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Nr.10485/16.09.2022 
 

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, respectiv 6 ingineri, specialişti în cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată 
determinată, pe următoarele domenii: 

- 1 inginer proiectant retele termice –  
- 1 inginer proiectant construcții edilitare şi de gospodărie comunală 
- 1 inginer proiectant instalații electrice  
- 1 inginer proiectant CFDP (drumuri)  – căi ferate, drumuri și poduri, cu experiență în termoficare 
- 1 inginer RTS – responsabil tehnic cu sudura; 
- 1 inginer instalații rețele termice pentru intocmire situaţii  de lucrări,  cu experiență în termoficare 

 

Cerinţele posturilor: 
• Studii : superioare  tehnice 
• Calificări: autorizaţi , certificate pe domeniile menţionate mai sus; 
• Experienţă : minimum 2 ani în termoficare;  
• Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Descrierea posturilor:* 
Artibuţii – inginer proiectant reţele termice 

➢ Îndeplinește activități specifice de proiectare a  rețelelor aferente construcțiilor – rețele termice; 
➢ Realizează proiecte de rețele aferente construcțiilor - rețele termice în conformitate cu legislația, 

normativele și reglementările în vigoare; 
➢ Elaborează teme de proiectare pentru lucrări de rețele aferente construcțiilor – rețele termice; 
➢ Participă la elaborarea planului de proiectare; 
➢ Realizează antemăsurători; 
➢ Elaborează documentația tehnică - caiete de sarcini/referate cu specificații tehnice ale echipamentelor și 

materialelor  necesare implementării proiectelor pe domeniul său de activitate;  
➢ Întocmește documentația pentru obținerea avizelor ; 
➢ Asigură obținerea avizelor legale; 
➢ Întocmește documentația pentru obținerea autorizațiilor de construire; 
➢ Coordonează elaborarea documentaţiei în corelare cu cea a celorlalte specialităţi şi cu situaţia din teren; 
➢ Elaborează în calitate de proiectant de specialitate documentații tehnico - economice pentru piese scrise 

și desenate aferente lucrărilor de construcții în orice fază de proiectare;  
➢ Întocmește rapoarte de specialitate pentru documentațiile tehnico-economice elaborate ; 
➢ Deplasări pe teren pentru constatarea stadiului de execuție a lucrărilor și pentru verificarea respectării 

proiectelor; 
➢ Deplasări pe teren în vederea acordării de asistență tehnică pe șantier pentru proiectele aflate în execuție 

şi dacă este cazul întocmeşte dispoziţii de şantier. 
➢ Adaptează planurile aferente proiectelor aflate în execuție conform evoluției  lucrărilor în șantier                 

(AS BUILT) ; 
➢ Realizează activități de consultanță tehnică prin verificarea, analizarea și soluționarea solicitărilor 

compartimentelor CMESB S.A.; 
➢ Participă la fazele determinante de execuţie  a lucrărilor; 
➢ Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitațiilor organizate de CMESB S.A.; 
➢ Participă activ la rezolvarea sarcinilor echipei din care face parte; 
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➢ Colaborează și conlucrează cu celelalte structuri, răspunde cu promptitudine la toate solicitările 
pentru bună desfășurare a activităților din cadrul Companiei; 

Atribuțiile pentru inginer proiectant construcții edilitare și de gospodărie comunală 
➢ Îndeplinește activități specifice de proiectare pentru lucrări de construcții edilitare și de gospodărie 

comunală; 
➢ Realizează proiecte pentru lucrări de construcții edilitare și de gospodărie comunală în conformitate cu 

legislația, normativele și reglementările în vigoare; 
➢ Elaborează teme de proiectare pentru lucrări de construcții edilitare și de gospodărie comunală; 
➢ Participă la elaborarea planului de proiectare; 
➢ Realizează antemăsurători; 
➢ Elaborează documentația tehnică - caiete de sarcini/referate cu specificații tehnice ale  materialelor  

necesare implementării proiectelor pe domeniul său de activitate;  
➢ Stabilește cantitățile de lucrări (materiale, manopera, utilaje) pe etape, faze, operațiuni, necesare realizarii 

structurii de rezistență,  calculează timpul necesar execuției și realizează graficele de execuție și montaj;  

