
INGINER TEHNOLOG 

CERINȚE 
- Studii superioare tehnice finalizate – Energetica/de preferat termoenergetica; 
- Experiența in proiectare de instalatii termomecanice pentru centrale electrice; 
- Bune cunoștințe de AutoCAD (2D/3D), etc. 
- Cunoasterea normativelor si standardelor de proiectare in vigoare; 
- Competente in luarea deciziilor si asumarea responsabilitatilor; 
- Experiența in activitatea de coordonare si de lucru in echipa cu alte specialitati;  
- Capacitate de analiza si sinteza, organizare si rigurozitate; 
- Discernamant si capacitatea de a rezolva problemele; 
- Limba engleza - nivel mediu/avansat. 
- Spirit de ordine și disciplina; 
- Usurinta in comunicare; 
- Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate; 
- Rezistenta la efort si stres. 
 
 
RESPONSABILITĂȚI 
• Cunoasterea etapelor de proiectare (SF studiu de fezabilitate, DTAC – documentatie pentru 

obtinerea autorizatiei de proiectare, PT – proiect tehnic, DE – detalii de executie, as build, 
referate de terminarea lucrarilor) 

• Elaboreaza documentatiile tehnice de proiectare in conformitate cu normele de continut, 
normele si normativele in vigoare; 

• Elaboreaza si verifica documentatii la nivel de planuri coordonatoare, scheme tehnologice, 
fise tehnice, planuri de montaj si liste de cantitati de lucrari pe partea de procese 
tehnologice, documentatii de avizare ISCIR, caiete de sarcini procurare si montare;  

• Asigura asistenta tehnica pe santier si urmareste comportarea in exploatare a   instalatiilor 
proiectate; expertizeaza performantele si starea instalatiei in functiune; 

• Realizeaza coordonarea proiectelor sale cu celelalte departamente, asigurand rezolvarea 
eventualelor neconcordante; 

• Participa la sedintele generale cu sefii de proiect specialitate/sefii de departamente; 
• Vizite la clienti/santiere, de rutina, prospectare, la cerere sau pentru un proiect în 

desfasurare; 
• Mentine relatii profesionale cu toti partenerii externi ai companiei, fara a prejudicia in vreun 

fel activitatea comerciala a companiei in relatia cu acestia, fara a divulga secrete de 
serviciu, informatii care ar putea pune in pericol contractarea unor noi lucrari, sau pierderea 
unor contracte comerciale ale companiei; 

• Promoveaza imaginea firmei prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii 
reale; 

• Colaboreaza cu piata de specialitate, parti interesate in vinzari si promovari de sisteme si 
echipamente de instalatii; 

• Pastreaza corespondenta telefonica ai pe mail cu furnizorii si colaboratorii companiei la 
nivel de proiecte. 

BENEFICII: 

- Pachet salarial motivant raportat la experienta si cunostinte 
- Tichete de masa 
- Mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica 

 
TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA! 

 


