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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Calendarul de desfasurare a concursului 
 

Data   Ora 

12.07.2021 
Publicarea anuntului pentru concurs într-un ziar 
de largă circulaţie, la avizierul companiei şi pe site 
companie. 

 

16.07.2021 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 12,00 

19.07.2021 Afişarea dosarelor admise  15.00 

20.07.2021 Contestaţie selecţie dosare 09,00 - 12,00 

20.07.2021 Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare 17,00 

21.07.2021 Proba scrisă/practică 
Orele vor fi comunicate dupa afişarea 
dosarelor admise ( inclusiv rezultatul 
contestatiilor) 

22.07.2021 Afişarea rezultatelor  probei  scrise/practice 17,00 

23.072021 Contestaţie  probă scrisă/practică 09,00 - 12,00 

23.07.2021 
Afisarea rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă/practică 17.00 

27.07.2021 Perioada  de susţinere a interviului 
orele de interviu vor fi comunicate după 
afişarea rezultatelor finale la proba scrisă       
( inclusiv rezultatul contestaţiilor) 

28.07.2021 Afişare rezultate interviu 17.00 

29.07.2021 Contestaţii rezultate interviu 09,00 - 12,00 

29.07.2021 Afişare rezultate contestaţii interviu 17,00 

30.07.2021 Afişare rezultate  finale  17,00 

• Candidaţii admişi după fiecare probă, vor fi anunţaţi şi telefonic. 
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Nr.6604/12.07.2021 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, organizează 

concurs pentru ocuparea unui post de maistru – specializarea construcţii din cadrul Secţiei Infrastructură – 
Divizia Execuţie Lucrări, pe durată nedeterminată. 

Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exerciţiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
1. Studii: medii cu diplomă de bacalaureat 
2. Calificări:  diplomă de absovire a scolii tehnice de maistru , specializarea construcţii 
2. Experienţa în domeniu: minim 2 ani 
3.  Cerinţe specifice postului:  

o Capacitate de lucru sub stres; 
o Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare, 
o Capacitate de concentrare, analiza si sinteza; 
o Capacitate de previziune a evenimentelor; 
o Capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţilor. 

4. Din atributiile si responsabilitatile postului, amintim* : 

• Îndrumă, coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului din subordine, în vederea 
executării corecte şi în termen a lucrărilor de modernizare şi reabilitare a reţelei de termoficare a Municipiului 
Bucureşti; 

• Organizează punctul de lucru, repartizează lucrările pe formaţii sau echipe ; 

• Supraveghează şi răspunde de execuţia lucrărilor pe tot timpul programului de lucru ; 
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• Răspunde de luarea  măsurilor de evitare a întreruperilor, stagnărilor şi reducerea timpuluu 
neproductiv ; 

• Ţine evidenţa lucărilor executate de fiecare echipă, în vederea întocmirii rapoartelor de lucru împreună 
cu şeful de echipă sau muncitori, etc. 
 

 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea condiţiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisa – conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  70% ( nota 7)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfăşurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv de la data de 12.07.2021 până la data de 16.07.2021, inclusiv, ora 12.00  şi  vor 
conţine în mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor 
de studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
    

 Tematica si Bibliografia 
 aferentă concursului/examenului de ocupare a postului de maistru din cadrul Secţiei Infrastructura – Divizia    
executie Lucrari 

 

  

  Tematica 

 

1. Noţiuni generale despre mentenanţă; 
2. Tipuri de mentenanţă, clasificări ,definiţii; 
3. Mentenanţă preventivă, definiţii, operaţiuni ce se desfăşoară în timpul acestei activităţi; 
4. Date generale privind proiectarea retelei termice; 
5. Verificarea calității lucrărilor executate; 
6. Montarea elementelor componente ale retelei termice; 
7. Materiale specifice utilizate la lucrările de instalaţii;  
8. Noţiuni generale referitoare la organizarea locului de muncă; 
9. Normarea muncii în activitatea de mentenanţă; 
10. Notiuni legate de securitatea și sănătatea în muncă 
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Bibliografie 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
2. Legea nr. 177/2015  legea privind modificarea si completarea Legii nr. 10/1995; 
3. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificarile şi completarile în HG nr.940/2006, HG nr.1303/2007 şi HG nr. 444/2014; 
5. HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune; 
6. C56  Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente  construcțiilor; 
7. NE012-99  - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat; 
8. NP058- 2002 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu 

energie termică – rețele și puncte termice; 
9. NP029- 2002 Normativ pentru proiectare, execuție și exploatare  pentru  rețele termice cu conducte 

preizolate; 
10. HG925/1995 Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 

lucrărilor și a construcțiilor; 
11. Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 

Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 
construcțiilor; 

