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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,  pentru a derula Contractul de Servicii nr. 385/19.07.2022 încheiat cu Municipiul 
Bucuresti pentru “Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții “Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”, recrutează 
7 ingineri proiectanţi , personal necesar în cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată, cu 
timp parţial,  pe următoarele domenii de specialitate: 

• 1 (unu) inginer cu experiență în proiectare cu specialitatea geotehnică şi fundații,  

• 4 (patru) ingineri cu experiență în proiectare cu specialitatea studiu trafic,  

• 1 (unu) inginer cu experiență în proiectare cu specialitatea studiu mediu,  

• 1 (unu) inginer cu experiență în proiectare cu specialitatea drumuri/tramvai, 

 
Cerinţele postului: 

• Studii : superioare  tehnice 
• Experienţă : experinţă în proiectare pe domeniile mai sus menţionate  
• 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 atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu*: 
Inginerul Geotehnică şi Fundații: 

- Va răspunde de realizarea studiilor geotehnice în conformitate cu legislația în vigoare, de interpretarea 
rezultatelor acestor studii și de comunicarea acestor rezultate în vederea alegerii soluțiilor adecvate de 
proiectare. Va răspunde de elaborarea investigațiilor de sol și materiale in conformitate cu cerințele Temei de 
proiectare si legislația in vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora in vederea alegerii 
soluțiilor adecvate de proiectare. 

Studiul Geotehnic se va întocmi conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru 
construcții indicativ NP 074 - 2014 şi va cuprinde date referitoare la situaţia stratigrafică a zonei, condițiile 
geomorfologice şi geologice, climă, adâncime de îngheț, seismicitate, cercetări de teren si laborator, raportul 
geotehnic cu recomandările privind terenul de fundare, planuri cu amplasamentul forajelor.  

Studiul geotehnic va fi verificat de un expert în geotehnică şi fundaţii atestat în domeniul “Af” conform 
ordinului 777/2003 contractat de catre Proiectant. 

Etapele în lucru în vederea elaborării studiului geotehnic sunt: 
-recunoasterea terenului; 
-executarea lucrărilor de exploatare a terenului, de suprafaţă şi adâncime; 
-determinări şi încercări pe teren şi prelevarea de probe; 
-determinări şi încercări de laborator; 
- întocmirea raportului (studiului geotehnic); 
- planul de amplasare a forajelor. 
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Inginerul cu specialitatea în geotehnică şi fundaţii va deține Diploma de Inginer al unei Facultăți/ 

Universități în domeniul geotehnic. 

  Inginerul Specialist Trafic 

- Va răspunde de elaborarea Studiului de trafic în conformitate cu cerinţele Temei de proiectare si 

legislația în vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora în vederea alegerii soluțiilor 

adecvate de proiectare. 

Studiul de trafic va furniza elemente precum: 
- estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv analiza 

oportunității investiției, cat si pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului înconjurător (emisii noxe, 
zgomot, etc.); 

- stabilirea numărului de benzi de circulație si niveluri de serviciu; 
- traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere 
În elaborarea Studiului de trafic se va tine cont si de lucrările de perspectiva din zona analizata. 
 

 Inginerul proiectant de drumuri/tramvai 
  -Va răspunde de toate aspectele legate de proiectare pe parte de drum/tramvai , de soluțiile propuse, 
de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune soluții pentru realizarea 
proiectului. 

Inginerul proiectant de drumuri/tramvai va deţine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in 
domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri sau similar şi Experienta profesionala in realizarea/revizuirea 
unui Studiu de Fezabilitate/ Proiect Tehnic pentru cel puțin 2 (doua) obiective de investitii similare cu cel al 
obiectului achiziției. 
 

 Inginerul Specialist mediu 

  Va intocmi studii de Impact asupra Mediului cu consultări publice, în conformitate cu Legislația de 
Mediu din Romania stabilind procedura cadru cu privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului a anumitor 
proiecte publice si private, in vederea obținerii Acordului de Mediu, daca va fi cazul. 

*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 26.08.2022, 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. 

 

CV-urile depuse se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Formare Profesională,  
Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii şi Proiectare, în vederea selectării candidaţilor, necesari pentru derularea 
contractului mai sus menţionat. 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate de către conducerea 
Direcţiei Tehnice. 
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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. 
 

 
Director General 
        

   Întocmit 
      Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

 şi Formare Profesională 
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