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ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

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 

 

 
Calendarul de desfasurare a concursului 

 
 

Data   Ora 

30.05.2022 
Publicarea anuntului pentru concurs într-un ziar 
de largă circulaţie, la avizierul companiei şi pe site 
companie. 

 

06.06.2022 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 12,00 

07.06.2022 Afişarea dosarelor admise  15.00 

08.06.2022 Contestaţie selecţie dosare 09,00 - 12,00 

08.06.2022 Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare 17,00 

09.06.2022 Proba scrisă/practică 
Orele vor fi comunicate dupa afişarea 
dosarelor admise ( inclusiv rezultatul 
contestatiilor) 

10.06.2022 Afişarea rezultatelor  probei  scrise/practice 17,00 

14.06.2022 Contestaţie  probă scrisă/practică 09,00 - 12,00 

14.06.2022 
Afisarea rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă/practică 17.00 

15.06.2022 Perioada  de susţinere a interviului 
orele de interviu vor fi comunicate după 
afişarea rezultatelor finale la proba scrisă       
( inclusiv rezultatul contestaţiilor) 

16.06.2022 Afişare rezultate interviu 17.00 

17.06.2022 Contestaţii rezultate interviu 09,00 - 12,00 

17.06.2021 Afişare rezultate contestaţii interviu 17,00 

20.06.2021 Afişare rezultate  finale  17,00 

• Candidaţii admişi după fiecare probă, vor fi anunţaţi şi telefonic. 
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Nr.5543/30.05.2022 

 

A N U N Ţ 

 
 CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi 

din cadrul Serviciului Transporturi: 

- 2 posturi  şoferi (autocamion/maşina de mare tonaj/automacaragiu)  
- 1 post maşinist la maşini pentru terasamente 

 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Condiţii generale:  

- are cetăţenia românã, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exerciţiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineşte condiţiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II.1 Cerinţele postului de  şofer (autocamion/maşina de mare tonaj/automacaragiu) 
Studii: medii – profil mecanic, electromecanic 
Calificări: permis de conducere B,C/CA, autorizaţie ISCIR automacaragiu 
Experienţa minim 2 ani în domeniu 
Cazier auto 
 Din atribuţiile si responsabilităţile postului, amintim* : 
- Efectuează întreținerea zilnică a autovehiculului; 
- Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă, completează toate rubricile după 

cum indică formularul/tipizatul; 
- Înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate 

documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 
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- Menține starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire, iar dacă constată defecțiuni 
anunță imediat șeful ierarhic;   

 

II.2 Cerinţele postului de  de maşinist la maşini pentru terasamente; 
Studii: medii  
Calificări:  certificat profesional maşinist la maşini pentru terasamente; 
                   permis de conducere B,C sau Tr 
Experienţa: - 
Din atribuţiile si responsabilităţile postului, amintim* : 
- Utilizarea și întreținerea buldoexcavatoarelor și excavatoarelor; 
- Să întrețină și să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare; 
- Execută o exploatare corectă a utilajului pentru menținerea lui în funcțiune pe durata programului de 

lucru;  
- Să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrării respective. 
 *Atribuțiile posturilor sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice 
posturilor. 
 

III. Etapele concursului constau în : 

a) selecţia dosarelor -  verificarea condiţiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfăşurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării meseriei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 

 Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.5539/30.05.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer din cadrul Serviciului Investiţii şi 
Proiectare, pe durată nedeterminată.   

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
Studii: superioare de specialitate 
Experienţă în domeniu: minim un an  
Cerinţe specifice postului: 
- Capacitate de lucru sub stres; 
- Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 
- Capacitate de asumare a responsabilităţilor; 
- Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini; 
- Capacitate de respectare a termenelor limită; 
- Capacitate de organizare a timpului, a sarcinilor şi a locului de muncă; 
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    Din atributiile postului, amintim* : 

• Verificarea, conform legii, a existenţei documentelor  justificative care atestă că lucrările au fost 
executate, bunurile au fost achiziţionate şi livrate, conform cerinţelor din documentaţiile tehnice; 

• Periodic, să analizeze, împreună cu proiectanţii şi şefii de şantier, stadiul fizic al lucrărilor pe şantier şi 
existenţa valabilităţii autorizaţiilor, conform prescripţiilor tehnice; 

• Urmărirea păstrării valabilităţii autorizaţiei de construire până la finalizarea execuţiei lucrărilor şi 
solicitarea prelungirii/reînoirii acesteia, precum şi menţinerea valabilităţii tuturor avizelor necesare pe perioada 
de derulare a lucrărilor de execuţie; 

• Organizarea recepţiei lucrărilor executate şi punerii în funcţiune a echipamentelor montate, conform 
legii; 

• Organizarea şi întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, conform reglementărilor în vigoare, etc. 
     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă- conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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 Nr.5540/30.05.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent analist, pe durată 
nedeterminată, din cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare: 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
Studii: superioare  
Experienţă în domeniu: - 
Cerinţe specifice postului: 

- Capacitate de lucru sub stres; 
- Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 
- Capacitate de asumare a responsabilităţilor; 
- Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini; 

 

    Din atributiile postului, amintim* : 