12. P130- 1999 Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor; 
13. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
14. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanitate pentru locul de munca; 
15. HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de Securitate si/sau de sanitate la locul 

de munca; 
16. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru utilizarea in munca de 

catre lucratori a echipamentelor de munca; 
17. Din HG. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 319/2006privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare;  
18. Legea nr. 307/2006 –privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
19. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
20. Legea nr. 307/2006 –privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
21. Regulamentul de organizare si functionare CMESB S.A. (disponibil la adresa: www.energeticaservicii.ro) 
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Nr.6605/12.07.2021 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, organizează 

concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi de munctori din cadrul Secţiei 
Infrastructură – Divizia Execuţie Lucrări: 

•  2 postui de instalator 

•  2 posturi de sudor  

•  1 post dulgher 

•  2 posturi de lacatus mecanic 

•  1 post de electrician 

•  1 post de zidar 

•  3 posturi muncitori necalificati 
Condiţiile de participare la concurs sunt: 

 I. Conditii generale:  
- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
1. Studii:  

- Instalator, sudor, elctrician, lăcătuş mecanic:  studii gimnaziale/medii /şcoală profesională; 
- Dulgher, zidar: studii generale 
- Muncitor necalificat- învăţământ general 

2. Calificări:  certificat de calificare în meseria de instalator, electrician, sudor, lăcătuş mecanic; dulgher,  
zidar; 

3. Experienţă în domeniu : 
- minim 2 (doi) ani în  meseria de electrician, lăcătuş mecanic, sudor. 
- minim 1 (un) an in meseria de dulgher, instalator, 
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4. Din atributiile si responsabilităţile posturilor, amintim* : 
Lucrari privind reabilitarea şi modernizarea reţelei de termoficare a Municipiului Bucureşti, etc.  

 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba practică; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba practică. 
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv de la data de 12.07.2021 până la data de 16.07.2021, inclusiv, ora 12.00  şi  vor 
conţine în mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor 
de studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.6606/12.07.2021 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, organizează 

concurs pentru ocuparea unui post de manager îmbunătăţiri procese din cadrul Serviciului Financiar, 
Contabilitate, Buget, pe durată nedeterminată. 

Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
1. Studii: Superioare economice 
2. Calificări:  cursuri de management în domeniul economic 
2. Experienţa în domeniu: minim 2 ani 
3.  Cerinţe specifice postului:  

o Capacitate de lucru sub stres; 
o Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare; 
o Experienţă în domeniu; 
o Cunoştinţe economice; 
o Operarea cu baze de date (SAGA); 
o Alte programe informatice, în funcţie de reglementările legale. 

4. Din atributiile si responsabilitatile postului, amintim* : 
 - Verifică şi analizează veniturile şi cheltuielile înregistrate în conturile contabile; 

- Verifică şi analizează datele obţinute la sfârşitul fiecărei luni cu evidenţa contabilă; 
- Întocmeşte, analizează şi comunică trimestrial ( după închiderea contabilă a perioadei) execuţia 

bugetului la nivel de activitate către, conducerea companiei; 
 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 

 

 
  
  
  

Page 8 of 15 
 
 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

- Identifică pârghiile de rentabilitate şi/sau de reducere a costurilor; 
- Face propuneri pentru îmbunătăţirea controlului activităţii; 
- Calculează profitabilitatea contractelor 
- Contribue la  alcătuirea bugetului anual şi împărţirea pe luni a acestuia; etc. 

 

 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisa – conform tematicii şi bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  70% ( nota 7)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunt. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv de la data de 12.07.2021 până la data de 16.07.2021, inclusiv, ora 12.00  şi  vor 
conţine în mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor 
de studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
    

 Tematica si Bibliografia 
 aferentă concursului/examenului de ocupare a postului de manager îmbunătăţiri procese din cadrul 
Serviciului Financiar, Contabilitate, Buget. 

 

TEMATICA 
 

1. Principii si reguli privind societatile comerciale 
2. Principii si reguli privind intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli 
3. Reguli generale conform Ordonanței nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 
4. Reguli privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
5. Clasificarea societatilor comerciale conform OMFP 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;  
6. Indicatori de profitabilitate; 
7. Structura situatiilor  financiare anuale; 
8. Controlul intern managerial, scop si obiective; 
9. Control financiar de gestiune, dispozitii generale 
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BIBLIOGRAFIE 
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
4. Ordinul nr. 1802 /29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;  
5. Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 

precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 
7. Ordonanța 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară; 

8. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;  
9. Legea 15 privind amortizarea activelor fixe corporale și necorporale, republicată și actualizată; 
10. H.G  2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a 

mijloacelor fixe, actualizată; 
11. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria; 
12. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 
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Nr.6607/12.07.2021 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, organizează 

concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi de muncitori din cadrul Serviciului 
Transporturi: 

• 2( două) posturi de șofer (autocamion/mașină de mare tonaj); 

• 2  (două) posturi de mecanic utilaje  
Condiţiile de participare la concurs sunt: 

 I. Conditii generale:  
- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
4. Studii:  

șofer (autocamion/mașină de mare tonaj) - studii medii 
mecanic utilaje – scoala generală 

5. Calificări:  certificat de calificare în meseria de mecanic utilaje; permis de conducere categoria B,C/CE 
pentru sofer. 

