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ANUNȚ RECRUTARE 
Nr. 21408 

 
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 postului de inginer 
specialist (perioadă nedeterminată, loc de muncă-București) din cadrul Direcției Management de 
Proiect - Departamentul IPC. 

 
3. Cerințe specifice postului:  

- studii superioare: tehnice în domeniul energetic 
- condiții generale de participare la concurs: 

 vechimea:  minim 3 ani în pozitii de manager proiect și de minim 5 ani (cumulat) în poziții de 
inginer/manager în domeniul energetic sau similar; 

 experiență relevantă în coordonarea unor proiecte cu bugete semnificative (de ordinul 
milionelor de euro); 

 experiență în utilizarea de instrumente și tehnici de măsurare a performanței proiectului; 

 experiență în redactarea de planuri; 

 experiență in realizarea de analize de cost; 

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

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

 abilități excelente de comunicare scrisă și verbală; 

 cunoștințe privind folosirea programelor de planificare (Microsoft Project/Primavera/etc.)  

 experiență în derivarea obiectivelor/indicatorilor de performanță; 

 experiență în definirea, analiza și gestionarea riscurilor unui proiect. 
 

4. Constituie avantaje: 

 masterat în domeniul energetic; 

 cursuri de specializare în domeniul managementului de proiect; 

 vechime în specialitate mai mare de 3 ani în poziții de manager de proiect și mai mare de 5 
ani (cumulat) în poziții de inginer/manager în domeniul energetic sau similar; 

 experiență în coordonarea de proiecte relevante pentru industria nucleară; 
 

5. Responsabilități, atribuții și sarcini ale postului: 

 asigură interfața între contractori și celalalte departamente interne; 

 participă la definirea obiectivelor proiectului, a disponibilității și alocării resurselor 
resurselor și la măsurarea performanței proiectului; 

 administrează contractele semnate; 

 participă la întocmirea documentațiilor de achiziție; 

 participă la realizarea graficelor de proiect; 

 urmarește, analizează și propune soluții de recuperare a decalajelor aferente graficelor; 

 întocmește diverse rapoarte de progres; 
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 definește, analizează și gestionează riscurile intr-un proiect. 
 

 
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:  

 IAEA TRS 275: Bid invitation Specification for Nuclear Power Plants – A Guidebook 

 IAEA NP-T-3.4: Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
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