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Nr.11914/11.10.2022 
 

ANUNT  RECRUTARE   
 

 Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, 
Corp A, etaj 1,  conform Regulamentului de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante, recrutează personal  
extern de specialitate drumuri, respectiv inginer, în cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată,cu 
timp parţial, personal necesar pentru acordarea de asistenţă tehnică pe şantier, pe partea de drumuri,  pentru 
proiectul aferent obiectivului de Investiţii ”Penetraţie Prelungirea Ghencea -Domneşti şi Supralărgire Bulevardul 
Ghencea între Starda Brasov şi Terminal Tramvai 41”. 

Cerinţele postului: 
• Studii : superioare  tehnice 
• Experienţă : în proiectare minimum 2 ani;  
• Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Descrierea posturilor - inginer proiectant asistenţă tehnică* 

• Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pe partea de drumuri, în vederea 

implementării proiectului din cadrul Companiei, mai sus menţionat; 

• Furnizarea rapoartelor solicitate către Beneficiar, după caz; 

• Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de execuția lucrărilor și a soluțiilor tehnice 

adoptate, în vederea implementării proiectului din cadrul Companiei, mai sus menţionat; 

• Predarea documentațiilor tehnico-economice solicitate de Beneficiar, în vederea implementării proiectului 

din cadrul Companiei, mai sus menţionat  în termenele stabilite; 

• 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 aferent obiectivului de Investiţii 

”Penetraţie Prelungirea Ghencea -Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Starda Brasov şi Terminal 

Tramvai 41”; 

• Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generală și identificarea bornelor de reper aferente 

lucrărilor proiectului; 

• 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; 

• Urmărirea aplicării în 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; 

• Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de rezolvarea sesizărilor venite din partea 

constructorului 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 întâlnirile stabilite de către reprezentanții Beneficiarului; 

• Asigurarea / actualizarea expertizelor tehnice pentru cazurile în care situația o impune; 
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• 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; 

• 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; 

• Orice alte atribuții specifice calității de Proiectant conform legislației în vigoare. 

*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 13.10.2022, 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, ce îndeplineşte cerinţele postului de  inginer – proiectan, personal necesar 
pentru acordarea de asistenţă tehnică pe şantier. 

 

 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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