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Nr.2705/15.03.2023 
 

ANUNT  RECRUTARE SI SELECTIE EXTERNA DE PERSONAL 
 

Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.76, 
Clădirea Riviera, Corp A, etaj 1, pentru a derula contractele încheiate cu privire la servicii de consultanţă tehnică, 
recrutează personal, respectiv diriginţi de şantier, în vederea angajării pe durată determinată, cu timp parţial, 
pentru următoarele specialităţi, : 

- Edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare – specialitatea 6.1 
- Reţele domeniul 9- reţele electrice 
- Drumuri 

 
Cerinţele posturilor de diriginţi de şantier: 

• studii : superioare tehnice de specialitate - profil tehnic 
• calificări: personal de specialitate autorizat conform legislaţiei din Romania în domeniul de autorizare pe 

specialităţile menţionate mai sus 
• Experienţa: minim 5 ani în domeniul construcţiilor şi/sau conform cerinţe contract consultanţă  

Descrierea postului: 

• Diriginte de șantier – specialitate Drumuri 
Răspunde de buna desfășurare a supervizării contractului de lucrări îndeplinind toate sarcinile aferente 

contractului de lucrări, conform legislației; 
Participă la realizarea de către Liderul de Echipă la efectuarea tuturor raportărilor cerute de lege și de caietul 

de sarcini pentru activitatea de supervizare. 

• Diriginte șantier – specialitate Rețele - domeniul 9- rețele electrice 
Răspunde de buna desfășurare a supervizării contractului de lucrări îndeplinind toate sarcinile aferente 

contractului de lucrări, conform legislației; 
 Participă la realizarea de către Liderul de Echipă la efectuarea tuturor raportărilor cerute de lege și de 

caietul de sarcini pentru activitatea de supervizare. 

• Diriginte șantier – specialitatea 6.1 Lucrări tehnico – edilitare de alimentare cu apă și de canalizare 
Răspunde de buna desfășurare a supervizării contractului de lucrări îndeplinind toate sarcinile aferente 

contractului de lucrări, conform legislației; 
 Participă la realizarea de către Liderul de Echipă la efectuarea tuturor raportărilor cerute de lege și de 

caietul de sarcini pentru activitatea de supervizare. 
  

Candidaţii interesaţi,  pot depune  la sediul companiei până la data 17.03.2023, ora 15,00,  un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro, însoţit de documentele care  atestă studiile absolvite, 
autorizaţii  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. 
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CV-urile depuse se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Formare Profesională,  Direcţiei 

Tehnice – Biroul Consultanţă Tehnică, în vederea selectării candidaţilor, necesari pentru ocuparea posturilor de 
diriginţi de şantieri, pe durată determinată, cu timp parţial, pe următoarele specialităţi: 

- Edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare – specialitatea 6.1 
- Reţele domeniul 9- reţele electrice 
- Drumuri 

 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate de către Director General şi Şef 
Birou Consultanţă Tehnică. 

 

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 Ge 
 
 Întocmit 
Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Formare Profesională 
Cristina BĂRĂSCU – Şef Serviciu         
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