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Anunț  
Compania Municipală Energetică Servicii București  

organizează un concurs pentru ocuparea postului de 

ASISTENT PROIECT 

în cadrul proiectului cu titlul ”Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", ID: 
130651.  

Implementarea proiectului este reglementată prin Contractul de finanțare cu nr. de identificare 
26484 din 13.11.2020, aferent proiectului Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de 
mâine", Cod proiect (ID): 130651, proiect finanțat din Program Operațional Capital Uman, cod apel 
Cod apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor 
si ucenicilor din învățământul secundar si terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform 
SNCDI, cu modificările și completările ulterioare (acte adiționale și notificări) 

Specificațiile postului 

- Studii superioare; 

- Vechime mai mare de 3 ani; 

 

- Să facă dovada competențelor:  

o Cunoștințe operare PC; 
o Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza și de a le prezenta sub forma de 

rapoarte; 
o Competențe financiar contabile; 
o Capacitatea de lucru în echipa, de a asculta și a interpreta dinamicele relaționale din 

interiorul echipei de lucru. 

Descrierea jobului 

Titularul postului asigură suport pentru coordonatorul activitate partener 3 în cadrul proiectului cu 
titlul ”Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", ID: 130651.  

Atribuțiile postului, conform cererii de finanțare, sunt următoarele:  

• Participă la implementarea activitatilor proiectului potrivit graficului GANTT; 
• Asigură comunicarea cu expertii si cu partenerii proiectului, in colaborare cu echipa de 

implementare si în acord cu prevederile contractului de finantare; 
• Participă la elaborarea instrumentelor de lucru pentru implementarea activitatilor; 
• Asigură urmarirea activitatilor proiectului; 
• Verifica din punct de vedere financiar lunar rapoartele de activitate aferente întregii echipe 

de implementare si efectueaza dupa caz propunerile necesare de corectare a acestora; 
• Întocmește rapoarte de monitorizare lunara a activitatilor derulate; 
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• Participă la elaborarea raportului tehic aferent cererilor de prefinantare, rambursare si plata; 
• lntocmeste alte acte nenecsare implementarii corespunzatoare a proiectului; 
• Asigură managementul documentelor din cadrul proiectului: 

 

Candidaţii interesaţi pot depune la sediul companiei până la data de 25.01.2022 un 
Curriculum vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro sau 
cristina.barascu@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. 
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