
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMLTNEI TARCAU

DISPOZITTE
privind constituirea echipei de implementare a proiectului

,,Reabilitare qi modernizare cdmin cultural, sat Tarc6u, comunfTarcdu, judelur Neam1,,

GIinh Iulian - primarul comunei Tarciu, judetul Neam{;
Urmare a adresei nr. 2.279107.03.2017 a Agenliei pentru Finanlarea Investiliilor Rurale prin

care autotitdlile locale sunt notificate cu privire la seleclia spre finanlare a proiectului ,,infiin1are
sistenr de alirnentare cu apd potabild 9i canalizare menaj erd cu stalie de epurare satele Tarcdu qi Straja,
cor-r-runa 'farcdu, judelul Neam!" prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Rurald, preoum gr
mhsurile preaiabile incheierii contractului de finantare;

Vdzdnd referatul viceprimarului comunei w. 3.462 din 24.04.2017 prin care se propune
nun-iirea prin act administrativ a unei echipe care va urmdri la nivel local implementarea proiectuiui qi
va asigura legdtura cu autoritdlile qi instituliile implicate in procedura de finanlare a acestuia pe
pclioada de derulare a proiectului;

Cu respectarea prevederilor:
a) l,egii nr. 188/1999 privind Statutul fr-urclionarilor publici, republicatd, cu modificdrile gi

completArile ulterioare;
b) Codului Muncii adoptat prin Legea nr. 5312003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
c) att.34 din Legea cadru privind salarizarea unitard a personalului pldtit din foncluri publice

nr.28412010, cu modificbrile gi completdrile ulterioare;
d) afi.4 alin. (5) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.99/2016 privind unele mdsuri

pentru salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, prorogarea unor re11nene, precum qi unele
n:risuri liscal-br"rgetare, cu rnodific6rile gi completdrile ulterioare;

linAnd cont de precvederile Ordinului nr, 4217712011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28512010 privind salarizaiea in anul 2011 a
personaluiui pldtit din fonduri publice;

AvAnd in vedere prevederile art. 61 alin. (2) qi alin. (5), coroborate cu cele a1e art. 63 alin. (1)
lit. d) qi cele ale alin. (5) lit. a) $i lit. e) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001,
republicatd,

In ten.reiul afi. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu
modilicdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 Se constituie echipa de implementare a proiectului ,,Reabilitare gi modernizare cdmin
cultural, sat Tarcau, comuna Tarcd.u, judelul Neam!,' in urmdtoarea componenld:
1. Zail Nicoleta - manager proiect;
2. Cirlig Ana-Laur.a - responsabil tehnic;
3. Vaideg Camelia-Eugenia - responsabil financiar;
4. Radu Ramona - responsabil cu achiziliile publice;
5. Glasu Liliana - secretar echipd de proiect.

Art.2 (l) Echipa de proiect este responsabild de rcalizarca activitdtilor prealabile necesaje
incheierii contractului de finanlare cu autoritatea de management in termenr:l
comunicat de Agenlia penhu Finanlarea Investiliilor Rurale, cele stabilite a fi efectuate
prin proiect, precum qi a celor care derivd din obligaliile beneficiarului fa{d de
autoritatea finanlatoare conform contractului de finanlaxe care unneazd a fi semnat.
(2) Activitdlile prestate de c6tre personalul nominalizat in echipa de prorect sunt
reflectate corespunzdtor in cuprinsul figei postului aferente proieclului. prevdzute i1
anexele nr. 1 * | la prezenta dispozilie, atribulii care completeazd fiqele de post ale
frinctiei de bazd de{inute in cadrul primbriei.



