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Nr. 2047/27.02.2023 
 

 
ANUNT  RECRUTARE  

 
 

Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, 

Corp A, etaj 1, recrutează personal de specialitate, respectiv inginer -  verificator proiecte constructii si 

expert tehnic autorizat, în vederea angajării , pe durată determinată, cu timp parţial, în cadrul  Serviciului  

Investiţii şi Proiectare, 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare  - profil tehnic- cu studii de specialitate în domeniul construcţii pentru instalaţii 
• calificări:  - Autorizatie MDRAP  
• experienţa în domeniu: minimum 10 ani  

Descrierea postului*: 

• Verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbansim; 

• verifică în cadrul obiectivelor noi de investiții: proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării 
lucrărilor proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise din care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic 
general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de 
control al  calităţii execuției lucrărilor de construcţii și piesele desenate, dupa caz; 

• verifică în cazul intervențiilor la constructii existente, documentația de avizare a lucrarilor de interventii, 
proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor și proiectul  tehnic de executie, respectiv piesele 
scrise din care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete  de sarcini, instructiuni 
tehnice de executie și/sau exploatare, programul de control al calitatii executiei lucrarilor de constructii  și piesele 
desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupa caz,  
a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investitiei, dupa caz; 

• verifică documentele tehnice intocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrarilor, de către 
proiectant/proiectanti cu acordul scris al investitorului/ proprietarului/ beneficiarului/administratorului; 

• întocmește, respectiv semnează si ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre 
altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, dupa caz, a reglementărilor tehnice  și 
asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile; 

• verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și exprimă corespunzător în referatul de verificare 
a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de 
execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanța 
reflectata indusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție; 

• semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de 
vedere al cerințelor stabilite în lege, etc. 

*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 01.03.2023, 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,  Direcţiei 
Tehnice, în vederea selectării candidatului, ce îndeplineşte cerinţele postului de  inginer -  verificator proiecte 
constructii si expert tehnic autorizat, 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 şi Formare Profesională. 
 
 
 
Director General 
 
 
 
Director General Adjunct Dezvoltare Comercial, 
 
 
 
 
           Întocmit 
 
       Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
                                                                                                     Şi Formare Profesională  
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