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ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

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 

          

Calendarul de desfasurare a concursului 
 

Data   Ora 

27.12.2022 
Publicarea anuntului pentru concurs într-un ziar 
de largă circulaţie, la avizierul companiei şi pe site 
companie. 

 

03.01.2023 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 12,00 

04.01.2023 Afişarea dosarelor admise  15.00 

05.01.2023 Contestaţie selecţie dosare 09,00 - 12,00 

05.01.2023 Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare 17,00 

06.01.2023 Proba scrisă/practică 
Orele vor fi comunicate dupa afişarea 
dosarelor admise ( inclusiv rezultatul 
contestatiilor) 

09.01.2023 Afişarea rezultatelor  probei  scrise/practice 17,00 

10.01.2023 Contestaţie  probă scrisă/practică 09,00 - 12,00 

10.01.2023 
Afisarea rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă/practică 17.00 

11.01.2023 Perioada  de susţinere a interviului 
orele de interviu vor fi comunicate după 
afişarea rezultatelor finale la proba scrisă       
( inclusiv rezultatul contestaţiilor) 

12.01.2023 Afişare rezultate interviu 17.00 

13.01.2023 Contestaţii rezultate interviu 09,00 - 12,00 

13.01.2023 Afişare rezultate contestaţii interviu 17,00 

16.01.2023 Afişare rezultate  finale  17,00 

• Candidaţii admişi după fiecare probă, vor fi anunţaţi şi telefonic. 
  

 

               Întocmit 
     Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Formare Profesională 
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Nr. 15930/27.12.2022 

 
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 inginer, pe durată nedeterminată, 
din cadrul Serviciului Administrare şi Operare Obiective: 

• 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: superioare tehnice 

 

    Din atributiile postului, amintim* : 

• Realizează şi ţine evidenţa referatelor de necesitate în cadrul departamentului; 

• Realizează solicitări de analiză de pret pentru materiale, bunuri şi servicii necesare bunei desfăşurări a 

operaţiunilor; 

• Realizează caiete de sarcini şi asigură actualizarea acestora în cazul modificării condiţiilor de lucru; 

• Intocmirea documentatiilor tehnice pentru derularea corespunzatoare a contractelor aflate in derulare; 

• Tine evidenta garantiilor, declaratiilor de conformitate, fiselor tehnice pentru piese, instalatii si sisteme 

de lucru; 

• Identifică și contribuie la rezolvarea neconformităților și problemelor de ordin tehnic ce tin de obiectiv; 

• Documentează și raportează problemele constatate în sistemul de administrare al obiectivului și 

propune acțiuni de îmbunătățire pentru cele mai frecvente ori cu caracter sistemic/sistematic; 
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• Se asigură că sunt respectate toate procedurile legale privind siguranța și calitatea intervențiilor 

realizate și respectiv termenele legale de verificare tehnică pe parte de mentenanță preventivă (siguranța la 

incendii, revizii lifturi, infrastructură electrică, HVAC, alte diverse revizii tehnice cu caracter periodic); 

 

• Verifica corectitudinea solutiilor tehnice si respectarea legislatiei aplicabile lucrarilor; 

• Participa impreuna cu RSVTI, RTS, RVT, personalul de deservire/executie/instruit, la lucrari de: 

o Instalare/montare/reparare la instalatii; 

o Autorizare functionarii instalatiilor; 

o Admiterea functionarii instalatiilor/aparatelor; 

o Verificari tehnice periodice (la scadenta); 

o Intretinere si revizie (mentenanta); 

o Avarii si accidente, dupa caz; 

     *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 27.12.2022 până la data de 03.01.2023, 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 si Bibliografia pentru ocuparea postului de INGINER cadrul Serviciului de Administrare si Operare 
Obiective 
 
Tematica 
 

• Lucrari de mentenanta preventiva si corectiva; 

• Regulamentul de organizare si functionare a CMEB S.A.; 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 

 

 
  
  
  

Page 4 of 7 
 
 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

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 

• Structura si metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii la 
constructii existente, finantate, total sau partial, din bugetele prevazute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 
privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; 

• Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire a contractelor; 

• Masuri de prevenire si protectie impotriva accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si a incendiilor; 

• Notiuni generale despre intretinere; 

• Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

• Obligaţiile comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

• Continutul Cartii tehnice a Constructiei 
 
Bibliografie 
 

• Codul muncii republicat si actualizat la zi; 

• Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; 

• HG nr. 1425/2006 – normele de aplicare a Legii nr. 319 din 2006; 

• HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori 
a echipamentelor de munca; 

• OUG nr. 195 din 2005 privind protectia mediului; 

• Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice; 

• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

• Legea nr. 50/1991 Lege privind  autorizarea / desfiinţarea executării lucrărilor de construcţii actualizată prin 
Legea nr. 453/2001, Legea nr. 197/2016 şi Legea nr.241/2016; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

• Legea nr. 177/2015 Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995; 

• 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. 

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

• PC 001/1997 Ghid pentru întocmirea Cărţii tehnice a Construcţiei; 

• Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice. 
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Nr.15931/27.12.2022 

 
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 inginer, 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: superioare tehnice 
Experienţă: minim 1 (un) an în lucrări de termoficare. 

