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Nr.5714/02.06.2022 
 

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 inginer proiectant specialist în domeniul electric, din cadrul 
Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată, 
 

Scopul postului: implementarea sistemului de monitorizare a vanelor electrice, cu sistemul SCADA, și 
acordarea de  asistenţă tehnică pe şantier pentru implementarea proiectelor aflate în execuție; 

 

Cerinţele postului: 
• Studii : superioare   
• Experienţă : minimum 10 ani  în domeniul reţelelor de termoficare 
• Cerinţe specifice postului: 

➢ Capacitate de lucru sub stres; 
➢ Capacitate de previziune a evenimentelor; 
➢ Capacitate de asumarea responsabilității; 
➢ Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză; 
➢ Capacitate de a stabili relaţii, toleranţa, calm, preseverenţă; 
➢ Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Descrierea postului*: 

• Elaborează în calitate de proiectant de specialitate sau șef proiect documentaţii tehnico-economice 
pentru piese scrise şi desenate pentru lucrări electrice/electrotehnice  în orice fază de proiectare; 

• Elaborează teme de proiectare;  

• Coordonează elaborarea documentaţiei în corelare cu cea a celorlalte specialităţi şi cu situaţia din teren; 

• Asigură asistenţa tehnică pe șantier pentru execuţia lucrărilor şi dacă este cazul întocmeşte dispoziţii de 
şantier; 

• Realizează activități de consultanță tehnică prin verificarea, analizarea și solutionarea solicitărilor 
compartimentelor CMESB S.A; 

• Întocmeşte referate tehnice de specialitate; 

• Deplasări pe teren la diverse instituții în vederea obținerii informațiilor necesare elaborării 
documentațiilor tehnico economice în toate fazele de proiectare; 

• Deplasări pe teren în vederea depunerii și obținerii avizelor și acordurilor necesare întocmirii proiectelor 
de execuție; 

• Deplasări pe teren în vederea acordării de asistentă tehnică pe șantier pentru proiectele aflate în execuție. 

• Deplasari pe teren pentru constatarea stadiului de executie a lucrărilor; 

• Participă la fazele determinante de execuţie  a lucrărilor; 

• Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitatiilor organizate de CMESB S.A; 
*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 06.06.2022, ora 15,00,  un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro, însoţit de documentele care  atestă studiile absolvite 
si experienţa profesională. 

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale, solicitate în 
specificaţiile postului. 

 

 Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu 
aceştia. 
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CV-urile depuse se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Formare Profesională,  
Direcţiei Tehnice , în vederea selectării candidatului, necesar pentru ocuparea postului de inginer - proiectant  
specialist în domeniul electric, din cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată. 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate de către Director General 
Adjunct Tehnic Operaţional şi conducerea Direcţiei Tehnice. 

 

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. 
 

 
Director General 
Cristian ANTON  
        

   Întocmit 
      Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

 şi Formare Profesională 
Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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