➢ Întocmește documentația pentru obținerea avizelor ; 
➢ Asigură obținerea avizelor legale; 
➢ Întocmește documentația pentru obținerea autorizațiilor de construire; 
➢ Coordonează elaborarea documentaţiei în corelare cu cea a celorlalte specialităţi şi cu situaţia din teren; 
➢ Elaborează în calitate de proiectant de specialitate documentații tehnico - economice pentru piese scrise 

și desenate aferente lucrărilor de construcții în orice fază de proiectare;  
➢ Întocmește rapoarte de specialitate pentru documentațiile tehnico-economice elaborate ; 
➢ Deplasări pe teren pentru constatarea stadiului de execuție a lucrărilor și pentru verificarea respectării 

proiectelor; 
➢ Deplasări pe teren în vederea acordării de asistență tehnică pe șantier pentru proiectele aflate în execuție 

şi dacă este cazul întocmeşte dispoziţii de şantier; 
➢ Adaptează planurile aferente proiectelor aflate în execuție conform evoluției  lucrărilor în șantier                 

(AS BUILT); 
➢ Realizează activități de consultanță tehnică prin verificarea, analizarea și soluționarea solicitărilor 

compartimentelor CMESB S.A.; 
➢ Participă la fazele determinante de execuţie  a lucrărilor; 
➢ Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitațiilor organizate de CMESB S.A.; 
➢ Participă activ la rezolvarea sarcinilor echipei din care face parte; 
➢ Sprijină întocmirea raportului de activitate al Serviciului Investiții și Proiectare în domeniul său de 

activitate; 
➢ Colaborează și conlucrează cu celelalte structuri, răspunde cu promptitudine la toate solicitările 

pentru bună desfășurare a activităților din cadrul Companiei; 
 Atribuțiile pentru inginer proiectant cu studii de specialitate în domeniu căi ferate, drumuri și poduri, cu 
experiență în termoficare 

➢ Elaborarea în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare a documentaţiei tehnico-
economice pentru toate fazele de proiectare, în vederea realizării lucrărilor de investiţii şi reparaţii CMESB SA, 
precum şi proiecte pentru clienţi pe baza contractelor de prestări servicii proiectare încheiate cu persoane juridice, 
asociaţii, persoane fizice, instituţii, diferite organizaţii. Faze de proiectare: Evaluări investiţii, Studiu de Soluţie, 
Studiu de Prefezabilitate, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi Caiet de sarcini, Detalii de execuţie, 
Documentație Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Cartea Tehnică a Construcţiei (capitolul A și 
parțial capitolul D); 

➢ Revizuirea documentației tehnico-economice în vederea corectării unor părți ale acesteia sau modificări 
ale unor soluții tehnice propuse inițial - dacă este cazul; 

➢ Corelarea/actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului; 
➢ Participă la toate fazele stabilite prin programul de control; 

mailto:office@cmesb.ro


 
 
 

 
 

  
    

Page 3 of 5 
 

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 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

➢ Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generală și identificarea bornelor de reper aferente 
lucrărilor proiectului; 

➢ Realizează antemăsurători; 
➢ Elaborarea de soluții tehnice în termen de maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului prin dispoziții de 

șantier vizate de către verificatori de proiecte atestați / experți tehnici, pe parcursul derulării lucrărilor - dacă este 
cazul; 

➢ Urmăreşte aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor tehnice în 
vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție existente; 

➢ Soluționează neconformitățile și neconcordanțele semnalate în scris de către Divizia Execuţie Lucrări la 
soluțiile tehnice proiectate; 

➢ Stabilirea modului de tratare a neconformităților apărute în execuție precum și a defectelor apărute în 
perioada de garanție a lucrărilor, urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate; 