Art.3 (1) incepAnd cu data emiterii prezentei, pe perioada de implementare a proiectului
,,Reabilitare gi modernizare cdmin cultural, sat Tarcf,u, comuna Tarcbu, judelul
Neam!", salaria{ii gi funclionarii publici menlionaji la art. 1 vor beneficia de o majorare
a salariului de bazd. cu pind Ia 25 clase de salarizare in rapoft cu timpul alocat pentru
realizarca aclivitdlilor pentru proiect qi ftrd a depdqi timpul de lucru maxim prevAzut de
lcge. dupd cum urmeazd:
- 1 clasd de salarizare penlru pAnd la 8 ore de activitate;
- 5 clase de salarizare pentru 9 ore pAnd la 35 ore de activitate;
- 9 clase de salarizare pentru 36 ore pAnd la 62 ore de activitate;
- 13 clase de salarizare pentru 63 ore pAnd la 89 ore de activitate;
- 17 clase de salarizare pentru 90 ore pAnd la 116 ore de activitate;
- 21 clase de salarizare pentru 117 ore pind la 143 ore de activitate;
- 25 clase de salarizare pentru mai mult de 143 ore de activitate;
(2) Majorarea prevdzutd la alin. (1) se acordd lunar in baza fiqelor de pontaj care atestA
tirnpul efectiv lucrat in luna precedentd de fiecare membru al echipei de implementare
in cadrul proiectului, insugite de c[tre managerul de proiect qi aprobate de cdtre
ordonatorul principal de credite.

Art.4 Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozilii vor fi duse la indeplinire de
cdtre echipa de implementare prevdzutd \a afi, l, persoana responsabild cu resursele
umane qi comparlimentul contabilitate.

Art. 5 Prezenta dispozilie se comunicd, in mod obligatoriu. plin inlermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege, Judelului Neam!, personalului din
sfuctura fi-nc{ionald a publice I e, qi se aduce la cunoqtinld publich
prin afigaj la sediul primdriei.

N,. 67 ai, 24.04.2017
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PRIMAR COIVUNA T

1. Elemente de identificare a postului

2 . Durata indeplinirii sarciniror in cadrul proiecturui : 24 aprilie 2017- pana Ia
finalizarea proiectului, pe perioada implementdrii proiectuui

3. Cerintele postulu,i

UL NEAMT,
NA IULIAN

Formare
profesionald:

Studii superioare 

-
' cunogttnte de management de proiect:
' abilitati de comunicare 9i negociere, capacitate

creativitate, aten{ie la oetalii. seriozitate, iniliativa.
organizare, coordonare 9i planificare,

' capacitate de gestionare a datelor gi informatiilor;
' capacitate empaticd.

de analizS,
abilitili de

Competen!e:

Abiriti!i: cunogtinte utilizare PC (Microsoft Office (Word, fxcet, power porntl
onestitate gi confidentialitate:
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;
cunoagtefea unei Iimbi de circula{ie interna{ionald.

4. Descrielea activitetilor corespu,nzitoare postului

4.1 Aria de res ponsabilitate a postului:
" coordoneazd activitatea de implementare a proiectului 9i se asiguri de respectarea

cerinlelor organismului finanlator precum gi a celor existenie in cererea de finantare,
' indeplineste atributiunile specifice in subordinea responsabilului legal de proiect,

activitatea desfasurandu-se in timpul normat de munca zilnrc.
' Este responsabilia pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si

atingerii rezultatelor planificate in proiect.
' supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si ges oneaza echipa prorectului.
' Colabrrreaza cu toate compartimentele functionale ale institutiei cu atiibutii sau

responsabilitati in implementarea proiectului.



4.2 Atributii specifice postului:
coofdonarea activitdliror din cadrur proiecturui gi supervizarea directd aresponsabiriror echipei de proiect gi a firmei de consurtanla contractate;
asrgurarea transferului de informalii intre membrii echipei de proiect gi firma de
consultantd contractatd;

Igll!9li1ur.r progresutui proiectutui prin raportare la obiectivete stabitite;
Inrocmrrea gr predarea raportdrilor tehnice gi financiare conform cerintelor
programului 9i legislatiei ln vigoare;
supervizarea proceduriror de achizilii ce se vor desfdgura in cadrur proiecturui;

:l[qn3]?-r r.alizerii promovdrii proiectutui gi disemindrii informaliitor;
monrroflzarea activitdtii firmei de consultanld care va realiia managementulproiectuiui:
organizarea de lntdlniri periodice in vederea identificarii eventualelor riscuri gi
nereguli lntampinate pe parcursul jmplementdrii proiectului;
asigurarea respectdrii calendarului de activitdli aprobat la nivelul cererii de finanlare
gi monitorizarea gradurui de indeprinire a acesiora, conform cerinleror impuse;
analizarea gi prevenirea posibilelor riscuri ce pot apdrea pe durata implementdriiproiectului:
respectarea principiilor referitoare la egalitatea de ganse privind proiectul propus;
monitorizarea gi evaluarea proiectului,
Asigurarea unui circuit informational adecvat si informarea lunara a responsabilului
legal de proiect despre progresele inregistrate si eventualele problem cu care se
contrunta.

