
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SPECIALIST TEHNIC DISTRIBUȚIE    
DEPARTAMENT STUDII TEHNICE ȘI INVESTIȚII 

 BUCUREȘTI 

 
 
 
La Distrigaz Sud Rețele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un 
mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce fac. Alătură-te echipei noastre de oameni 
profesioniști și creativi, unde te vei simți apreciat/ă și inspirat/ă pentru a-ți dezvolta abilitățile și experiența.  

 

În prezent, căutăm o persoană care să fie autorizată ANRE, minim PGD, pentru a se alătura DEPARTAMENTULUI STUDII 

TEHNICE ȘI INVESTIȚII, în calitate de  SPECIALIST TEHNIC DISTRIBUȚIE. 
 
Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, vino în Distrigaz Sud Rețele. Ne 
poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu un talent remarcabil. Totul începe cu tine. 

 
Ce vei face: 

• Vei realiza studiile de rețea pentru reabilitarea și dezvoltarea sistemului de distribuție (SD): studii de prefezabilitate și analize 
de rentabilitate, soluții de alimentare, soluții de remediere disfuncționalități; 

• Vei elabora temele de proiectare aferente lucrărilor de reabilitare, dezvoltare și optimizare a sistemului de distribuție; 

• Vei prezenta elementele importante în ședințele Consiliului Tehnico Economic (CTE), pentru documentațiile tehnico-
economice, în calitate de consultant, în vederea avizării lucrărilor și documentațiilor tehnice supuse analizei; 

• Vei analiza și transmite documente și informații către autoritățile concedente: Autoritatea de reglementare în domeniul 
energiei și Operatorii sistemelor de transport gaze naturale și Conducte din Amonte pentru derularea în condiții optime a 
contractelor de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale; 

• Vei realiza situații și raportări solicitate de seful ierarhic și vei oferi informații privind lucrările elaborate. 
 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:  

• Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență; 

• Experiență în domeniul  gazelor naturale minim 1 an; 

• Experiență în proiectarea rețelelor de distribuție minim 1 an; 

• Autorizație ANRE – minim PGD,  iar PGIU reprezintă un avantaj; 

• Cunoștinte operare SAP și AutoCAD. 
 

 
Beneficii: 

• Asigurare medicală privată pentru tine și familie; 

• Acces la un program de dezvoltare personală și profesională; 

• Tichete de masă; 

• Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă; 

• Primă de vacanță. 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 

În cazul în care optați să ne transmiteți datele dumneavoastră cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul 

anunț, vă rugăm să luați cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale candidaților: https://www.engie.ro/corporate/wp-content/uploads/2018/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf 
 
Despre DISTRIGAZ SUD REȚELE 
Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 46 de ani în acest domeniu, 
având 2 milioane de clienți, circa 21.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele deține licență de operare pentru 
distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, 
Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, 
Teleorman și Municipiul București. Distrigaz Sud Rețele este filială a ENGIE Romania. 
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