➢ Elaborarea de detalii tehnice de execuție - dacă este cazul; 
➢ Întocmirea Notelor de Comandă Suplimentare / Notelor de Renunțare - dacă este cazul; 
➢ Participarea la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări / părți din lucrare; 
➢ Consiliere cu privire la toate aspectele legate de rezolvarea sesizărilor venite din şantier, privind necorelări 

/ omisiuni regăsite la nivelul documentației tehnico-economice; 
➢ Va propune soluții de remediere în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, 

acțiunilor umane sau activității tehnologice etc.; 
➢ Elaborarea oricăror documente necesare continuării Iucrărilor de execuție vor fi înaintate Beneficiarului în 

termen de maxim 5 zile de la data solicitării; 
➢ Prezența la ședințele organizate de Beneficiar (cel puțin lunare); 
➢ Asigurarea / actualizarea expertizelor tehnice pentru cazurile în care situația o impune; 
➢ Actualizarea documentațiilor suport necesare obținerii avizelor / acordurilor / aprobărilor de la autorități 

/ furnizori în cazul expirării perioadei de valabilitate ale celor obținute inițial; 
➢ Participarea la recepția Ia terminarea Iucrărilor și elaborarea unui punct de vedere asupra modului de 

finalizare a Iucrărilor; 
➢ Urmărește comportarea lucrărilor executate pe perioada de garanție, notifică defectele și elaborează 

soluții tehnice - dacă este cazul; 
➢ Elaborează referatul privind comportarea lucrărilor executate pe perioada de garanție și participă Ia 

recepția finală; 
➢ Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitațiilor organizate de CMESB S.A; 
➢ Orice alte atribuții specifice calității de Proiectant conform legislației în vigoare. 
Alte servicii necesare soluționării problemelor apărute în contractul de lucrări sunt identificate prin 

următoarele: 
➢ Refacerea Programului de Control în faze Determinante, dacă este cazul; 
➢ Elaborarea în cel mai scurt timp posibil (de circa 10 zile, în funcție de specific) a soluțiilor tehnice necesare 

prin emiterea de dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor; 
➢ Avizarea / modificarea detaliilor de execuție realizate de antreprenori (dacă este cazul); 
➢ Avizarea, verificarea, justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției 

lucrărilor; 
➢ Participarea la întocmirea Cărții Tehnice a Construcției; 
➢ Obținerea acordului Proiectantului inițial pentru fiecare dintre modificările / schimbările de soluții etc. ce 

necesită acest acord; 
➢ Orice altă asistență de specialitate solicitată de către beneficiar în legătură cu contractul de servicii;  
➢ Furnizarea Detaliilor de Execuție și tuturor documentațiilor conexe necesare pentru finalizarea lucrărilor 

de execuție, dacă este cazul. 
➢ Sprijină întocmirea raportului de activitate al Serviciului Investiții și Proiectare în domeniul său de 

activitate; 
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Atribuțiile pentru inginer instalaţii electrice 
➢ Elaborarea documentațiilor tehnico-economice în orice fază de proiectare pentru lucrări în domeniul 

instalațiilor electrice, a instalațiilor de automatizare, sisteme de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare 
parametrii. Acordarea asistenţei tehnice pe șantier pentru execuţia lucrărilor aflate în desfășurare sau care 
urmează a fi initiate; 

➢ Îndeplinește activități specifice de proiectare a instalațiilor electrice , a instalațiilor de automatizare, 
sisteme de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii; 

➢ Realizează proiecte pentru instalații electrice, instalații de automatizare, sisteme de 
supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii în conformitate cu legislația, normativele și 
reglementările tehnice aflate în vigoare; 

➢ Elaborează, urmărește și implementează în calitate de specialist proiectele de instalații electrice ,instalații 
de automatizare , sisteme de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii din cadrul contractelor 
aflate în derulare; 

➢ Elaborează teme de proiectare pentru lucrări de instalații electrice, instalații de automatizare, sisteme de 
supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii; 