4.3 Responsabilitifile postului:
' cunoa$te procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabild;' cunoa9te prevederile din ghidul solicitantului referitoare la implementarea proieciurur;. cunoagte prevederile contractului de finantare a proiectului;
' transmite. orice tip de .informalie pe care o considerd oportund echipei dejmplementare a proiectului;
' respunde de calitatea documentatiilor de raportare realizate pentru proiect;
' respunde de respectarea termenelor de depunere a raportdiilor intermediare gi finale

prevezute Tn contractul de finanlare al proiectului;
' instruiegte gi tfansmite informaliile necesare implementdrii proiectului cdtre echioa de

oroiect:. pdstreazd confidentialitatea lucrdrilor, datelor $i informatiilor.. formuleaza si pregateste versiunile draft pentiu fisele de post ale membrilor echipei
de proiect

' actioneaza ca si conducator si supervizeaza activitatea echipei de proiect intocmind
lunar programul activitatilor- pentru membrii echipei de proiect si pontajele lunare in
baza activitatilor zilnice desfasurate.;

' DE SUBORDONARE: -

' DE SUPERVIZARE: fald de
responsabilul de achizitii publice gi

responsabilul tehnic, responsabilul financiar,
secretarului de echipa .



6. Termenii si conditiile de prestare a activitd[ilor

Angajalul este subordonat responsabilului legal de proiect desfasurandu-si activitatea
in paralel cu celelalte atributiuni de serviciu stabilite prin fisa postului, activitatea
desfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorul institutiei,

S-arcinile prev6zute in prezenta figd sunt aferente perioadei in care salariatul
desfSgoard activitdti in cadrul proiectului ,,Reabilitare 9i modernizare cdmin cultural, sat
Tarcdu, comyla Tarcdu, judetul Neam!" 9i completeazd sarcinile 9i atribuliile din figa
postului activitSli debazd a salariatului,

Nume prenume ocupant post: Zait Nicoleta Data semndrii: 24.04.2017

Semnituri ocupant post:



2. . Durata indeplinirii sarcinilor in cadrul proiectului : 24 aprilie 2O1T- pana la
finalizarea proiectului, pe perioada implementdrii proiectuui

&npnt z*

Data intocmirii: 24.04.2017
Repreze

PRIMAR COMU

4. Descrier.ea activititilor corespunzitoa,re postullri

4.1 Aria de res ponsabilitate a postului:
' Organ izeaza, planifica si raspunde de activitatile departamentului

pfoiectului.
' oferd asistentd tehnicd in activitatea de implementare a proiectului

cadrul legal precum gi cu prevederile cererii de fjnantarer.

,JUD NEAIVT
NA IULIAN

tehnic din cadrul

in conformitate cu

4.2 Atribulii specifice postului:
' participa la elaborarea gi intocmirea documenta{iei aferr:nte cererii de finantare:
' participa la procedurile de licitalie privind achi2ilionarea serviciilor de elaborare a

proiectului tehnic:

Formare profesionald: Studii superioare
Competen!e: abilitdli de comunicare, capacitate de analizd, creativitate,

atenlie la detalii, seriozitiate, initiative, abilitdti de
organizare, coordonare gi planiflcare.
capacitate de gestionare a datelor 9i informaliilor;
capacitate emDaticS,

Abirireti: cunogtinte utilizare PC (Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
gestionare baze de date, programare web, administrarea
retelelor de calculatoare;
onestitate 9i co nfid entia litate;
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;
cunoagterea unei limbi de circulatie internationald.



