
Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.  

recrutează 

Director Direcţia Control şi Managementul Riscurilor 

Director Direcţia Tehnică şi Securitate Nucleară 

 

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a selectat S.C. Quest Advisors 

S.R.L. pentru a o asista în procesul de recrutare a două posturi nou create în structura 

organizatorică, respectiv: 

- Director Direcţia Control şi Managementul Riscurilor şi 

- Director Direcţia Tehnică şi Securitate Nucleară. 

Pentru posturile mentionate mai sus SNN va incheia contracte pe durata nedeterminata cu 

candidatul selectat. 

Principalele domenii de activitate ale SNN se axează pe producerea de energie electrică şi 

termică prin utilizarea energiei nucleare, precum şi fabricarea de  combustibil nuclear de tip 

Candu 6, fiind singurul producător de energie nucleară din România. 

Statul român, prin Departamentul pentru Energie – Ministerul Economiei este acţionarul 

majoritar al SNN deţinând 81,2700% din acţiuni, Fondul Proprietatea, 9,7270% şi alţi acţionari, 

9.0030%. 

SNN operează două reactoare de tip CANDU-6 ce utilizează uraniu natural drept 

combustibil şi apă grea ca moderator şi agent de răcire.  

Sediul central  al societăţii se afla la Bucureşti şi coordonează activităţile celor două 

sucursale ale sale, respectiv: Sucursala CNE Cernavoda, care operează Unităţile 1 şi 2, precum şi 

serviciile auxiliare şi Sucursala FCN Piteşti, calificată să fabrice combustibil nuclear de tip 

CANDU 6, asigurând necesarul pentru operarea celor două reactoare. 

Prin operarea celor două Unităţi, fiecare cu o capacitate de 706 MWh, acoperă 

aproximativ 20% din necesarul de energie la nivel naţional. 

Totodată, SNN deţine 100 % din acţiunile EnergoNuclear, dezvoltatorul proiectului 

pentru realizarea şi punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă. 

 

Director- Direcţia Control şi Managementul Riscurilor    

Criterii obligatorii de selecţie:  

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenţă; 

 Minim 7 ani de experienţa profesională, din care 3 ani de experienţă în funcţii de 

conducere ( management/conducere sau echivalent); 

 Experienţa profesională de minim 3 ani în companii cu o cifră de afaceri de cel puţin 50 

milioane de Euro/portofoliu clienţi cu această cifră de afaceri; 



 Experienţa în departamente de conformitate (compliance)/control intern/ audit intern 

şi/sau managementul riscului (raportare risc, risc  investiţional, risc de afacere, risc 

activitate nucleară specifică, risc în activitatea de producţie etc); 

 Fluenţa în limba romana si limba engleză. 

 Integritate, etică, profesionalism.  

Constituie avantaje în cadrul procesului de selecţie: 

 Minim 10 ani de experienţa profesională, din care 5 ani de experienţă în funcţii de 

conducere ( management/conducere sau echivalent); 

 Experienta profesionala de minim 5 ani in gestionarea unui sistem de management al 

calitatii in domeniul productiei/transportului/distributiei/furnizarii de energie electrica; 

 Calificări/certificari profesionale ce ţin de domeniul managementului riscurilor (exemplu: 

PRM – Professional Risk Manager membru PRMIA; FRM – Financial Risk Manager 

membru GARP etc); 

 Experienţa în managementul riscurilor la companii din domeniul 

productiei/transportului/distributiei/furnizarii de energie electrica sau din alte industrii;   

 Studii post-universitare de tip MBA/ EMBA;  

 Expunere internaţională, activitate anterioară similară în domeniul nuclear, respectiv în 

cadrul unei companii care are ca obiect de activitate producţia de energie nucleară în alte 

ţări decât România sau in domenii adiacente (productie de combustibil nuclear, servicii 

specifice domeniului nuclear etc);  

 Cunoştinţe/experienţa în domeniul de activitate al SNN (productia de energie electrica);  

 Viziune strategică demonstrată;  

 Abilităţi de comunicare interpersonală.    

Responsabilitati principale: 

- Coordonarea implementarii unui proces integrat de management al riscurilor; 

- Coordonarea elaborarii si aplicarii strategiei de gestionare a riscurilor; 

- Coordonarea proiectarii, dezvoltarii si intretinerii sistemului de management al 

calitatii si monitorizarea stadiului implementarii; 

- Coordoneaza elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

- Coordonarea si supravegherea activitatilor de evaluare a riscului, cuantificare si 

agregare a riscului, monitorizare si raportare a riscului; 

- Coordonarea stabilirii categoriilor de risc si regulilor care vor sta la baza gestionarii 

acestora; 



- Implementarea unui proces de evaluare a riscurilor. Actualizarea procedurii cu privire 

la managementul riscului. Implementarea interna de atributii specifice si masurabile. 

- Administrarea Registrului de risc consolidat la nivelul SNN. Extinderea procesului de 

responsabilizare, la nivelul tuturor persoanelor implicate in managementul riscului. 

