
ROMANIA
JUDETULNEAMT

PRIMARU L COMLINEI TARCAU

DISPOZTTTE
- privind constituirea echipei de implementare a proiectului

,,Infiinlare sistem de alimentare cu apd potabild gi canalizare menajer[ cu stalie de epurare satele
Tarcdu qi Straja, comuna Tarc[u, judelul Neam{"

Giini Iulian - primarul comunei Tarcdu, judeful Neam{;
Urmare a adresei ru. 3.453124.03.20f 7 a Agenliei pentru Finanlarea Investiliilor Rurale prin

care autoritdlile locale sunt notificate cu privire 1a seleclia spre finan{are a proiectului .,Infiinfare
sistern de alimentare cu apd potabild qi canalizare menaj erd cu stalie de epurare satele Tarcdu gi Straj a,
comuna Tarc[u, judeful Neam!" prin Programul National pentru Dezvoltare Rulald, precum gi

misurile ptealabile incheierii contractului de finanlare ;

Vdzdnd referatul viceprimarului comunei nr.3.462 din 24.04.2017 prin care se propune
numirea prin act administrativ a unei echipe care va ulmdri la nivel local implementarea proiectului qi
va asigura legatura cu autodtdlile 9i instituliile implicate in procedura de finanlare a acestuia pe
perioada de derulare a proiectului;

Cu respectarea prevederilor:
a) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu modificbrile gi

completdrile ulterioare;
b) Codului Muncii adoptat prin Legea nr. 5312003 , cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
c) art. 34 din Legea cadru privind salanzarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice

m. 28412010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
d) art. 4 a1in. (5) din Ordonan{a de urgenld a Guvernului rt. 9912016 privind unele mdsuri

pentru salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum qi unele
mdsuri fiscal-bugetare, cu modificdrile gi completdrile ulterioale;

linAnd cont de precvederile Ordinului nr. 4217112011 privind aprobarea Normelor
melodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr, 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a
pelsonalului platit din fonduri publice;

Avdnd in vedere prevederile arl. 61 alin. (2) qi alin. (5), coroborate cu cele ale ar1. 63 alin. (1)
lit. d) qi cele ale alin. (5) lit. a) 9i lit. e) din Legea administraJiei publice locale nr. 21512001,
reoublicatd.

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 Se constituie echipa de implementare a proiectului ,,Infiin{are sistem de alimentare cu
apd potabild gi canalizare menajerd cu stalie de epurare satele Tarchu $i Straja, comuna
Tarcdu, judelul Neam!" in urmdtoarea componen![:
1. Sandu Daniela - manager proiect
2. Ailincdi Dumitra - responsabil tehnic
3. Baciu Mioara - responsabil financiar
4. Munteanu Elena - responsabil cu achiziliile publice
5. Juncu Gheorghe - secretar echipd de proiect

Art.2 (1) Echipa de proiect este responsabild de realizarea activitdlilor prealabile necesare
incheierii contractului de finanlare cu autoritatea de management in termenul
comunicat de Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale, cele stabilite a fi efectuate
prin proiect, precum qi a celor care derivd din obligaliile beneficiarului fald de
aulodtatea finanlatoare conform contractului de finanlare care urmeaz6. a fi semnat,
(2) ActivitAlile prestate de cdtre personalul nominalizat in echipa de proiect sunt
reflectate corespunzdtor in cuprinsul figei postului aferente proiectului, prevdzute in
anexele nr. 1 - 5 la prezenla dispozilie, atribulii care completeazd fiqe1e de post a1e

funcliei de bazd delinute in cadrulprimdriei.



Art.3 (1) Incepdnd cu data emiterii prezentei, pe perioada de implementare a proiectului
,,Infiinlare sistern de alimentare cu apd potabild gi canalizare menajerd cu stalie de
epurare satele Tarcdu qi Straj a, comuna Tarcdu, judelLrl NeamJ", salarialii gi funclionarii
publici menliona{i la afi. 1 vor beneficia de o maj orare a salariului de bazd cu pAnd la
25 clase de salarizare in rapod cu timpul alocat pentru rea)izarca activitdlilor pentru
proiect 6i fbrd a depdqi timpul de lucru maxim prevdzut de lege, dup[ cum urmeazA.
- 1 clasd de salarizare pentru 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 pend la 62 ore de activitate;
- 13 clase de salarizare pentru 63 ore pdnd la 89 ore de activitate;
- 17 clase de salarizare pentru 90 ore pdnd la 116 ore de activitate;
- 21 clase de salarizare pentru 117 ore pAnd 1a 143 ore de activitate;
- 25 clase de salarizare pentru mai mult de 143 ore de activitate;
(2) Majorarea prevdzLtld la alin. (1) se acordd lunar in baza fiqelor de pontaj care atestA
timpul efectiv lucrat in luna precedentd de fiecare membru al echipei de implementare
in cadrul proiectului, insuqite de cdtre managerul de proiect qi aprobate de cdtre
ordonatorul principal de credite.