6. Experienţă în domeniu : minim 1 (un) an în  meseria de sofer; mecanic utilaje : - 
4. Din atributiile si responsabilităţile posturilor, amintim* : 

• șofer (autocamion/mașină de mare tonaj): 
- Efectuează întreținerea zilnică a autovehiculului; 
- Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă, completează toate rubricile după 

cum indică formularul/tipizatul; 
- Înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate 

documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 
- Menține starea tehnică corespunzatoare a autovehiculului avut în primire, iar dacă constată defecțiuni 

anunță imediat șeful ierarhic;   
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• mecanic utilaje  
-  Utilizarea și întreținerea buldoexcavatoarelor și excavatoarelor; 
-  Să întrețină și să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare; 
-  Execută o exploatare corectă a utilajului pentru menținerea lui în funcțiune pe durata programului de 

lucru;  
- Să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de 

securitate a muncii specifice lucrării respective. 
 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba practică ; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba practică. 
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunt. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv de la data de 12.07.2021 până la data de 16.07.2021, inclusiv, ora 12.00  şi  vor 
conţine în mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor 
de studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.6608/12.07.2021 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, organizează 

concurs pentru ocuparea unui post de inspector securitate şi sănătate în muncă, pe durată nedeterminată, din 
cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie şi Managementul Calităţii. 

Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
7. Studii: medii cu diplomă de bacalaureat – filiera teoretică în profil real /profil tehnic. 
8. Calificări:  cursuri de specialitate SSM, curs 80 ore 
9. Experienţă în domeniu : minim 1 (un) an în  SSM/PSI/SU, constitue avantaj lucru anterior în domeniul  

şantierelor 
10. Din atributiile si responsabilităţile postului, amintim* : 

• Efectueaza controale tematice la punctele de lucru/ şantierele unde angajatorul desfaşoarã activităţi; 

• Efectuează instruirea introductiv-generala a noilor angajaţi  

• Efectuează instruiri tematice cu scopul informarii angajaţilor în domeniul SSM 

• Participã la cercetarea evenimentelor conform competenţelor stabilite în lege;  

• Colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în 
situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

• Ţine evidenţa echipamentului de protectie şi solicitã  completarea acestuia; 

• Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din cadrul locului 
de muncã unde este desemnat, etc. 
 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
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III. Etapele concursului constau în : 
a) selecţia dosarelor -  verificarea condiţiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisa – conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv de la data de 12.07.2021 până la data de 16.07.2021, inclusiv, ora 12.00  şi  vor 
conţine în mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor 
de studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
    

Tematica si Bibliografia 
  aferentă concursului/examenului de ocupare a postului de inspector securitate şi sănătate în muncă din 
cadrul     Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie şi Managementul Calităţii 

 
       TEMATICA 
 

1.Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; 
2. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă; 
3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; 
6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 
7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă; 
8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 
 

 BIBLIOGRAFIE 

Legislatie: 

- LEGE nr. 319 / 2006 privind  securitatea si sanatatea in munca 

- HG 1425/2006 Modificat prin HG 955/2010 – Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata si completata prin HG 

1169/2011 
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- HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile 

- Hotarare nr. 493 /2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

- Hotarâre nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si 

sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explosive 

- Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sanatate la locul de munca 

- Hotararea nr. 1028 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in  munca referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

- Hotarârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

- Hotărârea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare 

- Hotarârea nr. 1058 /2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explosive 

- Hotarârea nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

- Hotarârea nr. 1093 /2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă 

- Hotarârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru 

asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 

- Hotarare de guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96 / 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca 

- Ordonanta de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi 

extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca 

- ORDIN   Nr. 1995/1160 /2005  pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 

- Legea 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor 

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificarile din Legea 203/2018 

 

- Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul 

situațiilor de urgență 

- Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri din 

02.12.2010 
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    Bibliografie specifica  SSM:  

Dr. Tichindelean M –“Bazele legislative ale securitatii si sanatatii n munca” 
Darabont Al. Tănase N. cu colaborare Mincă G.- Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate în muncă 
- parte l – ICSPM Bucureşti 1997. 
Ileana Bodea, Ştefan Bercea – “Realizarea unui sistem performant de securitate şi sănătate în muncă cu 
aplicaţii în domeniul construcţiilor”. 
Dr. ing. Stefan Pece,  Corina Hionis, Vicentiu Ciocirlea, Eduard Smirdu-  “Metodologia de elaborare a 
instructiunilor  proprii de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul agentilor economici”, - INCDPM- 
2013 

 
 
 

    
  

Intocmit,  
        secretar comisie concurs/examen 
         Cristina Bărascu  
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