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 CUPRU MIN SA societate comerciala situata in Abrud, judetul Alba, care are ca 

obiect principal de activitate extracția de minereuri metalifere neferoase, prepararea mine-
reurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros, deținand dreptul de exploatare pen-
tru circa 60% din rezervele naturale de cupru ale României, angajeaza: 

 
    INGINER INVESTITII 
 
Cerinte: 

• Studii superioare finalizate în domeniul mecanic / energetic / electric / elec-
troenergetic / electrotehnic / constructii 

• Experienta in domeniu minim 3 ani de zile 

• Cunostiinte avansate de utilizare MS EXCEL 

• Cunostiintele de utilizare a limbii engleza pot constitui un avantaj 

• Experiență in verificare de studii de fezabilitate, proiecte tehnice; 

• Capacitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual 

• Abilități bune de comunicare și relaționare 

• Analiza informatiilor atat din punct de vedere tehnic cat si financiar 

• Respectarea instructiunilor & Procedurilor de lucru  

• Atenție la detalii, flexibilitate; 
 

Principale responsabilitati: 

• Intocmirea programelor de lucrari de investitii 

• Cunosterea reglementarilor in vigoare pentru finantarea, executarea, urmari-
rea, decontarea si controlul lucrarilor de investitii 

• Colaborarea cu furnizorii de servicii la intocmirea dosarelor de organizare de 
santier si a verificarii lucrarilor la termenele intermediare de dare in folosinta 

• Intocmirea documentatiei necesare pentru efectuarea lucrarilor de receptie la 
finalizarea proiectelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Minereu
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• Participarea la punerea in functiune a utilajelor si la probele tehnologice  

• Semnarea proceselor verbale ale lucrarilor executate, documente de plata, in 
termenii stabiliti de reglementarile in vigoare. 

• Urmarirea executarii eventulelor remedieri si completari stabilite de comisia 
de receptie 

• Intocmirea si propunerea spre aprobare a listelor de dotare cu utilaje inde-
pendente 

• Obtinerea de fise tehnice de la potentiali furnizori pentru utilaje 

• Pregatirea fiselor tehnice a utilajelor pentru comisia care se ocupa de 
intocmirea caietelor de sarcini 

• Intocmirea de rapoarte statistice si operative privind realizarea obiectivelor 
de investitii 

 
Doritorii vor trimite CV la adresa recrutare@cuprumin.ro, pana cel mai tarziu 15.06.2018.  
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