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Anunț  
Compania Municipală Energetică Servicii București  

organizează un concurs pentru ocuparea postului de 

TUTORE DE PRACTICĂ 

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 

- Inginer constructor sau maistru; 

- Vechime mai mare de 5 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 Capacitatea de a evalua și a lua decizii. 
o Capacitatea de lucru în echipa, de a asculta și a interpreta dinamicele relaționale din 

interiorul echipei de lucru, 
o Capacitatea de a negocia, de a motiva oamenii cu care intra în contact și de 

gestionare a  potențialelor conflicte, 

o Certificat de formator sau instructor practică constituie un avantaj.  

Descrierea jobului 

Titularul postului coordonează stagiul de practică în producție a elevilor din Liceul tehnologic 1 
Fundulea în șantierele CMESB 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:  

• Pregătește spațiul de practică, cu conștiinciozitate și rigurozitate, prin dotarea acestora cu 
echipamente funcționale în funcție de caracteristicile stagiului de pregătire și de nevoile 
practicanților și respectând în permanenta normele PSI; 
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• Va respecta principiul dezvoltării durabile; 
• Instruiește practicanții cu privire la normele de securitate și sănătate a muncii la locul de 

practică conform legislației în vigoare; 
• Informează practicanții cu privire la tipurile de activități pe care le au de desfășurat în funcție 

de scopului și obiectivelor stagiului; 
• Îndrumă practicanții în îndeplinirea sarcinilor de lucru în funcțiile de nevoile exprimate sau 

latente ale acestora; 
• Informează mentorul cu privire la progresele practicantului conform graficului agreat la 

începutul stagiului; 
• Informează mentorul cu privire la progresele practicantului în funcție de obiectivele și scopul 

stagiului de pregătire; 
• Informează mentorul cu privire la evoluția și elemente atitudinale raportate la practicant la 

locul de practica; 
• Acorda suport practicantului, îl va supraveghează pe perioada efectuării activităților 

convenite, face observații corective, ia măsuri ameliorative. 
• Urmărește parcursul formativ al practicanților; 
• Întocmește bilanțul achizițiilor practicanților în vederea definirii gradului de promovare a 

stagiului de pregătire; 
• Elaborează în conformitate cu structura elaborata și acceptata de către mentor raportul 

stagiului de practică; 
• Aplica normele de protecție a mediului cu corectitudine și în conformitate cu specificul 

locației de desfășurare a activităților și a legislației muncii în vigoare; 
• Stabilește prioritățile cu atenție și corectitudine, prin atribuirea duratei de timp/ numărului 

de zile/ ore pentru fiecare din activitățile planificate și în funcție de disponibilitatea 
persoanelor sursa; 

• Planifica etapele activităților proprii cu atenție și realism, în conformitate cu planul de 
derulare a formarii și având în vedere eventuale situații neprevăzute apărute pe parcurs și 
contextele în care se desfășoară activitatea; 

• Alte atribuții prevăzute de lege corespunzătoare funcției și pregătirii profesionale; 

 

Candidaţii interesaţi pot depune la sediul companiei până la data de 4.02.2022 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. 

Bibliografie  

1. LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind practica elevilor şi studenţilor 
2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii 
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013. 
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3. HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de 
aplicare 

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014 (Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014) 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. 

6. Ordinului Comun M.E. nr. 3235 din 4.02.2021 și M.S. nr. 93 din 4.02.2021, 
 
DIRECTOR GENERAL     
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