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Nr.10587/19.09.2022 
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 necesar pentru ocuparea, pe durată determinată, a unui post de inginer din cadrul Diviziei 
Execuţie Lucrări. 
 

Cerinţele postului: 
• Studii: superioare  profil tehnic 
• Experienţă :minim 2 ani  

Descrierea postului*: 

• Urmărește lucrările de execuție lucrări prin: întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse, de 

recepţie, note de constatare, participă la recepţia pe faze şi la recepţia finală cu consemnarea 

observaţiilor în procesele verbale de recepţie şi urmărirea rezolvării acestora ; 

• Asigură asistenţa tehnică pe șantier pentru execuţia lucrărilor;  

• Se asigură de realizarea la termen a lucrărilor respectând prevederile proiectelor, detaliile de executie, 
prescripțiile tehnice și tehnologiile de execuție: 

• Supraveghează aprovizionarea cu materiale, scule și echipamente; 

• Raportează/transmite prezența personalului - Diviziei Execuție Lucrări aflat pe șantier, zilnic/săptămânal 
la solicitarea Șefului de Secție/Serviciului Resurse Umane, Salarizare; 

• Urmărește execuția pe faze de lucru a lucrărilor de instalare/montare/ conform documentațiilor tehnice 
(proiectelor), a instrucțiunilor producătorului și ale legislației aplicabile; 

• Participă împreună cu RSVTI, RSL, personalul de execuție instruit, la lucrări de: 
o Instalare/montare/ la instalații – rețea termoficare 
o Verificare/probe  - rețea termoficare 

• Întocmeşte raportul de activitate al colectivului dacă este solicitat direct de șeful de secție; 

• Se informează continuu şi îşi însuşeşte prevederile legislaţiei în domeniu, Contractului Colectiv de Muncă, 
procedurilor şi instrucţiunilor CMESB; 

• Studiază și își însușește proiectul tehnic de execuție; 

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

• Raportează zilnic progresul lucrărilor , materialele și echipamentele/utilajele puse în operă; 

• Nu permite execuția de lucrări care nu fac parte din proiect sau fără autorizație de construire;                    

• Întocmește necesarul de materiale , echipamente/utilaje, scule și dispozitive de lucru , etc necesare 
execuției, cu precizarea cerințelor de calitate; 

• Solicită prezența în șantier a dirigintelui de șantier și a proiectantului ori de căte ori este   
necesar. 

• Întocmește și ține la zi Jurnalul de șantier la cererea șefului de secție după caz. 

• Prezintă Autoritătilor competente de control proiectul tehnic, dispozițiile de șantier, procesele verbale 
privind calitatea, la solicitarea acestora; se asigură de păstrarea în șantier a acestora;  

• Răspunde de realizarea la termen a lucrărilor respectând prevederile proiectelor, detaliile de execuție, 
prescripțiile tehnice și tehnologiile de execuție; 

• Raspunde de implementarea acțiunilor corective/preventive dispuse ca urmare a deficiențelor 
constatate în activitățile pe care le coordonează pentru a preveni repetarea acestora; 

• Organizează procesul tehnologic de montaj potrivit prevederilor din documentația de execuție, norme 
tehnice, fișe/proceduri operaționale, instrucțiuni; 
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•  Răspunde de utilizarea în execuția lucrărilor numai a materialelor și produselor prevăzute în proiect, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice; 

• Gestionează dispozițiile de lucru; 

• Răspunde de asigurarea executării lucrărilor în deplină securitate şi sănătate în muncă conform legislației 
in vigoare; 

• Coordonează la cerere activitatea șantierului, răspunde de asigurarea disciplinei în muncă și urmărește 
ca toți lucrătorii să respecte programul de lucru; 

• Controlează dacă lucrătorii aflați in șantier, inclusiv colaboratorii externi poartă în permanență 
echipamentul de protecție; 

• Verifică, coordonează și răspunde de împrejmuirea, siguranța și montarea mijloacelor auxiliare de 
semnalizare rutieră a lucrărilor de  înlocuirea conductelor de termoficare; 

• Asigură calitatea şi încadrarea în normele de consum la executarea lucrărilor; 

• La terminarea lucrărilor va gestiona eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și colectarea 
tuturor deșeurilor și reziduurilor din zona de lucru; 

• Realizează și alte sarcini la solicitarea șefului direct, în funcție de necesitățile companiei. 

*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 21.09.2022 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 angajare, pe durată determinată, cu normă 
întreagă. 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate de către Direcţia Tehnică. 
 

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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