Nota: Candidatul care va fi selectat pentru postul de Director Direcţia Control şi Managementul 

Riscurilor va fi supus autorizarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare 

(CNCAN). 

 

Director Direcţia Tehnică şi Securitate Nucleară   

Criterii obligatorii de selecţie:  

 Studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenţă Minim 10 ani  de experienţa 

profesională in domeniul nuclear, din care minim 3 ani de experienţă în funcţii de 

conducere/management in domeniul energetic nuclear. 

 Fluenţa în limba romana si limba engleză; 

 Integritate, etică, profesionalism.   

Constituie avantaje în cadrul procesului de recrutare si selecţie:  

 Experienta in urmatoarele domenii: 

- Protectia Mediului; 

- Securitate Radiologica; 

- Garantii Nucleare; 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul energetica nucleara, fizica 

sau fizica tehnologica 

 Minim 5 ani experienţa în  activitatea de supraveghere securitate nucleară pentru centrale 

nucleare de tip CANDU si coordonarea procedurilor de autorizare specifice centralelor 

nucleare. 

 Studii de tip MBA/ EMBA; 

 Participari la  Conventiile pentru  Securitate Nucleara, sau membru al unor organizatii 

internationale reprezentative pentru industria nucleara.; 

 Experienţa profesională de minim 3 ani în companii cu o cifră de afaceri de cel puţin 100 

milioane de Euro/expunere către companii-client cu aceeaşi cifră de afacere; 

 Viziune strategică demonstrată;  



 Abilităţi de comunicare interpersonală. 

 

Responsabilitati principale: 

- Coordonarea politicilor SNN in domeniul securitatii nucleare si protectiei mediului; 

- Coordonarea suportului tehnic pentru proiectele de investitii ale SNN; 

- Realizarea activitatilor de supraveghere a activitatii sucursalelor pe domeniile de 

competenta, respectiv in domeniul securitatii nucleare si protectiei mediului; 

- Asigurarea expertizei tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si derularea 

contractelor de achizitii, dupa caz; 

- Asigurarea functionarii Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific (CTES); 

- Asigurarea suportului tehnic in vederea achizitiei de pulbere de dioxid de uraniu in 

vederea fabricarii fasciulelor de combustibil; 

- Raportari de productie catre organisme nationale si internationale; 

- Asigurarea suportului tehnic pentru directorul general, in relatia cu partile interesate, 

in colaborarea cu CNE Cernavoda sau Fabrica de Combustibil Nuclear, dupa caz; 

- Participarea si derularea de activitati de cooperare tehnica, in care societatea este 

implicata la nivel national, regional si international; 

- Urmarirea procesului de fabricare a combustibilului nuclear la FCN Pitesti si a 

performantelor acestuia in exploatare la CNE Cernavoda. 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII 

1. Opis; 

2. Curriculum Vitae în limba română/engleza;  

3. Scrisoare de intenţie în limba română/engleza - în cadrul căreia candidatul va motiva 

aplicaţia şi va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de 

recrutare (pentru detalii a se vedea anexat Modelul de Completare al Scrisorii de Intenţie); 

4. Cel puţin doua recomandari, care să conţină şi datele de contact (adresa de e-mail şi/sau 

număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea; 

5. Formularul 1 - (pentru detalii a se vedea anexat model Formular 1); 

6. Cerere inscriere concurs – (se se vedea modelul anexat); 

7. Copiile diplomelor de studii; 

8. Copia actului de identitate. 

DEPUNEREA CANDIDATURII 

 Documentele ce compun dosarele de candidatura, solicitate prin prezentul anunţ, vor fi 

depuse/ trimise cu confirmare de primire până cel târziu în data de 18.08.2014, ora 16.00, pe 

suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare Societatea 



Naţională Nuclearelectrica S.A. / Poziţia pentru care se aplică / Nume şi prenume candidat”, 

la adresa de corespondenţă Str. Ing. Gheorghe Balş, nr. 3, ap. 4, sector 1, Bucureşti, precum şi 

în format electronic, pe adresa de e-mail recrutaresnn@questadvisors.eu. 

 Responsabilitatile principale si bibliografia aferenta celor doua pozitii se pot solicita la 

adresa de mail recrutaresnn@questadvisors.eu.  

 Candidatii care indeplinesc cerintele minime vor fi anuntati in timp util asupra datelor 

stabilite pentru probele de concurs (scris si/sau interviu). 

 Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin 

prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în 

termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate, poate atrage după sine excluderea din 

procedură de recrutare şi selecţie. 

 Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie 

procesate în scopul prezenţei proceduri de recrutare şi selecţie. Societatea Naţională 

Nuclearelectrica S. A. îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa 

la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii. 

  Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot solicita documente suplimentare de natură să 

probeze experienţa sau statutul lor profesional. 

 Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 

transparenţei. 

 Eventualele contestatii se pot face in primele 3 zile de la data comunicarii rezultatelor. 
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