• Elaborarea documentelor constatatoare primare şi finale privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

• Evidenţă valorică a cheltuielilor realizate pentru lucrările de investiţii, în vederea recepţionării 
obiectivelor, pe contracte de materiale/servicii; 
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• Întocmeşte referatele necesare pentru achiziţia materialelor aferente lucrărilor aflate în execuţie, pe 
categorii de materiale; 

• Întocmeşte note justificative privind achiziţia materialelor alocate fiecărui obiectiv în parte; 

• Urmăreşte şi monitorizează cantităţile de materiale, conform contractelor existente şi alocate fiecărui 
obiectiv în parte, cu încadrarea în BVC; 

• Urmăreşte implementarea planului anual de investiţii (dotări ale companiei) şi asigură existenţa; 
documentaţiilor/specificaţiilor tehnice sau caietelor de sarcini, după caz, în vederea încheierii contractelor; 

• Întocmeşte specificaţii tehnice/caiete de sarcini în domeniul său de activitate etc. 
     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă- conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.5542/30.05.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi 
din cadrul Divizia Execuţie Lucrări: 

- 4 posturi sudor  -  
- 1 instalator -  
- 1 post Lăcătuş mecanic -  
- 9 posturi muncitori necalificati -  

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
1. Studii:  

- Instalator, sudor,  lăcătuş mecanic:  studii gimnaziale/medii /şcoală profesională; 
- Muncitor necalificat- învăţământ general 

Calificări:  certificat de calificare în meseria de instalator, sudor, lăcătuş mecanic;  
Experienţă în lucrările de şantier: minim 6 (şase) luni. 
 

    Din atributiile si responsabilităţile posturilor, amintim* : 
     Lucrari privind reabilitarea şi modernizarea reţelei de termoficare a Municipiului Bucureşti.  

     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
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III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba practică pentru posturile de instalator, lacatuş mecanic şi sudor; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba practică. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării meseriei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.5538/30.05.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer, pe durată nedeterminată, din 
cadrul Diviziei Execuţie Lucrări: 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
Studii: superioare – profil tehnic 
Experienţă în domeniu: - minim 2 ani  
Cerinţe specifice postului: 

- Capacitate de lucru sub stres; 
- Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 
- Capacitate de asumare a responsabilităţilor; 
- Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini; 

 

    Din atributiile postului, amintim* : 
 

• Urmăreşte lucrările de execuţie prin asigurarea elaborării, difuzării, avizării şi aprobării documentaţiilor 
tehnico-economice în fazele de proiect tehnic, a caietelor de sarcini şi documentaţiilor de execuţie, obţinerea 
avizelor legale şi autorizaţiilor de construcţii pentru obiectivele de investiţii, în ceea ce priveşte concordanţa 
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acestora cu prevederile din proiecte, încadrarea în termenele prevăzute şi în normele de calitate a lucrărilor de 
investiţii, verificarea, avizarea şi evidenţa documentelor de decontare, întocmirea documentaţiilor de recepţie şi 
participarea la recepţia pe faze şi la recepţia finală, cu consemnarea observaţiilor în procesele verbale de recepţie 
şi urmărirea rezolvării acestora; 

• Asigură asistenţa tehnică pe şantier pentru execuţia lucrărilor; 

• Verifică  încadrarea lucrărilor din proiectul tehnic în autorizarea de construire; 

• Participă împreună cu RSVTI, RSL, personalul de execuţie/instruit, la lucrări de: 
- instalare/montare/reparare la instalaţii – reţea termoficare 
- verificare/probe – reţea termoficare 

• Verifică încadrarea lucrărilor din proiectul tehnic în autorizarea de construire; 

• Întocmeşte şi ţine la zi jurnalul de şantier, la cererea şefului de secţie, după caz etc. 
     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă- conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.5541/30.05.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de arhitect, pe durată nedeterminată, din 
cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare: 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
Studii: superioare – specializare - arhitectură 
Experienţă în domeniu: - 
Cerinţe specifice postului: 

- Capacitate de lucru sub stres; 
- Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 
- Capacitate de asumare a responsabilităţilor; 
- Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini; 
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    Din atributiile postului, amintim* : 

• Realizarea de proiecte de arhitectură cu ajutorul aplicaţiilor software; 

• Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea certificatului de urbanism; 

• Participă la realizarea proiectului de autorizare de construire (PAC) şi a Proiectului tehnic şi stabileşte 
detalii de execuţie; 

• Întocmeşte temele de proiectare pentru beneficiari şi pentru specialităţi; 

• Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea avizelor, precum şi a celor de obţinere a Autorizaţiei de 
Construire şi Funcţionare; 

• Controlează şi evaluează costurile de construcţie, estimări; 

• Stabileşte şi se documentează referitor la cadrul legislativ ce reglementează diverse situaţii apărute în 
proiectele de investiţii, particulare sau generale etc. 
     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă- conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 30.05.2022 până la data de 06.06.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
    

 Director General     
Cristian Anton         

 Intocmit, 
         Serviciul Resurse Umane,Salarizare  
                             Cristina Barascu-secretar comisie concurs/examen  
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