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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 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

Nr:8964/13.09.2021 
 

ANUNT  RECRUTARE 
 

SC. Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii 
nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, recrutează personal,  în vederea ocupării unui post de inginer asigurarea 
calităţii, pe durată determinată, cu timp parţial, în cadrul  Biroului Consultanţă Tehnică. 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare – profil tehnic 
• Experienţa: minim 1 an de lucru în sistem de asigurare a calităţii 
• Calificări – cursuri , diplome,  

• Descrierea postului*: 
Activităţile desfăşurate în cadrul Biroului Consultanţă Tehnică sunt în principal legate de supervizarea 

contractelor de lucrări - coordonarea activităților de asigurare a calităţii din proiectele/contractele de 

consultanţă, cum ar fi: 

• Întocmirea raportărilor aferente activității specifice prin contribuţia specifică în acest sens în 
cadrul raportările generale ale echipei de Consultanţă; 

• Realizează Manualul de Asigurare a Calității, pe proiect/contract de consultanţă, al companiei 
municipale ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI s.a., 

• Acordă sprijin managerului de proiect și diriginților de șantier;  
• Verificarea documentelor de calitate/conformitate, certificatelor de garanție și manualelor de 

operare și întreținere, după caz, în cadrul activității de supervizare. 
• Analizarea Sistemului ANTREPRENORULUI de Asigurare a Calităţii (inclusiv Planul Inspecţiilor şi 

Procedurile pentru Inspecţii, Planul de Calitate, Tehnologiile de Execuţie, Verificarea 
respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în 
vigoare; 

• Intocmeşte, propune spre aprobare şi păstrează planurile şi documentele de audit; 
• Execută documente AQ şi CQ (chestionare de satisfacţia clientului, recomandări de la 

beneficiari, planuri audit, planuri de instruire internă); 
• Execută documente CTA: convocare şedinţe avizare, eliberare documente calitate pentru 

proiecte; 
• Participarea la recepţia şi terminarea lucrărilor finale, alături de beneficiar; 
• Urmăreşte modul de realizare a circuitului informaţional al documentelor şi datelor referitoare 

la calitate în firma şi propune conducerii firmei măsuri de corectare sau îmbunătăţire atât a 
conţinutului, cât şi circuitului acestora în firmă; 

*Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 
Candidaţii interesaţi pot depune  la sediul companiei până la data de 15.09.2021, ora 15,00,  un 

Curriculum vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro. 
 Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu 

aceştia. 
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 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. 
              Nu vor fi luate în considerare candidaturile , care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în 
specificaţiile postului. 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 

Informatii la telefon : 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
 
 
Director General        Întocmit 
Cristian ANTON      Serviciul Resurse Umane, Salarizare  

Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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Nr:…../……………………………. 
 

ANUNT  RECRUTARE 
 

SC. Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii 
nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, recrutează personal, în vederea ocupării unui post de inginer  responsabil 
cantităţi, pe durată determinată, cu timp parţial, în cadrul  Biroului Consultanţă Tehnică. 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare  - profil tehnic 
• Experienţa: minim 5 ani în domeniul verificării şi certificării situaţiilor de plată 

Experienţă dovedită prin CV 
Descrierea postului*: 

Activităţile desfăşurate în cadrul Biroului Consultanţă Tehnică , în principal sunt legate de:  
• inginerul responsabil cantități va analiza documentele întocmite de Antreprenor pentru plăţi 

intermediare/finale, va verifica conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în 
cadrul contractului de lucrări. 

• În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de antreprenor, inginerul responsabil 
cantități va întocmi documentația denumită certificat de plată care va fi transmisă achizitorului împreună cu 
documentele elaborate de antreprenor. Inginerul responsabil cantități va verifica ca documentele intermediare 
de plata să conțină, în afara plăților curente, situația centralizată a plăților precedente și a plăților cumulate. 

• Inginerul responsabil cantități va verifica ca situațiile de plata prezentate de către Constructor să fie 
întocmite folosind prețurile unitare şi cu articolele de deviz (poziția, denumirea şi tip) în conformitate cu 
devizele anexă la contractul de lucrări; Activitatea de verificare va avea la bază documentaţia predată şi anume 
Oferta tehnică și financiară a Antreprenorului. Odată cu înaintarea documentaţiei situațiilor de plată 
intermediare,  

• Decontarea lucrărilor se face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători, verificate și 
însușite de specialiști autorizați pentru fiecare specialitate în parte din cadrul echipei de proiect. Se va verifica 
de către Inginerul responsabil cantități ca lucrările real executate să  fie în concordanţă cu documentaţia tehnică 
(parte a contractului de lucrări),  respectiv în conformitate cu normele tehnice în vigoare, precum şi numai cu 
notele suplimentare / renunțare emise, care sunt avizate de către dirigintele de șantier şi aprobate de către 
Achizitor. 

• Inginerul responsabil cantități va verifica conformitatea documentaţiei pentru plăţi intermediare/finale 
în conformitate cu prevederile contractului de lucrări  întocmită de către Antreprenor , după cum urmează: 

• verificarea Centralizatorului financiar pe categorii de lucrări ce cuprinde balanța decontării categoriilor 
de lucrări pentru perioada curentă înaintată pentru certificare la plată, respectiv perioada anterioară și cumulat. 

• Verificarea Situației de plată – documentația trebuie să conțină toate articolele de lucrări din oferta 
financiară real executate, însoțită de măsurători (tabele 

•  topo/atașamente, documente de calitate PVRC/PVLA). Situațiile de lucrări vor fi certificate prin 
semnătură și ștampilă de dirigintele de șantier pentru cantitățile puse în operă. Totodată, această documentație 
va prezenta distinct Liste de cantități real executate cu raportare la cantități prezentate la ofertă în 
corespondență cu devizele cuprinse în situația de plată, detalierea articol cu articol a decontării cantităților de 
lucrări pentru perioada curentă supusă certificării la plată, cantitatea anterior realizată, cantitatea cumulată și 
restul de executat. Situația de lucrări înaintată de către Constructor va avea ca suport atașamente, măsurători 
post-execuție, desene, fotografii și orice alte documente doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a 
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plăților la care Constructorul este îndreptățit. Documentația emisă de Antreprenor va specifica locul din lucrare 
aferent cantităților de lucrări executate în conformitate cu specificațiile contractului de execuție lucrări. Situația 
de plată va evidenția și valoarea totală a lucrărilor executate curente, cumulat și rest până la terminarea 
contractului. 

• În cazul notelor de comandă suplimentară/renunțare temeinic justificate, Inginerul responsabil 
cantități  va verifica ca documentaţia întocmită ce se va prezenta Achizitorului va conţine următoarele 
documente:  

• notă de constatare; 

• dispoziție de șantier; 

• memoriul justificativ;  

• deviz estimativ pentru nota de comandă suplimentară și/sau nota de renunțare; 
*Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

Candidaţii interesaţi pot depune  la sediul companiei până la data de 15.09.2021, ora 15,00,  un 
Curriculum vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro. 

 Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu 
aceştia. 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. 
              Nu vor fi luate în considerare candidaturile , care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în 
specificaţiile postului. 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 

Informatii la telefon : 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
 
 
Director General        Întocmit 
Cristian ANTON      Serviciul Resurse Umane, Salarizare  

Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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