
Atribuțiile postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional principal din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte și 

Programe, Serviciul Managementul Proiectelor  și Programelor, Direcția Generală 

Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 

 

1. Participă la procesul de derulare a proiectelor de dezvoltare locală, care 

răspund necesităţilor comunităţii locale, finanțate din programele UE sau alte 

programe,  

2. Contribuie la activitatea de monitorizare a modului de punere în aplicare a 

programelor de finanțate dezvoltate de către Sectorul 6, finanțate prin bugetul 

local și aflate în coordonarea D.G.D.L.D.P.F.E.  

3. Urmăreşte din punct de vedere juridic şi legal derularea proiectelor aflate 

în implementare; 

4. Participă la procesul de monitorizare a implementării proiectelor cu 

finanțare externă, dezvoltate sau aflate în gestionarea D.G.D.L.D.P.F.E, și ține 

legătura cu managerii de proiecte/membrii echipelor. 

5. Efectuează vizite în teren și elaborează rapoarte de vizită în vederea 

informării  superiorului ierarhic, echipei de proiect/coordonatorului de 

proiect/managerului de proiect/părților interesate asupra elementelor observate 

la fața locului. 

6. Realizează răspunsuri la notificări, adrese, convocări şi încercări de 

conciliere în baza clauzelor contractuale, transmise de către 

prestatori/executanţi, în cadrul contractelor finanţate prin fonduri externe;  

7. Participă la activități de supervizare, monitorizare, control și evaluează în 

permanență derularea contractelor de consultanță specifice; 

8. Participă/contribuie la procesul de management al proiectelor: derularea 

corectă a activităţilor de management financiar pentru îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor și condiţiilor prevăzute în Contractul de finanţare; monitorizarea, 

evaluarea și raportarea tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, inclusiv 

accentul pe realizarea livrabilelor; respectarea activităţilor din graficul de 

implementare în conformitate cu acesta; evaluarea proiectului în etape și 

propunerea de recomandări pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și a 

indicatorilor propuși; derularea activităţilor de informare și promovare din 

cadrul proiectelor; elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate 

contractele din proiecte (contracte servicii/furnizare de produse, indispensabile 

bunei implementări), conform legislației în vigoare și a instrucțiunilor din 

contractele de finanțare; managementul contractelor aferente proiectului; 

menţinerea contactului permanent cu organismul finanțator; elaborarea și 

redactarea graficelor de rambursare, cererilor de rambursare, cererilor de plată, 

cererilor de lichidare şi a rapoartelor de progres; elaborarea și redactarea 



propunerilor de modificări contractuale, pe durata implementării proiectelor, 

acte adiționale, notificări; elaborarea și redactarea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări primite de la organismul finanțator cu privire la aspecte tehnice sau 

financiare aferente proiectului;  urmărirea progresului conform planului de 

proiect şi raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării 

acestuia. 

9. Asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de 

control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul Primăriei 

Sectorului 6 şi care vizează îmbunătăţirea activităţii compartimentului; 

10. Actualizează informațiilor legate de proiectele care au obţinut finanţare 

europeană indiferent de sursa de finanțare în aplicațiile informatice gestionate 

de către finanțatori;  

11. Promovează, monitorizează şi evaluează proiecte ce beneficiază în 

implementarea lor de finanţare totală sau parţială din fonduri internaţionale, 

fonduri europene, fonduri locale etc.; 

12. Întocmește documentele necesare pentru constituirea echipelor de 

proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru și tipul de activităţi 

în care aceştia sunt implicaţi; 

13. Participă la elaborarea notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a 

proiectelor de hotărâri, când este cazul; 

14. Actualizează și aplică prevederile procedurilor existente de desfăşurare a 

activităţii compartimentului și a Direcţiei Generale; 

15. Asigură elaborarea şi revizuirea Procedurilor de Sistem și/sau Procedurior 

Operaţionale specifice activităţii pe care o desfăşoară, conform cerinţelor privind 

Sistemul de Control Intern Managerial şi Sistemul de Management al calităţii 

implementate la nivelul instituţiei în concordanţă cu modificările legislative, 

structurii organizatorice, reglementărilor interne şi a îmbunătăţirii continue a 

proceselor; 

16. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate potrivit 

dispoziţiilor, actelor normative în vigoare; 

17. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control 

Intern Managerial, la nivelul Compartimentului;  

18. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control 

intern/managerial;  

19. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform 

cadrului procedural;  

20. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul 

compartimentului; 

21. Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor 

pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;  



22. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază 

documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare 

stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic. 

23. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele cu caracter normativ, 

dispoziții ale primarului, care, prin natura lor, cad în sarcina sau se încadrează în 

obiectul şi atribuţiile compartimentului. 

 