Art.4 Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozilii vor fi duse 1a indeplinire de
cdtre echipa de implementare prevdzutA h art. 1, persoana responsabil[ cu resursele
umane gi compartimentul contabilitate.

Art.S Prezenta dispozi{ie se comunic5, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege, Judefului NeamJ, personalului din
structura funclional5 a administraliei publice e, gi se aduce la cunoqtinld publicd
prin afigaj la sediul primdriei.

Avizeazd pentru legalitate,
Juncu

N, t( din 24.04.20rj

IULIAN
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Data intocrnirii : 24.04.2017

Re
PRIMAR COMUNA TAR

1,, Elemelitrte.de identificare a .pos.tr{l,ui

2 ' Durata indeprinirii sarciniror in cadrur proiect urui :24 aplrte 2017- pana ra
finalizarea proieciului, pe perioada implement5rii proiectuur

3. Cerintele postului

NEAMT,
IULIAN

" Infiintare sistem de
menajera cu statie de epurare, satele Taicau si Straia.
comuna Tarcau, judetul Neamt ,'

Nivelul siudiilor: S uperior
Nivelul posiiului: De conducere

Formare
profesionald:

Studii superioare

-

. cunogtinle de management de proiect:. abilit6ti de comunicare gi negociere, capacitate de analizd,
creativitate, atentie la detalii seriozitate, iniliativd, abilitdli de
organizare, coordonare 9i planificare.

' capacitate de gestionare a datelor gi informaliiior,. capqcitate empaticd,. cunogtinle utiliza
' onestitate gi confidenlialitate;
' lucru in echipS;, capacitate de lucru in condilii de stres;. cunoa$terea unei limbi de circulatie internalionald.

Competen le:

Abititdti:

4; Desori,etiea. activitdt;ilor corespunz.dtoar:e postr,rlui

4.1 Aria de responsabilitate a postului:
' coorcloneazd activitatea. de implementare a proiectului gi se asigurd de respectarea

cerinXelor organismulu,i. finantator precum gi a celor existente in cjrerea de iinanlare' indeplineste atributiunile specifice in suboidinea responsabilului legal de proiect,
activitatea desfasurandu-se in timpul normat de munca zilnic,' este responsabir/a pentru impremeniarea cu succes a activitatiror proiecturui si
atingerii rezultatelor planificate in pfoiect,

' supr€ivegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului.' colabofeaza cu toate compartimentele functionale ale institutiei cu atribuiii sau
responsabilitati in lmplementarea proiectului.



4.2 Atribu[ii specifice postului:
cooTclonarea activittitilor din cadrul proiectului gi supervizarea directd a
responsabililor echipel de proiect gi a firmei de consultanlS contractate;
astgurarea transferului de informalii intre membrii ecl-ripei de proiect gi firma de
consultan!d contractatS;
monii.orizarea progresului proiectului, prin raportare la obiectivele siabilite;
intocrnirea gl predarea raport6rilor tehnice 9i financiare conform cerin!elor
programului 9i legislatiei in vigoare;
supervizarea procedurilor de achizilii ce se vor desfdgura in cadrul proiectului;
supefvizarea realizdrii promovdrii proieciului 9i disemindrii informaliilor;
monitorlzafea aciivitdlii firmei de consultan!a care va realiza managementul
proie,stului:

organizarea de int6lniri periodice in vederea identificdrii eventualelor riscurr gr
nereguli intAmpinate pe parcursul implementdrii proiectului;
asigurarea respectdrii calendarului de activitd{i aprobat Ia nivelul cererii de finantare
gi monltorizarea gradului de indeplinire a acestofa, conform cerintelor impuse:
anali;zarea gi prevenirea posibilelor riscuri ce pot apdrea pe durata implementdrii
proiectului:
resp€)ctarea principiilor referitoare la egalitatea de
mon,torizarea gi evaluarea proiectului,
Asigurarea unui clrcuit informational adecvat si
legal de proiect despre progresele inregistrate
confrunta.