➢ Participă la elaborarea planului de proiectare; 
➢ Realizează antemăsurători; 
➢ Elaborează documentația tehnică - caiete de sarcini/referate cu specificații tehnice ale echipamentelor și 

materialelor  necesare implementării proiectelor pe domeniul său de activitate;  
➢ Întocmește documentația pentru obținerea avizelor ; 
➢ Asigură obținerea avizelor legale; 
➢ Întocmește documentația pentru obținerea autorizațiilor de construire; 
➢ Coordonează elaborarea documentaţiei în corelare cu cea a celorlalte specialităţi şi cu situaţia din teren; 
➢ Elaborează în calitate de proiectant de specialitate documentații tehnico - economice pentru piese scrise 

și desenate aferente lucrărilor domeniul său de activitate în orice fază de proiectare;  
➢ Întocmește rapoarte de specialitate pentru documentațiile tehnico-economice elaborate ; 
➢ Deplasări pe teren pentru constatarea stadiului de execuție a lucrărilor și pentru verificarea respectării 

proiectelor; 
➢ Deplasări pe teren în vederea acordării de asistență tehnică pe șantier pentru proiectele aflate în execuție 

şi dacă este cazul întocmeşte dispoziţii de şantier. 
➢ Adaptează planurile aferente proiectelor aflate în execuție conform evoluției  lucrărilor în șantier (AS 

BUILT) ; 
➢ Realizează activități de consultanță tehnică prin verificarea, analizarea și soluționarea solicitărilor 

compartimentelor CMESB S.A.; 
➢ Participă la fazele determinante de execuţie a lucrărilor; 
➢ Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitațiilor organizate de CMESB S.A.; 
➢ Participă activ la rezolvarea sarcinilor echipei din care face parte; 
➢ Sprijină întocmirea raportului de activitate al Serviciului Investiții și Proiectare în domeniul său de 

activitate. 
➢ Colaborează și conlucrează cu celelalte structuri, răspunde cu promptitudine la toate solicitările 

pentru bună desfășurare a activităților din cadrul Companiei; 
➢ Execută alte sarcini conform specificului locului de muncă și în concordanță deplină cu pregatirea și 

specializarea profesională, solicitate de șeful direct sau de conducerea companiei. 
➢ Realizează din dispoziţia şefului de departament orice alte activităti şi/sau documentații conform cu 

pregătirea sa; 
➢ Participă la conferinţe, simpozioane, vizite pe teren de specialitate la solicitarea şefului de departament; 
➢ Se informează continuu şi îşi însuşeşte prevederile legislaţiei în domeniu, procedurilor şi instrucţiunilor 

C.M.E.S.B; 
➢ Asigură şi respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu, procedurilor şi instrucţiunilor C.M.E.S.B; 
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Atribuțiile pentru Responsabil tehnic cu sudura:  
➢ Întocmește procedurile de sudare necesare execuției lucrărilor; 
➢ Intocmeste WPS-uri (Specificatia procedeului de sudare) pentru toate tipurile de suduri in metal si le 
transmite sefului de atelier/șantier; 
➢ Supravegheaza respectarea de catre sudori a conditiilor prevazute în proceduriile întocmite, referitoare 
la modul de pregatire a materialelor si de respectare a parametrilor de sudare prevazuti in WPS-uri; 
➢ Verifica calitatea materialelor de sudura utilizate în execuție; 
➢ Instruieste intern sudorii; 
➢ Asigura autorizarea ISCIR a sudorilor si intocmeste Tabelul sudorilor cu poansoanel atribuite. 
➢ Raspunde de omologarea procedeelor de sudare folosite in fabricatie. 
➢ Intocmeste daca documentația tehnică de execuție  prevede, PCIS ( Plan de control al imbinarilor sudate) 
,necesar fabricatiei; 
➢ Se asigură și respectă prevederile Prescripțiilor tehnice ISCIR. 

*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 20.09.2022, 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, în vederea selectării candidatului, necesar pentru angajarea de ingineri – proiectanti pe  
specialităţile menţionate mai sus în cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată. 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. 
 

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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