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ANUNT  RECRUTARE 
 

 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 postului de şef birou, pe durată 
determinată, normă întreagă, în cadrul  Biroului Consultanţă Tehnică. 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare – profil tehnic 
• Experienţa: minim 10 ani in domeniul constructiilor 
• Calificări – cursuri manager proiect,  
• Cunoştinţe operare calculator 

Descrierea postului*: 

• Coordonează şi răspunde de  activitățile personalului specializat din cadrul biroului, pentru urmărirea 
derulării execuției contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar, respectând încadrarea în 
bugetele contractate; 

• Coordonează şi răspunde de  activitățile de monitorizare a graficului de execuție cantitativ și valoric al 

investiției și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate; 

• Întocmeşte proceduri care să respecte atât legislația în vigoare, cât și prevederile contractelor de 

servicii și execuție lucrări, etc;  

• Întocmeşte modele și formulare, adoptate pentru monitorizarea derulării contractelor de către 

membrii biroului de consultanță tehnică, 

• Verifică şi aprobă documentele de plată depuse în cadrul contractelor și documentele aferente 

managementului financiar al contractelor; 

• Coorodnarea activităților zilnice ale proiectului; 

• Urmăreşte şi răspunde de respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare din domeniul construcţiilor ( acte  

normative, instrucţiuni tehnice, ghiduri şi metodologii), atât în  ceea ce priveşte executarea lucrărilor de 

construcţii, căt şi calitatea lucrărilor de construcţii; 

• Verifică, urmăreşte şi răspunde de activitatea de execuţie, de desfăşurarea şi finalizarea lucrărilor, în 

conformitate cu prevederile legale în materie; 

• Coordonarea furnizării serviciilor de management de proiect, servicii de dirigenție de șantier şi 

coordonarea cu furnizarea serviciilor de asistență tehnică din partea  echipei de proiectare din cadrul 

companiei, 

• Coordonarea activităţilor din cadrul biroului pentru obținerea rezultatelor de calitatea cerută atât în 

documentaţia de contract (caiete de sarcini, clarificari etc.) cât şi de standardele profesionale aplicabile; 

• Coordonarea activităţilor de rezolvare a oricărui aspect contractual major, care poate apărea în cadrul 

acestor tipuri de contracte,  

• Mobilizarea la timp al oricare expert necesar în cadrul activităților din derularea  proiectelor, 

• Examinarea în mod regulat a stadiului proiectelor împreună cu membrii echipei pentru rezolvarea 

problemelor uzuale apărute şi pentru a se asigura că rezultatele cerute se îndeplinesc la timp şi de calitate,  

• Analizarea şi propunerea spre revizuire a resursele proiectului în mod continuu, pe duratele specifice 

contractelor de consultanţă, astfel încât să fie reflectate orice nevoi de adaptare/schimbare ale aspectelor 
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particulare, cu respectarea cerințelor documentaţiei de contract (caiete de sarcini, clarificari etc.) cât şi de 

standardele profesionale aplicabile; 

*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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