ganse privind proiectul propus;

informarea lunara a responsabilului
si eventualele problem cu care se

4.3 Responsabilitdfile postului:
. cunoiagte procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabild;
' cunoi?gte prevederile din ghidul solicitantului referitoare Ia implementarea proiectuluii

cunoagte prevederile contractului de finantare a proiectului;
iransmite orice tip de lnformalie pe care o considerd oportund echipei de
implementare a proiectului;
rdspLrnde de calitatea documenta!iilor de raportare realizate pentru proiect;
rispunde de respectarea termenelor de depunere a raportdrilor intermediare si fihale
prevdrzute in contractul de finantare al proiectului;

orotect:
' pdstreazd confidentialitatea lucrdrilor, datelor si. formuleaza si pregateste versiunile draft pentiu

de proiect
' actioneaza ca si conducaior si supervizeaza activltatea echipei de proiect intocminc

lunar programul activitatilor pentru membrii echipei de proiect si pontajele lunare in
baza activitatilor zilnice desfasurate,:

5, ,Relalii,ierarhice, functionale. gi de colaborare

. DE SUBORDONARE: -
' DE SUPERVIZARE: fald de responsabilul tehnic, responsabilul financiar,

responsabilul de achizi{ii publice gi secretarului de echipa.

. instruiegte gi transmite informaliile necesare implementdrii proiectului cdtre echipa de

informa!iilor.
fisele de posi ale membrilor echipei



6, Termeniii si conditiile de prestare a activitdtilor

Angajatul este subordonat responsabilului legal de proiect desfasurandu-si activitateain paralel cu celelalte atributiuni de serviciri stabilite pln iira 
-p*iului, 

activitatea
desfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorur institutiei.

. -s,arcinile 
prevdzute in prezenta figd sunt aferente perioadei in care sarariatuldesfdgoard activitdti in cadrul proiecturui ,, Infiintare srstem de aljmentare cu apa potabira si

canaliz-gre menajera cu statie de epurare, satere Tarcau si straja, .o*rnu rJouu, judeturNeamt"' $i compreteazd sarcinire 9i airibuliire oin tiga poriurri 
""ii"iiati 

o. bazd asalariatului.

Nume prenume ocupant post: Sandu Daniela

Semndturd ocupant post:

Data semndrii: 24,04.20iT
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Data intocmirii: 24.04.2017

1., Elemente, de identifiicare a pos.tul'ui

2. . Durata indeplinirii sarcinilor in cadrul proiectului :24 aprilie 2A17- pana la
finalizarea prolectului, pe perioada implementdrii proiectuui

3. Cerintele postului

4. Degerieuqea activiteli.l or cares p u nzdtoare postu l,rrr i

4.1 Aria de responsabilitate a postului:
' Organizeaza, planifica si raspunde de activitatile departamentului

proiectulul.
. oferd asistentd tehnicd in activitatea de implementare a proiectului

cadrul legal precum gi cu prevederile cererii de finan{are,

Re
PRIMAR C AU,JUD NEAMT

GAINA IULIAN

tehnic din cadrul

in conformitate cu

4.2 Atribu{ii specifice postului:
. participa la elaborarea 9i intocm,rea documentaliei aferente cererii de finanlare;. participa la procedurile de licitalie privind achizilionarea serviciilor de elaborare a

proiectului tehnic:

Proiectul: " lnfiintare sistem de alimentare cu a"pa potabila si canalizare
menajera cu statie de epurare, satele Tarcau si Straja,
comuna Tarcau, judetul Neamt "

Nivelul studiilor; Superior
Nivelul pot;tului: De ex

Formare profesionald: Studii superioare
Competen!e: abilitdli de comunicare, capacitate de analiz6, creativiiate,

.ianiia la clo{clii cari^7i+^+^ ini+ia+iUi ^Aili+;r-,.,JZtr.ate, ltilt.tvit, ap ttitlt 0e
organizare, coordonare 9i planificare.
capacltate de gestionare a daielor gi informatiilor;
capacitate empaticd.

