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Nr:4293/02.05.2022 
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, conform Regulamentului de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante, 
recrutează personal, în vederea ocupării postului de Director General Adjunct Tehnic Operaţional, pe durată 
determinată, cu  normă întreagă. 

 

Cerinţele postului: 
• Studii : superioare – profil tehnic 
• Cursuri în domeniul managementului, specializari/perfectionari în domeniul de activitate 
• Experienţă în execuţia lucrărilor tehnice  specifice domeniului de activitate al Companiei: minim 5 ani 
• Experienţă  în funcţii de conducere: minim 5 ani                                                                                                                          

Cerinţe specifice postului: 

• Aptitudini manageriale şi capacitatea de a conduce; 

• Efectuarea de lucrări sub presiune de timp; 

• Disponibilitatea de a lucra cu oamenii; 

• Abilitati de comunicare; 

• Organizare, planificare, control, coordonare;  

• Capacitate de analiza, sinteza, de a evalua si de a lua decizii. 
 

Descrierea postului*: 

• Coordonează, monitorizează şi răspunde de activitatea personalului din subordine şi se asigură că aceştia 
îşi îndeplinesc atribuţiile din fişele de post; 

• Asigură buna desfăşurare a activităţilor ce duc la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul de 
Administraţie al Companiei, prin Planul de Administraţie; 

• Implementează strategii de dezvoltare a Companiei; 

• Coordonează, controlează  şi  răspunde de  activităţile din zona  tehnică, mentenanţă şi de  transporturi, 
la nivel de Companie; 

• Participă la elaborarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale companiei; 

• Participă la elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli anual al Companiei şi aprobă Planul de 
investiţii; 

• Asigură utilizarea raţională a resurselor Companiei în mod special în domeniile resurselor umane, 
materiale şi financiare; 

• Participă la negocierile de orice natură, pe care le inițiază, după caz, structurile din subordine; 

• Coordonează şi se preocupă de crearea de noi proceduri, în special în activităţile unde se identifică 
consumuri mari de resurse; 

• Exercită atribuţiile cu loialitate, prudenţă şi cu diligenţa unui bun manager, în interesul exclusiv al 
Companiei; 

• Se preocupă de formarea continuă a salariaţilor pentru creşterea nivelului de pregătire profesională şi 
managerială; 

• Coordonează şi răspunde de activităţile compartimentelor din subordine; 

• Analizează şi avizează propunerile de obiective specifice şi indicatori asociaţi, primite de la 
compartimentele coordonate; 

• Urmăreşte şi analizează periodic gradul de realizare a planurilor aprobate şi stabileşte măsuri pentru 
îndeplinirea acestora etc.; 

• Evaluează personalul din subordine şi face propuneri de îmbunătăţire a  activităţii, etc.; 
*Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
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Candidaţii interesaţi, pot depune  la sediul companiei până la data de 04.05.2022, ora 15,00, un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro, însoţit de actele doveditoare care  atestă studiile 
absolvite si experienţa profesională, necesare ocupării postului de Director General Adjunct Tehnic Operaţional. 

   

 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  CV-urile, care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în cerinţele 
postului. 

 

CV-urile depuse, împreună cu actele doveditoare, se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane 
Salarizare şi Formare Profesională, Directorului General şi Preşedintelui Consiliului de Administraţie al                                        
CMESB S.A., în vederea selectării candidatului care corespunde cel mai mult profilului angajatului ideal, pentru 
postul de Director General Adjunct Tehnic Operaţional. 

 

Recrutarea şi selecţia de personal se va face pe bază de CV-uri şi interviu, conform Regulamentului de 
ocupare posturi vacante şi temporar vacante, aprobat la nivel de Companie. 

 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 
 

Informatii la telefon : 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Formare Profesională. 
 
 

 
Director General        Întocmit 
Cristian ANTON      Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
       Şi Formare Profesională  

Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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