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Nr:4465/04.05.2022 
 

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 unui post de Responsabil Proces din cadrul Direcţiei Tehnice – Divizia 
Execuţie Lucrări, pe durată determinată, cu  normă întreagă. 

Cerinţele postului: 
• Studii : superioare – profil tehnic 
• Experienţă în domeniul de activitate : minim 3 ani  

Cerinţe specifice postului: 

• Capacitate de lucru sub stres; 

• Capacitate de coordonare a echipei de lucru; 

• Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare; 

• Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză; 

• Capacitate de previziune a evenimentelor; 

• Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 

• Capacitate de decizie şi asumare a responsabilităţii; 
Descrierea postului*: 

• Coordonează şi asigură întregul proces de producţie, în vederea realizării lucrărilor planificate, în 
conformitate cu  obiectivele, programul,şi standardele de calitate ale Companiei.; 

• Verifică lucrările executate, ca aspect esenţial pentru controlul calităţii şi îmbunătăţirea performanţelor 
procesului ; 

• Participă la identificarea caracteristicilor specifice ale procesului de producţie şi a metodelor adecvate 
de control; 

• Participă la elaborarea şi implementarea planului anul de investiţii şi se asigură de existenţa 
documentaţiilor, în vederea încheierii contractelor de dezvoltare (investiţii); 

• Urmăreşte şi răspunde de lucrarea încredinţată în timp util ,conform graficului de execuţie; 

• Împreună cu Şeful de Şantier, organizează, coordonează controlează şi răspunde de activităţile 
desfăşurate pe şantierul pentru care este desemnat responsabil proces; 

• Corectează anomaliile de proces cu impact in obţinerea calităţii lucrărilor; 

• Monitorizarea, alături de şef şantier,  execuţia lucrărilor, din punct de vedere al cantităţilor de materiale, 
al calităţii şi al respectării termenelor; 

• Desfăşoară activităţi specifice lucrărilor de şantier şi poartă răspunderea pentru realizarea integrală şi de 
calitate a lucrărilor repartizate; 

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

• Raportează zilnic prezenţa lucrătorilor, progresul lucrărilor, materialele şi echipamentele/utilaje puse în 
operă; 

• Nu permite execuţia de lucrări care nu fac parte din proiect său fără autorizaţie de construire; 

• Participă la întocmirea necesarului de materiale, echipamente/utilaje, scule şi dispozitive de lucru, s.a, 
necesare execuţiei, cu precizarea cerințelor de calitate; 

• Solicită prezenţa în şantier a dirigintelui de şantier şi a proiectantului ori de câte ori este necesar; 
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• Realizează şi întocmeşte, alături de şef şantier,  zilnic jurnalul de șantier din care reiese situația lucrărilor 
planificate, versus lucrări realizate. 

• Pentru atingerea obiectivelor specifice, responsabilul de proces operează cu o serie de instrumente de 
lucru: 

- metode şi tehnici de analiză a proceselor; 

-  metode şi tehnici de control al proceselor;  

- metode şi tehnici de identificare a fluxului de valoare pentru realizarea lucrărilor;  

- metode şi tehnici de organizare eficientă a locului de muncă;  

- principii şi instrumente ale sistemului de management 

• Răspunde, împreună cu şeful de şantier, de realizarea la termen a lucrărilor respectând prevederile 
proiectelor, detaliile de execuţie, prescripţiile tehnice şi tehnologiile de execuție; 

• Gestionează corespunzător aprovizionarea cu materiale, scule şi echipamente; 

• Participă la organizarea procesului tehnologic de montaj, potrivit prevederilor din documentaţia de 
execuţie, norme tehnice, fişe/proceduri operaţionale, instrucţiuni; 

• Se asigură că,  în execuţia lucrărilor  de pe şantier, se folosesc numai  materiale şi produse prevăzute în 
proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice; 

• La terminarea lucrărilor, împreună cu şeful de şantier va gestiona eliberarea şantierului, returnarea 
materialelor în exces şi  colectarea tuturor deşeurilor şi rezidurilor din zona de lucru; 

• Propune si implementează acţiuni de îmbunătăţire procese; 

• Elaborează proceduri şi instrucţiuni operaţionale pentru domeniul propriu de activitate; 

• Respectă cu strictețe regulile de protecție a muncii și PSI. și informează şeful direct cu privire la 
accidentele de muncă suferite; 

• Elaborează note, referate, informări cu privire la activitatea de pe şantierele CMESB S.A. şi le prezintă 
şefului direct; 

*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 06.05.2022, 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 şi experienţa profesională, necesară ocupării postului de Responsabil Proces din cadrul Diviziei 
Execuţiei Lucrări. 
 

 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. 
 
CV-urile depuse se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Formare Profesională, , 

Directorului Tehnic şi Inginerului Şef, în vederea selectării candidatului, necesar pentru ocuparea postului de 
Responsabil Proces din cadrul Direcţiei Tehnice – Divizia Execuţie Lucrări, pe durată determinată. 
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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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