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DIRECŢIA PROIECTE ŞI STRATEGII
Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte

Atribuții inspector, clasa I, grad profesional debutant

 Participă la grupurile de lucru pentru pregătirea proiectelor de finanțare
 Asigură implementarea proiectelor, de la semnarea Contractelor de finanțare până la sfârșitul

perioadei de sustenabilitate conform fișelor de post aferente fiecărui proiect, prin:
- elaborarea documentelor aferente implementării proiectelor, notificări,
solicitări de Acte adiționale (daca este cazul) și încarcarea documentelor în
sistemul MYSMIS,
- asigurarea realizării şi transmiterii la termenele stabilite a rapoartelor privind
stadiul implementării proiectelor, a activităţilor realizate și a fondurilor
nerambursabile atrase,

- monitorizarea îndeplinirii indicatorilor și rezultatelor proiectelor aflate în implementare,
- participare la recepţia lucrărilor/produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul
contractelor încheiate pe proiecte cu finanţare nerambursabilă, în care Primăria
Municipiului Brașov este beneficiar,
- raportarea indicatorilor post-implementare, ţinând permanent legătura cu finanţatorul
pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului,

 Asigură comunicarea cu organismele intermediare şi autorităţile de management specifice
programului de finanţare, în perioada de implementare și post-implementare, prin:

- participarea la vizitele pe teren organizate de organele de verificare (OI, AM) în perioada
de implementare a proiectului și post-implementare și furnizarea documentelor/
informațiilor solicitate,
- asigurarea corespondenței cu OI/AM în vederea îndeplinirii atribuţiilor aferente
implementării proiectului,

- asigurarea implementării recomandărilor formulate de către organele de control în
urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei privind proiectele cu
finanţare nerambursabilă, în care Primăria Municipiului Brașov este beneficiar,

 Asigură arhivarea in format electronic si fizic a documentelor aferente proiectelor aflate in
implementare

 Răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine.
 Asigură şi răspunde, în limitele competenţei, de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului

şi ale şefilor ierarhic superiori.
 Participă la cursuri de instruire specifice postului pe care îl ocupă.
 Rezolvă corespondenţa în conformitate cu legislaţia în vigoare.