AbiliiS!i: cunogtinte uiilizare PC (Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
gestionare baze de date, programare web, administrarea
re!elelor de calculatoare;
onestitate 9i confiden!ialitaie;
lucru in echipd;
capacitate de lucru in conditii de stres;
cunoagterea unei limbi de circulatie internationalS,



i participa la procedurile de licitatie pentru furnizarea de echipamente gi dotdri
necesare proiectului;

' verifica periodic stadiului de executie si incadrarea in termen a lucrarilor,
comparative cu datele preconizate in graphic.

' vefifica conformitea echipamentelor achizilionate cu specificaliile din caietele de
sarcini, pe parcursul implementdrii proiectului:

' realizeaza rapoartele tehnice in conformitate cu cerinlele proiectului gi legislaliei in
vtgoare;

. participa la toate fazele determinante a lucrarilor
' efectueaza receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor pe baza documentatiei de

executle.
. asigura urmarirea proiectelor executate in

permisele de executie (graficul de executie)
proiectului:

ceea ce priveste incadrarea lor in
si clauzelor contractul de executie a

' verifica intocmirea corecta a devizelor proiecielor de executie pentru lucrarile
contraciate;

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

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

4.3 Responsabilitdtile postului:

' cunoagte procedurile de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabild;
' cunoagte prevederile din ghidul solicitantului referitoare la implementarea proiectului;. cunoagte prevederile conhactului.de finanlare a proiectului;
' transmite orice tip de informalie pe care o consideri oportund echipei de

implementare a proiectului;
pdsireazd confidenlialitatea lucririlor, 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 receptie:
asigura intocmirea situatiilor lunare a situatiilor de plata partiale sau definitive. oentru

. DE SUBORDONARE: fald de managerul de proiect.. DE COLABORARE: cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achizitii publice,
cu secretarul de oroiect.

Semndturd ocupant post:

6. Termenii si conditiile de prestare a activitelilor
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 institutiej.

sarcinile prevezute ln prezenta fige sunt aferente perioadei in care salariatul
desfdgoard activiteti in cadrul .proiectului ,,Reabilitare gi modernizare cdmin cultural, sar
Tarcdu, comuna Tarcdu, judetul Neam!" 9i completeizd safcinile 9i atribuliile din figa
postului activiteti de bazd a salariatlui

Nume prenume ocupant post: Ailincai Dumitra

Data semndrii: 24.04.2017
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Daia intocmirii: 24.04.2017

'1'.,,E|:emellte de,iden$ificarer?,F,pstului,

2. Durata indeplinirii
finalizarea proiectului,

3, €erinlele,postu,l,ui

Reprezen I legal
PRI[/AR COMUNA TARC

GAI lULlAl'l

sarcinilor in cadrul proiectului :24 aprilie 2017_ pana la
pe perioada implementdrii proiectuui.

Proiectul: " lnfiintare sistem d
menajera cu statie de epurare, satele Taicau si Straja,
comuna Tarcau, judetul Neamt ,,

=_---suoeriof
F--'-ue executie

Nivelul siudiilor:
Nivelul postu lu i:

Formare profesionald: Studii superioare 

-

. abilitdti de comu
creativitate, atentie la detalii, seriozitate, ini!iativd, abilitd!i
0e organizare, coordonare si planificare.. capaciiate de gestionare a Oatetor 9i informaliilor;. capacitate empaticS,. cunogtinle utiti
Power Poini);

' onesiitate 9i confidenlialitate;. lucru in echipd;. capacitaie de lucru in condilii de stres;
' cunoagterea unei limbi de circulalie iniernalionald,

Competen!e:

Abilitelil

4,,D,esederea'a.etivi,tdfi lor cor,e-spunz*toare postul ui

4.1 Aria de responsabilitate a postului:
' oferd asistenlE financiard in activitatea de implementare a proiectului in conformitatecu cerintele organismului finantator precum gi cu cele existente in cererea de

finanlare.

