 studii complementare: cursuri de perfecționare și specializare în domeniul securității 
nucleare organizate la nivel național (CNCAN, Nuclearelectrica, etc.) și internațional (IAEA, 
FORATOM, Comisia Europeană, Candu Energy Inc., etc.); 

 cursuri de specializare în domeniul managementului; 

 vechime în specialitate: peste 7 ani;  

 experiență în coordonarea de proiecte/studii de securitate nucleară pentru centrale 
nucleare de tip CANDU; 

 cunoașterea cerințelor de managementul calității; 

 cunoașterea cerințelor de cultură de securitate nucleară. 
5. Responsabilități, atribuții și sarcini ale postului: 

 inițierea activităților de obținere a aprobărilor și avizelor necesare pentru lucrările din 
planul de lucrări pregătitoare şi pre-proiect pentru U3-4 privind aspectele de securitate 
nucleară; 

 inițierea elaborării specificațiilor tehnice pentru achiziționarea documentelor suport pentru 
obținerea autorizațiilor de securitate nucleară, mediu, etc., în conformitate cu planul de 
lucrări aprobat; 

 întocmirea aplicației și asigurarea transmiterii documentației suport şi a altor informații 
necesare către organele de reglementare în vederea obținerii autorizațiilor de securitate 
nucleară, mediu, etc; 

 participă la activitățile tehnice și de securitate nucleară legate de contractarea, negocierea 
și derularea contractelor, inclusiv urmărirea finalizării lucrărilor comandate; 
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 participă la urmărirea rezolvării tuturor problemelor ridicate de organele de autorizare și 
coordonare din domeniul de activitate; 

 participă la verificarea activităților pentru a se înscrie în politica de securitate nucleară a EN. 
 

6. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 21 septembrie 2021. 
 
CV-urile se transmit prin e-mail la adresa office@energonuclear.ro sau 
razvan.gusa@energonuclear.ro, cu menționarea postului pentru care se aplica. 

 
7. Proba de evaluare, constă în : interviu on-line cu înregistrare audio-video (cu acordul prealabil al 

candidatului). 
Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați. 
 

8. Alte informații: - 
- Bibliografie:  

 Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activitătilor nucleare; 

 Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcția centralelor 
nuclearoelectrice (NSN-02) publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855bis din 
21/12/2010. 

 Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, 
funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-01), aprobate prin Ordinul 
președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 681 bis din 26 
septembrie 2003. 

 Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21), aprobate 
prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 86/2020 și publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr. 
597 din data de 8 iulie 2020. 
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