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DIRECŢIA PROIECTE ŞI STRATEGII

Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte

Atribuții inspector, clasa I, grad profesional superior

- Colaborează cu celelalte structuri ale Consiliului Local Braşov, ale Consiliului Judeţean
Braşov, cu grupuri de acţiune locală, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii de
învăţământ, mediul de afaceri şi societatea civilă, în scopul elaborării materialelor specifice
dezvoltării regionale – planul şi strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Braşov,
portofoliul proiectelor propuse a fi finanţate prin Programele Operaţionale precum şi prin
alte programe comunitare.

- Participă la acţiuni de diseminare şi promovare a informaţiilor din sfera dezvoltării regionale.

- Asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate.

- Identifică, selectează şi procură, în limitele competenţelor sale, sursele informaţionale
privitoare la programele de finanţare ale UE sau ale altor surse de finanţare externe/ interne
nerambursabile.

- Elaborează cererile de finanţare pentru proiectele eligibile prin Programele Operaţionale şi
alte programe de finanţare externe/ interne nerambursabile.

- Identifică şi propune iniţierea de parteneriate în vederea aplicării pentru proiecte cu finanţare
nerambursabilă.

- Pregăteşte documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii cu organizaţii private sau cu
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării în
parteneriat a unor proiecte de interes comun.

- Propune şi elaborează contractele de asociere între Municipiul Braşov şi alţi parteneri pentru
implementarea proiectelor şi urmăreşte derularea acestora.

- Asigură comunicarea cu organismele intermediare şi autorităţile de management specifice
programului de finanţare în perioada de evaluare administrativă, tehnico-economică şi
precontractuală.

- Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Braşov pentru
asigurarea cu operativitate a răspunsurilor la solicitările de clarificări în perioada de evaluare
a cererilor de finanţare.

- Asigură relaţionarea cu structuri responsabile, constituite pentru elaborarea şi implementarea
documentelor de programare la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

- Îndeplineşte atribuţiile dispuse de primar, în echipe de implementare a proiectelor finanţate din
fonduri comunitare nerambursabile postaderare. Atribuţiile din cadrul echipelor de proiect sunt
stabilite prin fişe de post distincte, care se constituie anexe la prezenta fişă a postului.

- 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.


