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Nr.10585/19.09.2022 
 

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, în vederea angajării pe durată determinată cu timp parţial, pentru următoarele posturi din 
cadrul  Serviciului Administrare şi Operare Obiective : 

- 1 inginer RSVTI  
- 1 operator RSVTI 

 

Cerinţele posturilor: 
Inginer RSVTI 

• Studii : superioare  tehnice 
• Calificări: Atestat ISCIR  
• Experienţă : minimum 2 ani în domeniul ISCIR;  
• Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Operator RSVTI 
• Studii : medii ,tehnice 
• Calificări: Atestat ISCIR  
• Experienţă în domeniu : - 
• Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Descrierea posturilor:* 
INGINER RSVTI 

➢ Solicita eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care 

prescripţiile tehnice prevăd acest lucru; 

➢ Se asigura că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire 

autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de 

exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor; 

➢ Anunţa de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care 

le are în evidenţă şi asigura oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea 

cercetării; 

➢ Solicita în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din 

cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, 

înlocuiri de piese sau reparaţii capitale; 

➢ Solicita autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de 

introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare; 

➢ Verifica existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform 

actelor normative aplicabile; 

➢ Intocmeste şi actualizeaza evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul 

ISCIR; 

➢ Instruieste şi examineza anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit 

intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale 

instalaţiilor/echipamentelor; 

➢ Asigura existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii 

normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, 

întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este 

înglobată/înglobat; 
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➢ Solicita în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la 

expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare; 

➢ Propune în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent 

anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor; 

➢ Intocmeste procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor, supravegheaza şi 

confirma efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în 

conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile; 

➢ Confirma lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la 

instalaţiile/echipamentele în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile; 

➢ Informeaza în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de 

instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri; 

➢ Anunţa ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de 

la data casării; 

➢ Anunţa ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră 

în conservare şi urmăreste realizarea lucrărilor de conservare; 

➢ Anunţa în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu 

deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului; 

➢ Respecta prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu, 

 

OPERATOR RSVTI 

➢ Identifica toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului; 

➢ Permite numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR; 

➢ Efectueaza admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la 

instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste activităţi se 

realizează de către operatorul RSVTI; 

➢ Ia măsurile necesare şi se asigura că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, 

prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice 

ale acestora; 

➢ Urmăreste eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare; 

➢ Verifica şi vizeaza registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu 

respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile; 

➢ Confirma/accepta lucrările de instalare, montare la instalaţii/echipamente în conformitate cu prevederile 

prescripţiilor tehnice aplicabile; 

➢ Urmăreste pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare; 

➢ Participa la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le 

are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; 

➢ Să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în 

supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul 

ISCIR; 

➢ Respecta prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu, 

*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. 
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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,  
Şefului direct al locului de muncă, în vederea selectării candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile specifice posturilor 
din  cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare. 

 

 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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