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A N U N Ţ  

ocupare 2 posturi INSTALATOR 
 

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A cu locația în București, str. Cavafii Vechi, nr. 

15, sector 3, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de INSTALATOR, din cadrul Diviziei Rețea 
Primară Sud, Secției Lot Reparații.   
Condiţiile de participare: 
1. Studii 
 Școala profesională/Școala generală. 
2. Calificări 
          Curs de calificare în meseria de instalator.  
3. Experienţa în domeniu 

Minim 3 luni activitate în sistemul centralizat de termoficare. 
Atributiile si responsabilitatile postului  

     Asigură continuitatea funcţionării instalaţiilor şi utilajelor, precum şi distribuţia     
agentului termic la consumatori prin lucrări de revizii, reparaţii şi remediere a    
defecţiunilor instalaţiilor, reparaţii la reţelele de transport agent termic, reparaţii    şi 
înlocuiri conducte în CD, PT şi RT. 

 
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul companiei până la data de 
14.08.2020, ora 12,00 şi vor conţine în mod obligatoriu :  

a)    cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
postului; 

d) carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 

Procesul de recrutare si selectie se deruleaza in 2 etape si anume : 

1. Etapa I   - Selectia dosarelor – verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs. 
2. Etapa II – Interviu și probă practică – proba interviului și proba practică pot fi sustinute doar de 

catre acei candidati declarati admisi la selecția dosarelor. 
 

Candidatii admisi dupa fiecare proba vor fi anuntati telefonic/e-mail. 
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon  0372.148.029 Serviciul Resurse Umane. 
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Calendarul de desfasurare a concursurilor de MUNCITORI 
 
 

Data   Ora 

03.08.2020 
Publicarea anunturilor pentru concurs in ziar si 
pe site- ul companiei; 
Publicare calendar concurs 

 

14.08.2020 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 12.00 

17.08.2020 Afișarea dosarelor admise 12.00 

18.08.2020 Depunere contestație selecție dosare 12.00 

  19.08.2020 Afisare  rezultate  contestații  selectie dosare  
 

12.00 

20.08.2020 Proba interviu și proba practică 

Ora va fi comunicata dupa 
afisarea  dosarelor  admise 

(inclusiv rezultatul 
contestatiilor) 

  21.08.2020 
Afisarea rezultatelor probei interviu și probei 
practice 
 12.00 

24.08.2020 Contestatie proba interviu și proba practică 
 

12.00 

  25.08.2020 Afisare rezultate finale  12.00 
 

 


	A N U N Ţ
	ocupare 2 posturi INSTALATOR
	COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A cu locația în București, str. Cavafii Vechi, nr. 15, sector 3, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de INSTALATOR, din cadrul Diviziei Rețea Primară Sud, Secției Lot Reparații.