' participa la procedurile de licitalie pentru furnizarea de echipamente si dotdrr
necesare pfoiectului:
verifica periodic stadiului de executie si incadrarea in termen a lucrarilor,
comparative cu datele preconizate in graphic.
verifica conformitea echipamentelor achizilionate cu specificaliile din caietele de
sarcini, pe parcursul implementdrii proiectului:
rcalizeaza rapoartele tehnice in conformitate cu cerintele proiectului gi legislaliei in
vigoare;

. participa la toate fazele determinante a lucrarilor. efectueaza receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor pe baza documentatiei de
executie.r asrgura urmarlrea proiectelor executate in ceea ce priveste incadrarea lor in
permisele de executie (graficul de executie) si clauzelor contractul de executie a
proiectului:

' verifica intocmirea corecta a devizelor proiectelor de executie pentru lucrarile
contractaie;

' asigura consultanta tehnica in alegerea solutiilor constructive in ceea ce priveste
ofertele finale catre clienti;

' asigura luarea de masuri in domeniul proteciiei muncii sub aspectul instruirii
personalului si examinarii asupra cunostintelor acestuia;

4.3 Responsabilititile postului:
. cunoagte procedurile de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabild;
' cunoa9te prevederile din ghidul solicitantului referitoare la implementarea proieciului;. cunoagte prevederile contfactului de finanlare a proiectului;
' transnlite orice tip de informatie pe care o considerd oportune echipei de

implementare a proiectului;
pestreazd confidenlialitatea lucrerilor, datelor gi informaliilor referitoare la proiect.
coordoneaza activitatile departamentului tehnic, acorda consultanta si consiliere
tehnica in vederea luarii unor decizii eficiente in ceea ce priveste organizatia;
colaboreaza in vederea organizarii comisiei de receptie a proiectelor executate si

verifica periodic in teren exactitatea datelor din procesele verbale de receotie:
asigura intocmirea situatiilor lunare a situatiilor de plata partiale sau definitive, pentru

' DE SUBORDONARE: fald de managerut de proiect.
' DE OOLABORARE: cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achizilii publice,

cu secretarul de oroiect.

Semndture ocupant post:

6. Termenii si conditiile de prestare a activitililor
Angajatul este subordonat managerului de proiect desfasurandu-si activitatea rn

paralel cu celelalte atributiuni de serviciu stabilite prin fisa postului, activitatea
desfasurandu'se dupa un program orar aprobat de conducatorul institutiei.

sarcinile prevdzute in prezenta figd sunt aferente perioadei in care salariatul
desfdgoard activitdli in cadrul proiectului ,,Reabilitare gi modernizare cdmin cultural, sat
Tar9d.u, com.una Tarciu, judetul Neam!" 9i completeazi sarcinile gi atributiile din figa
postului activitdli de bazd a salariatlui

Nume prenume ocupant post: CIRLIG ANA LAURA

Data semndrii: 24.04.2017
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24.04,2017

2. Durata indeplinirii sarcinilor in
finalizarea proiectului, pe pertoada

Rep
PRIMAR COMUNA TA

AINA

cadruf proiectului : 24 aprilie 2017- pana la
imDlementdrii proiectuui.

Formare prrrfesionald: Studii superioare
Competente: aOititali Ce comunicare gi negociere, capacitate de analizd,

creattvitate, aten!ie Ia detalii, seriozitate, initiativd, abilitdti
de organizare, coordonare gi planificare,
capacitate de gestionare a datelor 9i informatiilor;
capacitate empaticd.

Abiritd!i: Cunogtinte utilrzare PC (Microsott Office (Word, Excel,

Power Point);
onestitate gi confidentialitate;
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;
cunoagterea unei Iimbi de circulalie in!erna!q!g]e.-

4. Descrierea activitiNilor.cor€spuazitoare postului

4.1 Aria de responsabilitate a postului:
, oferdr asistenld financiard in activitatea de implementare a proiectului in conformitate

cu cerinlele organismului finantator precum gr cu cele existente in cererea de

finantare,

4.2 Atributii specifice postului:
' asigurarea managementului financiar al proiectult.li propus

Contractul de finanlare 9i legislalia in vigoare;

