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Calendarul de desfasurare a concursului 
 

Data   Ora 

24.10.2022 
Publicarea anuntului pentru concurs într-un 
ziar de largă circulaţie, la avizierul companiei şi 
pe site companie. 

 

28.10.2022 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 
12,00 

31.10.2022 Afişarea dosarelor admise  
15.00 

01.11.2022 Contestaţie selecţie dosare 
09,00 - 12,00 

01.11.2022 Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare 17,00 

02.11.2022 Proba scrisă/practică 
Orele vor fi comunicate dupa afişarea 
dosarelor admise ( inclusiv rezultatul 
contestatiilor) 

03.11.2022 Afişarea rezultatelor  probei  scrise/practice 
17,00 

04.11.2022 Contestaţie  probă scrisă/practică 
09,00 - 12,00 

04.11.2022 
Afisarea rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă/practică 17.00 

07.11.2022 Perioada  de susţinere a interviului 
orele de interviu vor fi comunicate după 
afişarea rezultatelor finale la proba scrisă       
( inclusiv rezultatul contestaţiilor) 

08.11.2022 Afişare rezultate interviu 
17.00 

09.11.2022 Contestaţii rezultate interviu 
09,00 - 12,00 

09.11.2022 Afişare rezultate contestaţii interviu 
17,00 

10.11.2022 Afişare rezultate  finale  17,00 

• Candidaţii admişi după fiecare probă, vor fi anunţaţi şi telefonic. 
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Nr.12516/24.10.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician, pe durată nedeterminată, din 
cadrul Diviziei Execuţie Lucrări: 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Conditii generale:  

- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
Studii: medii – profil tehnic, mecanic etc.; 
Experienţă în domeniu: -  

 

    Din atributiile postului, amintim* : 

• Execută şi supraveghiază aspectele tehnice şi operaţionale ale activităţii din şantier; 

• Întocmeşte liste cu necesarul de materiale şi devizele estimative pe baza măsurătorilor din teren; 

• Întocmeşte referate de materiale, elaborează schiţe şi planuri de situaţie pentru lucrările ce se vor 
executa: 

• Asigură controlul tehnic al instalaţiilor; 

• Urmăreşte şi controlează funcţionarea optimă şi la parametrii corespunzători a instalaţiilor şi a 
echipamentelor din sectorul de activitate; 
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• Verifică dacă lucrările de instalaţii executate sau în curs de execuţie sunt executate conform planurilor şi 
se asigură de respectarea criteriilor de calitate; 

• Identifică neconformităţi aparute sau care ar putea să apară în desfăşurarea proceselor şi activităţilor în 
care este implicat sau cu care are legătură (proiectare, aprovizionare, depozitare, montaj/service, etc.) 

• Răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate; 

• Întocmeşte documentaţie predare-prinire materiale dezafectate; 

• Centralizează şi redactează jurnalul de şantier pe baza ordinelor de lucru etc.; 
     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 

 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă- conform tematicii şi/sau bibliografiei,  anexate  prezentului  anunt; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 24.10.2022 până la data de 28.10.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
    

  
TEMATICA  şi BIBLIOGRAFIA pentru  postul de tehnician – Divizia Executie Lucrari 
 
TEMATICA 

1. Noţiuni generale despre lucrari de şantier; 
2. Tipuri de lucrări; 
3. Materiale specifice utilizate la lucrările de reabilitare a conductelor de termoficare; 
4. Noţiuni generale referitoare la organizarea locului de muncă; 
5. Normarea muncii în activitatea de santier; 
6. Notiuni legate de securitatea și sănătatea în muncă; 
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BIBLIOGRAFIE 
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
2. Legea nr. 177/2015  legea privind modificarea si completarea Legii nr. 10/1995; 
3. HG nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificarile şi completarile în HG nr.940/2006 , HG nr.1303/2007 şi  HG nr. 
444/2014; 

4. HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, 
echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune; 

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările ulterioare;  
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare. 
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Nr.12514/24.10.2022 

 

A N U N Ţ 

 

 CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1 și etaj 

2, Sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi 

din cadrul Serviciului Transporturi: 

- 1 post de şofer ( autocamion/maşină de mare tonaj)  
- 1 post de maşinist  la maşini pentru terasamente; 

 

• Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 I. Condiţii generale:  

- are cetăţenia românã, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exerciţiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineşte condiţiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II.1 Cerinţele postului de şofer (autocamion/maşina de mare tonaj) 
Studii: medii 
Calificări: permis de conducere B,C/CE,  
Experienţa în domeniu - minim 1 an 
Cazier auto 
 Din atribuţiile si responsabilităţile postului, amintim* : 
- Efectuează întreținerea zilnică a autovehiculului; 
- Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă, completează toate rubricile după 

cum indică formularul/tipizatul; 
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- Înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate 
documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 

- Menține starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire, iar dacă constată defecțiuni 
anunță imediat șeful ierarhic;   

 

II.2 Cerinţele postului de  de maşinist la maşini pentru terasamente; 
Studii: medii  
Calificări:  atestat profesional ”maşinist” 
Experienţa: - 
Din atribuţiile si responsabilităţile postului, amintim* : 
- Utilizarea și întreținerea buldoexcavatoarelor și excavatoarelor; 
- Să întrețină și să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare; 
- Execută o exploatare corectă a utilajului pentru menținerea lui în funcțiune pe durata programului de 

lucru;  
- Să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrării respective. 
 *Atribuțiile posturilor sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice 
posturilor. 

 III. Etapele concursului constau în : 

a) selecţia dosarelor -  verificarea condiţiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă/practică; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba scrisă. 
 

 Graficul de desfăşurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 24.10.2022 până la data de 28.10.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării meseriei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate . 

 Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
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Nr.12515/24.10.2022 

 
A N U N Ţ 

 
CMESB S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 4, Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, etaj 1, Sector 

4, București, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  următoarelor posturi din cadrul 
Divizia Execuţie Lucrări: 

• 2 posturi de sudor 

• 1 post lacătuş mecanic 

• 2 posturi zidari 

• 2 posturi dulgheri 

• 1 post betonist 

• 2 posturi fierar betonist 

• 3 posturi muncitori necalificaţi 
Condiţiile de participare la concurs sunt: 

 I. Conditii generale:  
- are cetăţenia românã, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
- cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimã reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exercitiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
- îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvărsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă; 

 - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii. 

 

II. Cerinţele postului: 
1. Studii:  
-  studii generale/gimnaziale/medii /şcoală profesională -  pentru meseriile sudor, lacătuş mecanic, zidar, 

dulgher, betonist, fierar betonist; 
- Muncitor necalificat- învăţământ general 
2.Calificări:  certificat de calificare în meseria de sudor, lăcătuş mecanic, zidar, dulgher, betonist, fierar 

betonist;  
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3.Experienţă în domeniu: minim 2 ani în meseria de lăcătuş şi sudor; 
                                            minim 6 luni în meseria de betonist/fierar betonist 
         minim 1 an în meseria de dulgher             
 

    Din atributiile si responsabilităţile posturilor, amintim* : 
     Lucrari privind reabilitarea şi modernizarea reţelei de termoficare a Municipiului Bucureşti.  

     *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

III. Etapele concursului constau în : 
a) selectia dosarelor -  verificarea conditiilor de participare la concurs; 
b) proba practică pentru posturile de sudor, lăcătuş mecanic, zidar, dulgher, betonist, fierar betonist; 
c) interviul -  admiterea la etapa interviu o reprezintă obţinerea punctajului minim de  50% ( nota 5)  la 

proba practică. 
d) pentru posturile de muncitori necalificaţi, candidaţi vor participa doar la etapa interviu.  
 

 Graficul de desfasurare a concursului este anexă la prezentul anunţ. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă. 
 

 Dosarele de înscriere se vor depune la sediul companiei în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv de la data de 24.10.2022 până la data de 28.10.2022, inclusiv, ora 12.00  şi  vor conţine în 
mod obligatoriu: 
 

 Cererea de înscriere la concurs,  însoţită de CV europass; copia actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii, copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării meseriei; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 (şase) luni, anterior derulării concursului , de către medicul de familie 
sau de către unităţi sanitare abilitate. 
  

 Copiile de pe actele prezentate vor fi ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
 
 

 
 

 Intocmit, 
         Serviciul Resurse Umane,Salarizare  
          Şi Formare Profesională 
                                    secretar comisie concurs/examen  
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