
 
 
 

 
 

Fisa postului   
PROJECT MANAGER (manager proiect) 

   
 
Atribuții si Responsabilități : 
 

• Gestionarea proiectelor de la început și până la sfârșit, asigurându-se că acestea sunt 
finalizate (la stadiul Ready To Build) la timp, în limitele bugetului si termenelor stabilite de 
conducerea companiei. 

• Efectuează studii pe teren (in locatiile proiectelor) pentru a evalua condițiile locale, impreuna 
cu ceilalti specialisti din echipa de proiecte pentru optimizarea proiectelor. 

• Monitorizeaza echipa de proiectare si pregatirea documentatiilor tehnice pentru depunerea 
si obtinerea avizelor. 

• Lucrează împreună cu directorul de proiect/ directorul general pentru a pregăti un buget 
detaliat al proiectului, care trebuie monitorizat îndeaproape pe toată durata de dezvoltare a 
proiectului pana la stadiul de Ready to Build. 

• Elaborează un program saptamanal detaliat de lucrări (development plan) pentru a urmări 
progresul proiectului si a indeplini termenele targetate. 

• Gestionează și supraveghează programul de lucru și progresul avizarii, dezvoltarii 
proiectelor. 

• Asigură disponibilitatea și alocarea adecvată a resurselor și pregătește rapoarte de progres 
săptămânale și lunare atât pentru uz intern, cât și pentru management. 

• Raportează directorului de proiect orice abatere de la Development Plans, buget sau 
domeniu de lucrări 

• Gestionează relația cu proprietarii de terenuri, furnizorii de servicii, colaboratorii, autoritatile 
locale si nationale, avizatorii de proiecte precum și cu echipele interne. 



• Creează și păstrează documentația de proiectelor in colaborare cu project officer-ul. 

• Este responsabil pentru predarea proiectului la Ready to Build in timpul stabilit. 

• Coordoneaza echipa de dezvoltare a proiectelor. 

• Raspunde si se subordoneaza direct directorului de proiecte / al companiei.  
 

 
 
Beneficii :  

- apartenenta la o echipa de specialisti in energie regenerabila 
- salariul lunar 1700 Euro net (pentru primul an) 
- prime anuale (1-3 salarii) 
- prime ocazionale de succes 

 
 
  
         
Contact:  
 

PNE Group 

 

Dana Dinescu 

 

Managing Director 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

PNE Romania 

 

Wind*Solar*Storage*Power-to-X 
 

The Grand Offices, JW Marriott H. 
Calea 13 Sept 90, Bucharest 
 
Phone  +40 (0) 21 410 4255  
Fax      +40 (0) 21 410 3255  
Mobile +40 (0) 741 159 759 
 
E-mail:  dana.dinescu@pne-ag.com  
Internet: www.pne-ag.com  

 
BoD: Thomas Tietjen, Dana Dinescu, Jens Peters 
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