' participarea la organizarea procedurilor de licitatii ce se vor
proiectului;

' verificarea incadrdrii corecte a
apropar;

pld{ilor 9i a cheltuielilor realizate,

in conformitate cu

desfdgura Tn cadrul

in limitele bugetului

' verificarea documentelor de platd (facturi, ordine de

' supervizarea inregistrdrilorcontabile;
. stabilirea, lmpreund cu managerul de pfoiect, a unei

platd, extrase de cont);

prioritzdri a fesurselor alocate;



. realizarea de rapoarte financiare periodice care sd atesie evolulia proiectului,
conform calendarului stabilit, in conformitate cu cerintele programului gl ale legislatiei
in vigoare;. urmdrirea 9i analizarea costurilor 9i resurselor financiare implicate in implementarea
proiectului;

' realizarea gi avizarea pl5!ilor cdtre furnizorii implicati in proiect;
. gesiionarea gi !inerea evidentei materialelor din gestiune, achizilionate prin proiect;
. monitorizarea gi evaluarea financiard a proiectului,

4.3 Responsabilitdlile postului :

. cunoagie procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabild;

. cunoagte prevederile din ghidul solicitantului referitoare la lmplementarea proiectului;

. cunoagte prevederile contractului de finanlare a proiectului;

. cunoagte legislalia in vigoare in domeniul financiar-contabil;

. transmite orice tip de informatie pe care o considerd oporiund echipei de
implementare a proiectului;

' pdstreazd confidentialitatea lucrdrilor, datelor 9i informatiilor,
' pregateste rapoarte lunare finaciare de evaluare ale proiectului.
. participa la toate activitatile cu rol consultativ.
. atrage atentia managerului de proiect asupra tutufor deviatiilor bugetului apfobat

aparute pe parcursul derularii proiectului.
. implementeaza orice alia activltate necesara finalizarii cu succes a proiectului

5r,:Relalii ier€Ihice, fqnelionale 9i de eolaborare

' DE SUBORDONARE: fa!6 de managerul de prolect;
. DE COLABORARE: cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achizitii publice 9i

cu secretarul de proiect,.

6.,Termenii si conditiile de prestare a activitdtilor

Angajatul este subordonat managerului de proiect desfasurandu-sl activitatea in

paralel- cu celelalte atributiuni de serviciu stabiliie prin fisa postului, activitatea

cjesfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorul institutiei.

Sarcinile prevdzute in prezenta figd sunt aferente perioadei in care salariatul

<iesfdgoard activitdli in cadrul proiectului ,,Reabilitare gi modernizare cdmin cultural, sai
-farcdu, comuna Tarc6u, judelul Neamt" 9i compleieazd sarclnile gi atributiile din figa

postului activitdti de bazd a salariatlui

Nume prenume ocupant post: Vaides Camelia Eugenia

Semndturd ocupant post

Data semndrii: 24.04.2017
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Data intocmirii: 24.04.2017
Reprezentan

PRII\4AR COMUNA TARCAU
GAI IULIAN

2. . Durata indeplinirii sarcinilor in cadrul proiectului : 24 aprilie 2017- panala
finalizarea proiectului, pe perioada implementdrii proiectuui

3. Csrinlele postului

4. Descrierea.activitililgr cor,espunzitoare postului.

4.1 Aria de responsa bilitate a postului:
Organizeaza, planifica si raspunde de activitatile de achizitii publice pentru

implementarea proiectului.

4,2 Atribu!ii specifice postului:
' Coordoneazd toate activitdtile de achizitii ale proieduiui (pregdtegte, planificd gi

coordoneazd activitetile pentru vizibilitatea proiectLllui. pregdte$te formularele,
primegte formuiarele completate, face estimeri, face achizilii, etc.),

' Rdspunde de pregdtirea 9i realizarea Iicita{iilor pentru achiziliile pub}ice;
' Efectueaza publicarea anunturilor SEAP,
' Asigufa baza legala in vederea respectarii prevederilor legislaiive de atribuire a

contfactelor de achizitii oublice.

