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Nr.2516/14.03.2023 
 

 
                                          ANUNT  RECRUTARE SI SELECTIE EXTERNĂ DE PERSONAL   

 
 

 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 proiectant cu studii de specialitate 

în domeniu instalaţii electrice şi  inginer proiectant topometrist,în vederea angajării acestora în cadrul  

Serviciului Investiţii şi Proiectare, pe durată determinată: 

Cerinţele posturilor: 
• studii : superioare  - profil tehnic-  domeniul instalaţii electrice,  inginer topometrist 
• experienţa în domeniul instalaţii electrice,  topometrie, după caz. 

Descrierea posturilor*: 
 

 Atribuțiile pentru inginer instalaţii electrice sunt: 
 

➢ Elaborarea documentațiilor tehnico-economice în orice fază de proiectare pentru lucrări în domeniul 
instalațiilor electrice, a instalațiilor de automatizare, sisteme de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare 
parametrii. Acordarea asistenţei tehnice pe șantier pentru execuţia lucrărilor aflate în desfășurare sau care urmează 
a fi initiate; 

➢ Îndeplinește activități specifice de proiectare a instalațiilor electrice , a instalațiilor de automatizare, sisteme 
de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii; 

➢ Realizează proiecte pentru instalații electrice, instalații de automatizare, sisteme de 
supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii în conformitate cu legislația, normativele și 
reglementările tehnice aflate în vigoare; 

➢ Elaborează, urmărește și implementează în calitate de specialist proiectele de instalații electrice ,instalații 
de automatizare , sisteme de supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii din cadrul contractelor 
aflate în derulare; 

➢ Elaborează teme de proiectare pentru lucrări de instalații electrice, instalații de automatizare, sisteme de 
supraveghere/semnalizare avarii și monitorizare parametrii; 

➢ Participă la elaborarea planului de proiectare; 
➢ Realizează antemăsurători; 
➢ Elaborează documentația tehnică - caiete de sarcini/referate cu specificații tehnice ale echipamentelor și 

materialelor  necesare implementării proiectelor pe domeniul său de activitate;  
➢ Întocmește documentația pentru obținerea avizelor ; 
➢ Asigură obținerea avizelor legale; 
➢ Întocmește documentația pentru obținerea autorizațiilor de construire; 
➢ Coordonează elaborarea documentaţiei în corelare cu cea a celorlalte specialităţi şi cu situaţia din teren; 
➢ Elaborează în calitate de proiectant de specialitate documentații tehnico - economice pentru piese scrise și 

desenate aferente lucrărilor domeniul său de activitate în orice fază de proiectare;  
➢ Întocmește rapoarte de specialitate pentru documentațiile tehnico-economice elaborate ; 
➢ Deplasări pe teren pentru constatarea stadiului de execuție a lucrărilor și pentru verificarea respectării 

proiectelor; 
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➢ Deplasări pe teren în vederea acordării de asistență tehnică pe șantier pentru proiectele aflate în execuție şi 
dacă este cazul întocmeşte dispoziţii de şantier. 

➢ Adaptează planurile aferente proiectelor aflate în execuție conform evoluției  lucrărilor în șantier (AS BUILT); 
➢ Realizează activități de consultanță tehnică prin verificarea, analizarea și soluționarea solicitărilor 

compartimentelor CMESB S.A.; 
➢ Participă la fazele determinante de execuţie a lucrărilor; 
➢ Verifică din punct de vedere tehnic ofertele licitațiilor organizate de CMESB S.A.; 
➢ Participă activ la rezolvarea sarcinilor echipei din care face parte; 
➢ Sprijină întocmirea raportului de activitate al Serviciului Investiții și Proiectare în domeniul său de activitate. 
➢ Colaborează și conlucrează cu celelalte structuri, răspunde cu promptitudine la toate solicitările 

pentru bună desfășurare a activităților din cadrul Companiei; 
➢ Execută alte sarcini conform specificului locului de muncă și în concordanță deplină cu pregatirea și 

specializarea profesională, solicitate de șeful direct sau de conducerea companiei. 
➢ Realizează din dispoziţia şefului de departament orice alte activităti şi/sau documentații conform cu 

pregătirea sa; 
➢ Participă la conferinţe, simpozioane, vizite pe teren de specialitate la solicitarea şefului de departament; 
➢ Se informează continuu şi îşi însuşeşte prevederile legislaţiei în domeniu, procedurilor şi instrucţiunilor 

C.M.E.S.B; 
➢ Asigură şi respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu, procedurilor şi instrucţiunilor C.M.E.S.B; 
➢ Realizează și alte sarcini la solicitarea șefului direct, ȋn funcție de necesităţile companie. 

 
 

Atribuțiile  pentru postul de inginer topometrist  sunt: 
 

➢ Întocmirea studiul topografic prin fundamentarea soluțiilor tehnice pentru realizarea unei construcții, fiind 
executat de un topometrist specializat. Acest studiu înregistrează parametrii topometrici ai respectivului teren 
analizat si apoi asigură reprezentarea grafică a acestuia pe un suport (hârtie), sau sub formă de fişiere (CD), astfel 
încât să permită specialiştilor din alte subdomenii ale construcţiilor (precum arhitecţi sau ingineri) să-si poată 
reprezenta soluţiile ţinând seama de structura reală a terenului.  

➢ Întocmirea planurilor topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă 
naţional, tabel conţinând coordonatele in sistem STEREO 70 ale obiectivului atât pe suport hârtie cat si in format 
electronic. Studiul topografic va fi vizat de OCPI. 

➢  verificarea amănunțită a rețelelor de utilități publice care vor fi afectate de drumul proiectat, atât pentru 
obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilități identificate in timpul 
elaborării Studiului de Fezabilitate, identificând titularii/deținătorii de utilități care au rețele amplasate in zona 
proiectului. 

➢  Identificarea tuturor suprafețelor de teren afectate de utilități care vor trece in coridorul de expropriere 
astfel incat in executie sa se diminueze șansele apariției unor suprafețe de teren suplimentare. 

*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 14.03.2023, 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. 

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, în vederea selectării candidatului, ce îndeplineşte cerinţele posturilor de  ingineri -  proiectanti cu studii de 
specialitate în domeniu instalaţii electrice,  topometrie. 

 

 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 
Cristian Anton 
 

 
Director General Adjunct Dezvoltare Comercial, 
Cristian-Andrei-Cornel ZAMFIROI 
 
 
 
 
           Întocmit 
 
       Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
                                                                                                     Şi Formare Profesională  
                Cristina Barascu   
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