
 
 
 

 
 

  
  
  

Page 1 of 2 
 

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 

Nr.11552/05.10.2022 
 

ANUNT  RECRUTARE   
 

 Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii 
nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1,  pentru a derula Contractul de Servicii nr. 385/19.07.2022 încheiat cu Municipiul 
Bucuresti pentru “Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții “Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”, recrutează 
tehnician de specialitate trafic, personal necesar în cadrul Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată 
determinată, cu timp parţial. 
 

Cerinţele postului: 
• Studii : medii 
• Experienţă : experinţă în specialitate studiu trafic  
• Cerinţe specifice postului: 

➢ Capacitate de lucru sub stres; 
➢ Capacitate de previziune a evenimentelor; 
➢ Capacitate de asumarea responsabilității; 
➢ Capacitate de a stabili relaţii, toleranţa, calm, preseverenţă; 
➢ Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare. 

Descrierea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu*: 
- Estimarea fluxurilor de trafic actuale şi de perspectivă pentru diferite perioade de timp inclusiv 

analiza oportunităţii investiţiei, cât şi pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului înconjurător                     
( emisii noxe, zgomot, etc.) 

- stabilirea numărului de benzi de circulaţie şi niveluri de serviciu; 
- traficul de calcul  pentru dimensionarea structurii rutiere. 

*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 07.10.2022, 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 - Serviciul Investiţii şi Proiectare, în vederea selectării candidaţilor, necesari pentru derularea 
contractului mai sus menţionat. 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate de către conducerea 
Direcţiei Tehnice. 
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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 

mailto:office@cmesb.ro