Formare profesionald: Studii superioare
Competen!e: abilit5ti de management gi comunicare, capacitate de

analizd, creativitate, atentie la detalii, serjozitate, initiativd,
abilitdli de organrzare, coordonare gi planificare,
capacitate de gestionare a datelor gi informatiilor;
capacitate emoaticS.

Abilitd!i: cunogtinte utilizare PC (Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
onestitate gi confidentia litatel
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;
cunoagterea unei limbi de cin:ulatie internationald.



' selecteazd 9i propune Managerului de proiect si Managerului financiar toate
ofertele conforme pentru dotarile propuse a fi cumpdrate ;' Participa la elaborarea documentatiilor de atribuire lniocmite pentru dosarere oe
achizitii de lucrari/servicii/bunuri

' Verifica conformitatea de pret a ofertelor de lucrari /servicii si livrarilor de bunuri;' Intocmeste dosarul de achizitii pentru fiecare achizitie de lucrari/bunuri/serv jcii in
cadrul proiectului aferent. Inregistreazddocumenteleproiectului

' Monitorizeaza rcalizarea achizitiilor in cadrul proiectului in conformitate cu
programul anual de achizitii;

' Raspunde de urmarirea executiei contractului de executie a lucrarilor de
consiruciii;, Raspunde de receptiile finale ale achjzitiilor publice;. Participd la realizarea rapoartelor de progres ale proiectului 

;' lmplemenieaz6 orice altd activitate necesard succesului proiectului - la solicitarea
Managerului de proiect;

4,3 Responsabilitdtile postului :

' cunoagte procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabild;. cunoagte prevederile legale in vigoare referitoare la achiziliilb publice;
' cunoagte prevederile din ghidul solicitantului referitoare la implementarea proiectului;. cunoagte prevederile contractuluj de finanlare a proiectului;
' Raspunde de de toate solicitarile din partea conducerii pentru jndeplinirea sarcinilor

conform f isei postului,
' transmiie orice tip de informatie pe care o considerd oportund echipei de

implementare a proiectului;. pdstreazii confidentialitatea lucrdrilor, datelor gi informaliilor.
' Manifesta disponibilitate catre dialog, receptivitate,calm,tact in relatille de servrcru,

5'. R'el.a!ii,ierarhice; func,fionale $ri de colaborara
' DE SUBORDONARE: fald de managerul de proiect.
' DE coLABoRARE: cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar gi cu

secretarul de proiect .

6. Termenii si conditiile de prestare a activitdfilor

Angajatul este subordonat managerului de proiect desfasurandu-si activiiatea in
paralel cu celelalie atributiuni de serviciu stabilite prin fisa postului, activiiateit
de;sfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorul institutiei,

Sarcinile prevdzute in prezenta figd sunt aferenie perioadei in care salariatul
desfdgoard. activitdli in cadrul proiectului ,,Reabilitare gi modernizare cdmin cultural, sai
Tarcdu, comula Tarcdu, judelul Neam!" 9i completeazd sarcinile gi atribuliile din figa
postului activitdli de bazd a salariatlui

Nume prenume ocupant post: RADU RAMONA

{lemndturd ocupant post:

Data semndrii: 24.04.2017



&fiRw {

Data intocmirii: 24.04 2017

PRIMAR CO

Aprobat
proiectului
LN
AIU

1., .Elern,or'rte .de, identifil'icare a ,pos,tulrr,i

2" Durata indeprinirii sarciniror.in cadrur proiecturui : 24 apririe 2017- pana rafinaljzarea proiectului, pe perioada implement6rii proiecruur

3,,9.,eri nte,lre'pos.tu h,l i

4i,.F.s:seri'gpeg. ac-tivitAliilor corespunzdtoare postr,rh,,ri

4.1 Aria de responsabilitate a postului:
' oferd asistenld in organizarea activitdlilor aferente implementdrii proiectului, inconformitate cu cadrul legal precum gi cu cererea de finaniare;' oferd asistentd in organizarea activitdlilor de secretarilt aferente proiectuluj, inconformiiate cu cererea de finanlare gi contractul de finantare.