 

    Din atributiile postului, amintim* : 

• preluarea și corectarea caracteristicilor din notele justificative privind materialele tehnologice necesare 
desfașurarii activității pe santierele CMESB SA, în multe cazuri refacerea Notelor Justificative; 

• transmitere pentru vizarea și aprobarea Notelor Justificative de către coordonatorii Diviziei/Direcției; 

• întocmirea referatelor de necesitate și a documentelor aferente - corespondență ptr. stocuri, pentru 
verificarea încadrării procedurii de achizitie, în vederea finalizarii achiziției; 

• participarea la evaluarea ofertelor de materii prime și materiale în vederea desemnării ofertei care 
îndeplinește cerințele din anunțul publicitar/referatul de necesitate/caietul de sarcini, cu respectarea criteriilor 
de atribuire menționate în referatul de necesitate, de multe ori, reevaluarea ofertelor în cazul repunerii 
anuntului publicitar; 

•  întocmirea caietului de șarcini pentru referatele aferente achiziţiilor prin licitaţie publică (acolo unde se 
impune acest lucru); 

• întocmirea referatelor de necesitate pentru diverse obiecte de inventar, consumabile, dotări ale 
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CMESB: scule electrice, garduri de împrejmuire, cherestea, consumabile pentru instalațiile de debitare, chingi și 
cabluri de oțel, etc. (peste 350 de repere solicitate de catre șantiere); 

• urmărirea la Serviciul Achiziţii şi Departamentul Comercial, a stadiilor etapelor de procurare a 
materialelor tehnologice solicitate prin referatele de necesitate; 

• obținerea avizelor și acordurilor stabilite prin certificatele de urbanism; 

• întocmirea notelor justificative și a referatelor de necesitate pentru taxele de avize care se achită 
furnizorilor de utilități, în vederea obținerii sau prelungirii avizelor. 

• întocmirea corespondenței cu Direcția de Mediu – PMB cu privire la reactualizarea avizelor având în 
vedere situația reală din teren după efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare; 

• întocmirea corespondenței cu administratorii legali ai terenului pe care se desfășoară lucrările de 
reabilitare aferente Obiectivului 4 – Magistrala II – III Grozavesti , C15/20 – CS12, Obiectivul 2 - MAGISTRALA 
DE TERMOFICARE II SUD - CS1 (CET) - CS5' (Bobocica), Obiectivul 7 - Magistrala I – III Vest – CD9 – CD5 respectiv 
ADP sector 1 , 3 și 6 București; 

• întocmirea documentației specifice (caiet de sarcini, document descriptiv, etc) pentru achiziția 
serviciilor de defrișare, transplantare, plantare material dendrologic, readucerea terenului la starea inițială. 

• întocmirea notelor justificative și a referatelor de necesitate pentru serviciile de defrișare, 
transplantare, plantare material dendrologic, readucerea terenului la starea inițială. 

• întocmirea corespondenței cu societățile care execută serviciile de defrișare și refacere a spațiilor verzi, 
în conformitate cu protocolul de plantare încheiat cu ADP Sector 1 și cu dispozițiile avizului de mediu eliberat de 
Direcția de Mediu a PMB. 

• întocmirea corespondenței cu STB, APA NOVA, ENEL și cu alte societăți deținătoare de utilități care 
execută servicii pentru eliberarea amplasamentului. 

• corespondența cu Direcția de Cultură a Municipiului București cu privire la obținerea avizelor pentru 
executarea lucrărilor în ariile protejate. 

• întocmirea corespondenței cu șantierele cu privire la respectarea și aplicarea tuturor obligațiilor din 
avize, 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 27.12.2022 până la data de 03.01.2023, 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 
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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. 
    
TEMATICĂ  ŞI BIBLIOGRAFIE - CONCURS INGINER ÎN CADRUL DIVIZIEI EXECUȚIE LUCRĂRI 
Tematica 

1. Documente necesare emiterii Autorizației de Construire / Desființare; 
2. Documente necesare emiterii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; 

2.1 avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură (Ditrigaz Rețele, Apa Nova, E-
Distribuție Muntenia, STB, Orange, Net City, etc) 

2.2 avize și acorduri specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate ale 
acestora (Transelectrica, Brigada de Politie Rutiera, Ministerul Culturii, etc). 

3. Elemente pe care trebuie să le cuprindă documentația tehnică pentru elaborarea și prezentarea ofertei 
de licitație publică. 

4. Recepția la terminarea lucrărilor  
5. Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. 

Bibliografie 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, actualizată cu toate modificarile 
ulterioare. 

1. Norme metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 aprobate prin Ordinul nr.1430/2005. 
2. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 
3. HG nr.343/2017 de modificare a HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 
4. HG nr.907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii. 

5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice modificata prin OUG nr.45/2018. 
6. HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
 

Director General     
         

 Intocmit, 
Serviciul Resurse Umane,Salarizare şi 
                  Formare  Profesională 

                        secretar comisie concurs/examen  
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