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Despre noi și serviciile noastre
OPTIM PROJECT MANAGEMENT este compania lider în domeniul Proiectării și

Managementului de Proiect, care operează în sectorul privat al construcțiilor din

România și Europa Centrală și de Sud-Est, având capacitatea de a livra cele mai

complexe proiecte într-o gamă variată de sectoare, de la concept până la

finalizare.

Compania a fost constituită în iulie 2009 și aduce noi idei revigorante pe piața

construcțiilor, combinate cu o experiență profesională considerabilă. Echipa

noastră de arhitecți, ingineri, manageri comerciali și de costuri are experiență în

a lucra cu companii internaționale de management de proiect, lucrând la cele

mai înalte standarde posibile.

Optim Project Management are birouri deschise în România, Bulgaria și Serbia.

Activăm în urmatoarele sectoare de real estate:

Industrial și Logistic Spitale

Birouri Educatie

Comerţului cu Amănuntul Divetisment

Rezidenţial Sport și Recreere
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

BREEAM 
Licensed Company

Serviciile noastre – Managementul Proiectului și al Constructiei:

• Managementul Proiectului și al Constructiei

• Managementul Costurilor și Contractelor

• EPCM (Inginerie, Achiziții și Managementul Construcției)

• Licitații și Achiziții

• Managementul Proiectării

• Coordonarea sănătății și securității în muncă

• Planificare și Programare lucrări de construcții

• Dirigenție de șantier

• Soluționarea disputelor, Analize de întârzieri și Managementul

revendicărilor

• Certificări pentru clădiri verzi (BREEAM, LEED, WELL)

• Audit tehnic

• Monitorizare pentru bănci și investitori

• Studii teren, topografice și geotehnice

Serviciile noastre – Proiectare:

• Urbanism (P.U.D., P.U.Z.)

• Studii de Specialitate, inclusiv de Fezabilitate, Master Plan

• Concept și Design Preliminar

• Proiectare generală și Avizare (DTAC, PTh, DDE, As-Built etc.)

• Vizualizare completă prin randări, panorame 3D

• Antemăsurători și estimare de cost

• Proiectare externă – Implementare proiect în conformitate cu standardele

și normele locale



Ce căutam? 

Inginer Instalații Junior

Acesta va fi îndrumat și supervizat de către unul dintre colegii noștri - Inginer Instalații Serior sau Manager de proiect - și va avea următoarele sarcini:

• Analizează și studiază proiectul tehnic pentru instalații în construcții 

• Se asigură că instalațiile sunt corelate între ele, respectiv cu structura și arhitectura 

• Verifică dacă sunt respectate normele și stadardele pentru instalații în constructii în vigoare 

• Verifică împreună cu Managerul de proiect / Instalații programul de activități propus de către contractori 

• Se asigură că activitățile propuse sunt corelate cu celelalte specialități 

• Supervizează toate lucrările de instalații executate de contractor în cadrul șantierului și informează Managerul de proiect / Instalații în cazul în care descoperă neconformități

• Participă și ajută la punerea în aplicare a autorizațiilor în sistemul de lucru 

• Analizează Graficul de Executie al contractorului și se asigură că este în conformitate cu cerințele clientului

• Verifică dacă planurile de asigurare a calității / planurile de inspecții și verificări ale contractorului sunt în conformitate cu cerințele Clientului/Optim Project Management

• Pregatește secțiunea instalații pentru rapoartele zilnice / saptamanale/ lunare  

• Asigură împreună cu Managerul de proiect / Instalații respectarea de către contractori a reglementărilor și legislației române în construcții 

• În conformitate cu procedurile stabilite, verifică finalizarea lucrărilor de către contractori ca fiind îndeplinită, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prevăzute în 

contract 

• Verifică aplicarea de către contractori a oricărei ordonanțe emise de către autoritățile de supraveghere în ceea ce privește securitatea în cadrul șantierului și calitatea lucrărilor 

și a materialelor 

• Verifică conformitatea execuției constructiei și a lucrărilor de instalații cu soluțiile de proiectare, cu normele și reglementările în constructii, precum și cu cerințele standard și 

condițiile tehnice 

• Împreună cu dirigintele de șantier, verifică integralitatea și valabilitatea tuturor documentelor necesare care atestă calitatea structurilor, precum și a obiectelor și materialelor 

utilizate în timpul construcției 

• Verifică remedierea de către contractori a oricărui defect identificat în timpul lucrărilor de construcții și instruiește contractorul cu privire la aplicarea soluțiilor tehnice de 

remediere

• Verifică corectitudinea și valabilitatea documentației tehnice as-built și se asigură că modificările necesare sunt realizate în conformitate cu lucrările de instalații și construcții 3



Studenții pe șantierele noastre
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Proiecte in Timisoara
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ibis TIMISOARA CITY CENTER 

CLIENT: Bega Grup

SERVICES: Construction Management, Cost 

Management, Site Inspection, Health & Safety 

LOCATION: Timisoara

SIZE: 6,713 sqm

ROOMS: 200   

DURATION: 2019-2021

CONVENTION CENTER – TIMISOARA 

HOTEL EXTENSION 

CLIENT: Bega Grup

SERVICES: General Design and Permitting, 

Construction Management, Health & Safety 

LOCATION: Timisoara

SIZE: 8,350 sqm

DURATION: 2017-2021

CONTINENTAL FACTORY EXTENSION

CLIENT: Continental Automotive 

SERVICES: Design Management, Procurement, 

Construction and Cost Management, Health & 

Safety Coordination, Site Inspection 

LOCATION: Timisoara

SIZE: 11,400 sqm

DURATION: 2020-2022



OPTIM  PROJECT MANAGEMENT

Telefon: +40 31 107 99 03 • Fax: +40 37 409 34 33

www.optimpm.com • office@optimpm.com

Șos. București-Ploiești 79-81, cladirea 4, etaj 4
Sector 1, București, România