4.2 Atributii specifice postului:
' asigurarea managementului financiar al proiectului propus in conformitate cu

Contractul de finanlare 9i legislalia in vigoare;
' participarea la organizarea procedurilor de licitalii ce se vor desfdgura in cadrulprorectului:

' verificarea incadrdrii corecte a pld{ilor gi a cheltuielilor realizate, in limitele bugetului
aprobat:

' verificarea documentelof de platd (faciuri, ordine de platd, extrase de cont):



. supervizarea inregistrdrilor contabile;
' stabirirea, impreund cu managerur de proiect, a unei prioritzSri a resurseror arocate;' rearizarea de rapoarte financiare periodice care sd ateste evolulia proiecturui,

conform calendarului stabilit, in conformitate cu cennlete programului gi ale legislalieiin vigoare;
' ::l::T:: :i anarizarea costuriror gi resurseror financiare impricate in imprementarea

' featjzarea gi avizarea pldlilor cdtre furnizorii implicali in proiect;' gestionarea gi !inerea evidenlei materialelor din gestiunb, achiziSionate prin proiect;. monitorjzarea gi evaluarea financiard a proiectului.

4.3 Responsabilitdfile postului:
' cunoagte procedurile de implemenlare a proiectelor cu finanlare nerambursabi16;' cunoagte prevederile din ghidui soliciiantului referitoare ta imptemeniaiea proiectutui;' cunoaqte prevederile contractului de finanlare a proiectului;. cunoagte legislalia in vigoare in domeniul financiar-contabii;' tfansmite orice tip de informalie pe cafe o considerd oportund echipei dermptementare a proiectului;. pdstreazi confidenlialitatea lucrdrilor, datelor gi informaliilor,. pregateste rapoarte lunare fjnaciare de evaluire ale pfoiectului.. participa la toate activitatile cu rol consultativ.' atrage atentia managerului .de proiect asupra tuturor deviatiilor bugetulur aprobat

aparute pe parcursul derularij proiectului.
' lmplementeaza orice alta activitate necesara finalizarii cu succes a proiectutur

5-,.Rel.b!ii,,ienarlniee, f.unc{ior;ra.le,,gi de oolabonare

' DE SUBORDONARE: fald de managefut de pfoiect;' DE coLABoRARE: cu responsabilur iehnic, cu responsabilul de achizilii pubrice 9jcu secretarul de proiect,.

6..Termenii si conditiile de prestare a activitdlilor

Angajatul este subordonat managerului de proieci desfasurandu-si activitatea inparalel cu celelalte atributiuni de serviciu st;bilite prin fisa postului, activitaiea
desfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorur institutiei.

, sarcinile prevdzute in prezenta figd sunt aferenie perioadei in care sarariatul
oesTagoara actrvrtati in cadrul proiectului ,,', Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila
si canali.zare menajera cu statie de epurare, satere Tarcau si straja, comuna Tarcau,judetul Neamt " 9i completeazd sariinile 9i atribuliite oin tiga poJtuiruiu.iiuilaii o" oura ,salariatlui

Nume prenume ocupant post: BACIU MIOARA

Semndturd ocupant post

Data semndrii: 24.04.20i7
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Data intocmirii: 24,04,2017 bat,.,
lur

PRIMAR COMU LN
NAI

f i. .Elieme.rqlle de, :idqntifireare, a,porstu l,r,l i

2, ' Durata indeplinirii sarcinilor in cadrul proiectului .24 aprilie 2oi7- pana la
finalizarea proiectului, pe perioada implementErii proiecruur

3. Ge.ri,n$ele rpostului

4, :Besc.rierea activitdlilor,eorespurrzdtoare pos,tulr,ri

4.1 Aria de nesponsabilitate a postului:
organizeaza , planifica si raspunde de activitatile de achizitii publice pentru

implementarea proiectului.

4,2 Atribu{ii specifice postului:
' Coordoneazd toate activitdtile de achiziiii ale proieciului (pregdtegte, planificri 9i

coordoneazd activitdtile pentru vizibilitatea proiectului, pregdtegte formurarere,
primegte formularele completate, face estimdri, face achizitii, etc.);. Rdspunde de pregdtirea gi realizarea liciialiilor pentru achiziliile publice;. Efectueaza publicarea anunturiior SEAP,

' Asigura baza legala in vederea respectarii prevederilor legislative de atribuire a
contractelor de achizitii publice.

