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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. 11311/16.11.2021. 
 

 
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 unui post de inginer proiectant, pe 
durată determinată, cu timp parţial, în cadrul  Serviciului Proiectare, pentru următoarele specialităţi: 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare  - profil tehnic- cu studii de specialitate în domeniul cai ferate, drumuri şi poduri 
• Experienţă  în termoficare 

Descrierea postului*: 

• Elaborarea  documentaţiei tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare, în vederea realizării 
lucrărilor de investiţii şi reparaţii CMESB S.A, precum şi proiecte pentru clienţi pe baza contractelor de prestări 
servicii proiectare, încheiate cu persoane juridice, asociaţii, persoane fizice, instituţii, diferite organizaţii. 

• Faze de proiectare şi  evaluări investiţii, Studiu de soluţie de Prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect 
Tehnic şi Caiet de sarcini, Detalii de execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de Construire, 
Cartea Tehnică a Construcţiei (captolul A şi parţial capitolul D); 

• Acordarea de asistenţă tehnică pe şantier pentru proiectele aflate în execuţie: 

• Evaluarea din punct de vedere tehnic şi economic a propunerilor de lucrări întocmite de către Secţia 
Infrastructură din cadrul Companiei, în vederea definirii proiectelor pentru investiţii; 

• Obţinerea de autorizaţii de construire necesare documentaţiilor tehnice pe care le întocmeşte etc. 
*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 18.11.2021, 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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