
CINE SUNTEM?

2 sucursale

3 filiale

• Nuclearelectrica este singurul 
producător de energie nucleară 
din România

• 18-20% din necesarul de consum 
de electricitate al României

• 1 din 5 becuri e aprins de energia 
nucleară

operează cele două unități nucleare, 
fiecare cu o capacitate instalată de 700MW

procesarea concentratelor tehnice 
de uraniu pentru obținerea pulberii 

sinterizabile de UO2 necesară pentru 
producerea fasciculelor de combustibil 

nuclear tip CANDU-6 la sucursala 
FCN Pitești.

servicii critice care susțin activitatea de 
producere a energiei electrice

construirea, punerea în funcțiune și 
exploatarea unităților 3 și 4 CNE Cernavodă

produce fasciculele de combustibil 
nuclear pentru CNE Cernavodă

RoPower Nuclear SA, compania 
de proiect pentru dezvoltarea 
reactoarelor modulare mici-SMR 
în România.

• 33% din producția totală de 
energie fără emisii de CO2 din țară

• Expertiză de peste 25 de ani

• Energia nucleară este o sursă 
curată, sigură și stabilă de 
producere de energie electrică

Cine poate lucra 
la Nuclearelectrica?

Unde ne puteți găsi?

În cadrul echipei Nuclearelectrica lucrează colegi din foarte 
multe domenii de specialitate: de la operatori nucleari, tehnicieni 
chimiști, protecție fizică, ingineri sisteme digitale, electrice, instalații, 
automatizări, energetică, fizicieni, și până la informaticieni, economiști, 
personal achiziții, reparatori, mecanici etc. 

Suntem peste 2400 de colegi uniți de aceeași misiune de a genera 
energie curată la standarde de excelență.

Site: 
www.nuclearelectrica.ro

Facebook:  
Nuclearelectrica

 Youtube: Societatea 
Nationala Nuclearelectrica SA

Vă așteptăm să vă alăturați aventurii de a avea o carieră  
în industria nucleară românească!

Împreună, reprezentăm 
cu mândrie unul dintre cei 
mai performanți operatori 
nucleari la nivel global, 
companie cu rol strategic 
național și 
suntem Nucleul de 
Excelență al industriei 
nucleare românești!

Email:  office@nuclearelectrica.ro 
recrutare@nuclearelectrica.ro 

Telefon: 
Sediul Executiv București: 0212038200  
CNE Cernavodă: 0241801312 FCN 
Pitești: 0248207700

Centrala 
NuclearoElectrică Cernavodă 

EnergoNuclear

Fabrica de Prelucrare a 
Concentratelor de Uraniu Feldioara

Nuclearelectrica Serv

Fabrica de
Combustibil Nuclear Pitești



CE OFERIM? BENEFICII PENTRU ANGAJAȚI

• Nucleu de Excelență - Platforma 
noastră dedicată oportunităților 
pentru tineri

• Internship - pentru absolvenții 
de studii superioare. Constă 
într-o perioadă de acomodare și 
dezvoltare în cadrul companiei, 
urmată de posibilitatea de 
angajare.

• Planuri de carieră și promovare 
corelate cu performanța, 
într-o companie de renume 
internațional, stabilă pe piața 
muncii

• Salariul competitiv

• Programe de premiere pentru 
performanță

• Spor pentru vechimea în 
muncă+Spor de fidelitate pentru 
vechime neîntreruptă în domeniul 
energiei electrice, termice si 
nucleare

• Îndemnizația de concediu de 
odihna

• Alimentație de protecție 

• Asigurarea unei cote pentru 
electricitate si agent termic 

• Vouchere de vacanță pentru 
odihnă și refacere

• Tichete de vacanță

• Transport gratuit la și de la locul 
de muncă, pe o distanţă de până la 
100 km 

• Asigurare medicala privată

• Bursa Tânărului Nuclearist 
- Anual oferim burse de studiu 
pentru studenții facultatilor 
din România, cu specializări în 
Energetică, Mecanică, Mecatronică, 
Energetică și Tehnologii Nucleare, 
Chimie și altele.

• Stagii de practică - Știm cât este 
de importantă pregătirea practică 
în formarea și dezvoltarea tinerelor 
talente. Derulăm programe de 
practică prin care ne dorim ca 
studenții să aibă acces pe teren, 
să facă parte din echipele noastre 
și să îmbine învățarea teoretică cu 
cea practică.

• Joburi - Ofertele noastre de 
joburi se pot consulta la: www.
nuclearelectrica.ro/jobs/. Vă 
așteptăm în echipă! 

• On-job training și îmbunătățire 
continuă - pregătire la clasă, 
pregătire la locul de muncă, 
cursuri de calificare, participări la 
conferințe, cursuri și schimburi de 
experiență pentru îmbunătățire 
continuă.

• Program de monitorizare 
periodică a stării de sănătate și 
tratamente

• Contribuţie la un fond de pensii 
facultativ

• Loc de muncă încadrat în condiții 
deosebite/speciale de muncă 
pentru pensionare