Proiectul: " lnfiintare sistem de alimentare cu apa potabila si cana
menajera cu statie de epurare, satele Tarcau si Straja,
comuna Tarcau, judetul Neamt ,,

Nivelul studiilor: Superior
Nivelul postului: De executie

Formare profesionald: Studii superioare
Com peten!r:: abilitdli de management qi comunicare, capacitate de

analizd, creativitate, atenlie la detalii, seriozitate, ini!iativd,
abilitdti de organizare, coordonare 9i planlficare.
capacitate de gestionare a datelor 9i informaliilor;
capacitate empaticd.

Abirird!i: cunogtinte utilizare PC (Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
onestiiate gi confidenlialitate;
lucru in echipS;
capacitate de lucru in condilii de stres;
cunoagterea unei limbj de circulatie internatlonald.



' seler:teazd gi propune Managerurui de proiect si Managerurui financiar toate.J::l:f^:?!forme penrru dotaiite propuse a fi cumparate 
;' Haracrpa ra eraborarea documentatiitor de atribuire intocmite pentru dosarere deachizitii de lucrari/servicii/bunuri

' Verifica conformitatea de pret a ofertelor de lucrari /servjcii si livrarjlor de bunuri;' Intocmeste dosarul de achizitii pentru fiecare achizitie de lucrari/bunurjJservicii incadrul proiectului aferent. Infegistreazddocumentele proiectului
' Monitorizeaza rea|zarea. 

.achizitiiror in cadrur proiecturui in conformitate cuprogriamul anual de achizitii;
' Raspunde de urmarirea executiei contracturui de executie a rucrariror deconstfuctii;. Raspunde de receptiile finale ale achizitiilor pubtrce;' Participi la realizarea rapoartelor de progres ale proiectului 

;' lmplementeazd orice altd activitate neceiard succesului proiectului - la solicitareaManagerului de proiect;

4.3 Responsabilitdtile postului :

' cunoa$te procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabild;' cunoagte prevederire regare in vigoare referitoare ra achiziliirL prori".; 
- - -

' cunoagte prevederile din ghidui soliciiantului referitoare f u i*pi"r.nidrea proiectului;. cunoagte prevederile contractului de finanlare a proiectului;
' Raspunde de de toate solicitarile din pariea conducerii pentru indeplinirea sarcinilor

confor'm f isei postulu i.

' transnlite orice tip de informalie pe care o considerd oportun6 echipei de
implernentare a proiectului;

' pdstreazd confidentialitatea lucrdrilor, datelor gi informaliilor.' Manifesta disponibilitate catre dialog, receptivitare, calm,tact jn relatiile de serviciu.

5, Relalii i:errarhice, funclionale gi de colaborar.:e. DE SL,BORDONARE: fa!6 de managerul de proiect.
' DE COLABORARE: cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financrar gr cusecretarul de proiect .

6. Termenii si conditiile de prestare a activitd{ilor

Angajatul este subordonat managerului de proiect desfasurandu-si activitatea inparalel cu celelalte atributiuni de serviciu stabilite prin fisa postului, activitatea
desfasurandu-se dupa un program orar aprobat de conducatorur institutiei.

s_arcinil<; prevdzute in prezenta figE sunt aferente perioadei in care sarariatul
desfSgoard activitdti in cadrul proiectului '; Infiintare sistem de'aliment"r" ., Lpr potabila sicanaltzare rnenajera cu siatie de epurare, satele Tarcau si straja, aornrnu Tarcau luoetulNeamt " 9i c:ompleteazd sarcinile gi airibuliile din figa postului aciivitdli de bazd a satafiaflui

Nume prenume ocupant

SemndturS ocupant post:

post: MUNTEANU ELENA

Daia semndrii: 24,04.20i7



#nErB

Data intocmiril; 24.04.2017
l rega prol

PRII\4AR CO JUD UL NEA
GAI IU

1. Eleriprlte de identi,fi,care a postului

2, Durata iindeplinirii sarcinilor in cadrul proiectului , 24 april\e 2017 - pana la finalizarea
proiectului, pe perioada implementiril proiectuui

3, Oerinlele p-ostnlui

4. Deserierea activitd,filor oorespunzdtoare postul.ui

4.1 Aria dre responsabilitate a postului:
. oferd asistenld in organizarea activitdtilor aferente implementdrii proiectulu., in

conformitate cu cadrul legal precum 9i cu cererea de finantare;. oferd asistenld in organizarea activitdlilor de secretariat aferente proiectului, in
conformitate cu cererea de finanlare 9i contractul de finanlare,