4.2 Atributii specifice postului:
' intocmirea gi asigurarea respectdrii ordinei de zi, ra gedinlere de proieci;' mentinerea regEturi cu mediur exiern, in ripsa managerutuii oe prdiect;' sprijinirea activitdlii echipei de implementare, prin redactarea documentelor

solicitate;
' intocmirea de rapoarte periodice cu privire ia activitatea echipei de proiect;. asigurarea activitdlii de secretariat a proiectului;

4,.3 Responsabilitdtile postului :

P,ROIiECT

". Reabilitare si tltoOer
Neamt"

Nivelul studiilor:
Nivelul postului: De ex

Formare profesionald: Studii su
Co mpeten!e: abilitSli de comunicare@

atentie la detalii, seriozitate, iniliativ6, abilitdli de
organizare, coordonare gi planificare.
capacitate de gestionare a datelor gi informaliilor;
capacitate empaijcd,

Abitiid!i:

F:[""uJ'i::,,.,Y1" 
jzare PC (wtic@

onestitate gi confiden!ialitate;
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;

erea unei Iimbi de circulatie inte



' cunoagte pfocedurire de imprementare a proiecteror cu finanlare nefambursabira,' cunoagte prevederile din ghidul solicitantului reieritoare la implementarea proiectului;' cun.agte prevederire Manuarurui de rdentitate vizuard atr;;;triri; ""'"- "' cunoagte prevederile contractului de finanlare a proiectuluj;. 
f::i,l?, ?!,.9 tiq de informalie p" iui." o considerd oportund echipei detmplementare a proiectului;

: ti:I::lT?nfl denliat itatea tucrdritor:, datet or 9 i i nformali i I or.' Inregrsrreaza toate documentere de intrari/iesiii aterenti: proiecturui' Primeste si trimite corespondenta. Redacteaza si arhiveaza documente,

5. Rlel,afliri:erarhiee, funoti,o,tate $i,,d€, oqrlaborarie

' DE SUBORDONARE: fald de managerul de proiect.' DE coLABoRARE: cu responsa-birur tehnic, cu responsabirur financrar 9i curesponsabilul de achizi!ii publice.

6. Termenii si conditiile de prestare a activitd(ilor

Angaiatul este subordon,at 
, 
managerului de proiect desfasurandu-si aciivitaiea inpararer cu cererarte atributiuni de !erviciu stabirite prin JLr-'poii;ru; activitaieadesfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatoful instituiiei.

sarcinile prevdzute in. prezenta figd sunt aferente perioadei in care salarjatuldesfdgoard activitdli in cadrul proiectutui ,,neaoititarL 9i mo'oerniiare c!miri Juttural, satTarcdu' comuna Tarcdu' judejur Neam!'"si *;pruiuuzd sarcinire 9i atribulrire din figapostului activitdli de bazd a salariailui

Nume prenume ocupant

Semndturd ocupant post:

Data semndrii: 24.04.20i7

post: Grasu Llliana



REFERAT

Privind necesitatea constituirii echipelor de proiect pentru
implementarea proiectelor:

- Reabilitare si modernizare camin cultural Tarcau- Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare
menajera cu statie de epurare satele Tarcau si Straja

Avand in vedere notificarile beneficiarului privind selectarea
cererii de finantare si semnarea contractului de finantare emise de
AFIR cu nr. 2279/07.03.2012 wegistrata la beneficiar sub nr.
1978/07.03.2017 pt confactul de finantare
C0760CM00011612900113 si nr. 3453/24.03.2017 pt conrracrul de
frnantare C0720AM0002I612900276, se impune constituirea la
nivelul primariei comunei Tarcau a echipelor de proiect formate din
personalul existent angajat in cadrul aparahrlui de specialitate al
primarului comunei Tarcau.

Avand in vedere complexitatea si importanta implementarii
acestor doua proiecte si calendarul care trebuie respectat confonn
notificarilor mentionate este ca necesar ca prin act administrativ emis
de primarul comunei Tarcau in calitate de reprezenat leeal sa fie
stabilite componenta si atributiile personalului ce vor face narte din
echipele de proiect.

In conformitate cu cele expuse rog dispuneti.

vICEPRIMAR,
Mircea ValeriryNistor