4.2 Atributii specifice postului:
. intocmirea gi asigurarea respecterii ordinel de zi, la gedintele de proiect;
' mentinerea legdturi cr, mediul extern, in lipsa managerului de proiect;. spri.jinirea activitSlii echipei de implementare, prin redactarea documentelor solicitate;. intocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea echipei de proiect;

- SECR'ETAR ECH.IIPA PROIIECT

Proiectul:

" Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si ca'nalizare
menajera cu statie de epurare, satele Tarcau si Straja,
comuna Tarcau, judetul Neamt "

Nivelul studiilor: Su
Nivelul postului: De ex re

Formare profesionalel Studii superioare
Co mpetente: abilitdli de comunicare, capacitate de analizS, creativitate,

atentie la detalii, seriozitate, ini!iativd, abilitdli de
organizare, coofdonare gi planificare,
capaciiate de gestionare a datelor gi informatiilor;
capacitate empaticS,

Abilita{i: cuno$tinle utilizare PC (Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
onestitate gi confidentia litate;
lucru in echipd;
capacrtate de lucru in condilli de stres;
cunoaqterea unei limbi de circulatie internationald,



. asigufarea activitdtii de secretariat a proiectului;

4,3 Responsabilitdtile postului:
' cunoagte procedurile de implementare a proiectelor cu finanlare nerambursabil6;
' cunoagte prevederile din ghidul solicitantului referitoare fa implementarea proieciului;. cunoagte prevederile Manualului de Ideniitate VizualS a proieciului;. cunoagte prevederile contractului de finantare a proiectului;
' transmite orice tip de informalie pe care o considerd oportund echipei de lmplementare a

proieotului;

' pdstn:azd confideniialitatea lucrdrilor, datelor gi informaliilor.. Inregistreaza toate documentele de inirari/iesiri aferente oroiectului
' Primeste si trimite corespondenta,. Redacieaza si arhiveaza documente.

5", Rola$iirierarrll iee; f u.ne,lion ale g,i de ool aborare

. DE SUBORDONARE: fatd de managerul de proiect,
' DE COLABORARE: cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar gi cu

responsabilul de achizilii publice.

6. Termenii si conditiile de prestare a activitdtilor

Angajaiul este subordonat managerului de proiect desfasurandu-si activitatea in paralel cu
celelalte atributiuni de serviciu stabilite prln fisa postului, activitatea desfasurandu-se dupa un
program orar aprobat de conducatorul institutiei.

Sarcinile prevdzute in prezenta figd sunt aferente perioadei in care salariatul desfdgoari
activiiSti in cadrul proiectului " lnfiintare sistem de alimentare cu apa potabila si
canalizare menajera cu statie de epurare, satele Tarcau si Straja, comuna Tarcau,
judetul Neamt " gi completeaza sarcinile gi airibuliile din figa postului activitdli de bazd a
salariatlui

Nume prenume ocupani post: JUNCU GHEORGHE

Semndturd ocupant post:

Data semndrii: 24.04.2017



REF'ERAT

Privind necesitatea constituirii echipelor de proiect pentru
implementarea proiectelor:

- Reabilitare si modernizare camin cultural Tarcau
- Inliintare 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 finantaxe si semnarea contractului de finantare emise de
AFIR cu w. 2279/07.03.2017 kregistrata la beneficiar sub nr,
1978107.03.201,7 pt contractul de finantare
C0760CM00011612900113 si rtr. 3453124.03.201'1 pt contractul de
finantaxe C0720AM00021612900276, se impune constituirea la
nivelul primariei comunei Tarcau a echipelor de proiect formate din
personalul existent angajat in cadrul apatatului de specialitate al
primarului comunei Tariau.

Avand in vedere complexitatea si importanta implementarii
acestor doua proiecte si calendarul care trebuie respectat conform
notificarilor mentionate este ca necesar ca prin act administrativ emis
de primarul comunei Tarcau in calilate de tepteznnat legal sa fle
stabilite componenta si atributiile personalului ce vor face parte din
echipele de proiect.

In conformitate cu cele expuse rog dispuneti.

vTcEPRIMAR,
Mircea ValerjryNistor

/1 //- '-4x-7u\-


