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FIŞA POSTULUI 

Nr. ……  

 

 Informaţii generale privind postul 

     1. Denumirea postului: Şef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor, COD COR 

111225 

     2. Nivelul postului: Funcţie publică de conducere  

     3. Scopul principal al postului: identificarea surselor și programelor de finanțare ale 

Uniunii Europene, întocmirea documentațiilor pentru accesarea acestora, implementarea 

proiectelor cu finanțare nerambursabilă și asistență în perioada post implementare a proiectelor 

finalizate. 
     Condiţii specifice privind ocuparea postului:  
     1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în profilul economic; 

     2. Perfecţionări (specializări): curs de specializare manager proiect și expert achiziții 

publice; 

     3. Cunoştinte de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): abilități de 

utilizare a calculatorului; 

     4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
     5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun cunoscător al legislaţiei în domeniu, 

corectitudine şi eficienţă în rezolvarea cererilor, abilitate în problematica instrumentelor 

structurale, solicitudine şi atitudine corespunzătoare faţă de public, colegi şi şefii ierarhici, 

rapiditate de reacţie şi adaptabilitate la situaţii complexe, aptitudini în folosirea calculatorului, 

dorinţa de autoperfecţionare continuă, capacitatea de a lucra în echipă şi/sau independent; 

capacitatea de analiză şi sinteză; profesionalism, răbdare, tact; fidelitate faţa de instituţie 

     6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit si sub termene 

limita, delegări frecvente; 

     7. Competenţă managerială: cunoştinte de management, calităţi şi aptitudini manageriale. 

 Atribuţiile postului:  
I. Atribuţii specifice activităţii desfaşurate: 

1) iniţiază proiecte şi programe privind dezvoltarea economico-socială a municipiului şi de 

îmbunătăţire a infrastructurii publice în concordanţă cu strategiile sectoriale aprobate; identifică 

căile şi mijloacele pentru realizarea acestora; 

2) identifică sursele şi programele de finanţare ale Uniunii Europene şi ale altor organisme 

interne şi internaţionale; 

3) asigură cooperarea municipiului Piteşti la nivel local, judeţean şi euroregional în 

domeniul dezvoltării economico-sociale;  

4) asigură activităţi specializate de management şi asistenţă tehnică pentru iniţierea, 

promovarea, elaborarea şi implementarea proiectelor; 

5) sprijină procesul de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale; 

6) asigură stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin; 

7) asigură colaborarea şi gestionarea relaţiilor cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-

Muntenia; 

8) gestionează documentaţia referitoare la sursele de finanţare şi la proiectele elaborate şi 

implementate de consiliul local şi primărie; 

9) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru asigurarea resurselor de co-

finanţare a proiectelor; 

10) identifică problemele economice şi sociale ale sectorului care intră sub incidenţa 

asistenţei financiare internaţionale acordate în mod special de U.E.;  

 11)    elaborarea documentației necesare autorității urbane in vederea prioritizarii proiectelor pe 

axa 4 a Programului Operational Regional (POR), intocmirea si transmiterea fiselor de proiect 

solicitate la autoritatea urbana in vederea prioritizarii proiectelor ; 
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12)   actualizarea și  implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană durabilă  și a 

Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD)a Municipiului Pitești pentru perioada 2014 – 

2023 prin : colectare date de intrare in vederea actualizarii Strategiei integrate de dezvoltare 

urbană durabilă  și a Planului de mobilitate urbană durabilă PMUD, realizarea modelului de 

transport urban actualizat pe baza datelor de intrare, masuri de optimizare a transportului urban, 

depunerea cererii de finantare si a eventualelor clarificari,semnarea contractului de finanțare, 

supervizarea/implementarea proiectelor,publicitatea proiectelor, conform Manualului de 

Identitate Vizuală specific fiecărui program, arhivarea documentelor.  

 13)  identifică cererile de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, 

lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale; dentifică şi contactează 

potenţialii parteneri pentru proiectele cu finanţare internaţională derulate de către municipiul 

Piteşti;  

14) stabileşte contacte cu ordonatorii terţiari de credite, respectiv cu organismele şi instituţiile 

naţionale, europene şi internaţionale implicate în managementul şi monitorizarea proiectelor;   

15) centralizează ofertele şi studiile proiectelor cu posibilităţi de finanţare de interes pentru 

comunitate; 

16) elaborează şi redactează cererile de finanţare şi documentele necesare pentru programe şi 

proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare internaţională pentru investiţii privind 

îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia municipiului şi a vieţii locuitorilor;    

17) realizează evidenţa proiectelor derulate şi în curs de derulare în cadrul municipiului 

Piteşti pe baza fondurilor internaţionale;   

18) coordonează toate activităţile legate de supervizarea şi implementarea proiectelor cu 

finanţare nerambursabila : 

  18.1. implementează și monitorizează proiectele cu finanțare nerambursabila, cu atribuții 

conform fisei postului din UIP, stabilita prin dispoziția Primarului; 

  18.2. verifică, împreuna cu firma de management si managerii tehnici si financiari din cadrul 

Direcției Economice si a Direcției Tehnice,  rapoartele de progres intermediare şi finale vizând 

derularea Programelor cu finanţare nerambursabila, conform graficului de prestare prevăzut in 

contractul de finanțare; 

  18.3. întocmește, împreună cu firma de management și managerii tehnici și financiari din cadrul 

Direcției Economice și a Direcției Tehnice,  cererile de rambursare conform graficului de 

rambursare, precum și dosarul achiziției;  

  18.4. analizează împreună cu comisiile de evaluare si recepție desemnate prin Dispoziția 

Primarului, rapoartele întocmite de consultanţi şi/sau de persoanele avizate si situațiile de lucrări;  

19) monitorizează derularea programelor cu finanţare internaţională, păstrând legătura între 

finanţatori şi instituţie;  

20) păstrează evidenta contractelor pentru lucrări și servicii; (împreuna cu firma de 

management si managerii financiari din cadrul Direcției Economice) 

21) coordonează aspectele legate de semnarea şi implementarea contractelor;  

22) coordonează, monitorizează şi sprijină consultanţii în derularea contractelor;  

23) analizează şi depune rapoartelor întocmite de consultanţi şi/sau de persoanele avizate;  

24) publică conţinutul proiectelor, într-o formă adecvată, în mass-media, respectând 

condițiile Manualului De Identitate Vizuala, realizând și distribuind prin intermediul firmelor de 

publicitate achiziționate în urma derulării unei proceduri de licitație publică, materiale 

informative şi educative cu privire la proiectele implementate; 

25) realizează şi distribuie materiale informative şi educative cu privire la proiectele 

implementate;  

26) îndeplinește atribuții specifice in cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, in care a 

fost desemnat prin dispozițiile emise de primar si asigura monitorizarea post implementare a 

proiectelor respective; 

27)   stabilește atribuții pentru salariații din subordine si răspunde de modul de îndeplinire a 

acestora. 

28)   răspunde de organizarea si coordonarea activității Serviciului Dezvoltare și Managementul  

Proiectelor; 

29)   derulează proceduri  de achiziție publică; 
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30 )   raportarea activitatii  Serviciului Dezvoltare și Managementul  Proiectelor : analiza lunara 

a graficului de activitate, întocmirea fișei de evaluare lunară  a activității personalului din 

subordine, întocmirea raportului lunar al activității  specifice serviciului, difuzarea fișei de 

evaluare și a raportului lunar la BMRU in vederea acordării drepturilor salariale, întocmirea 

raportului anual al activității   serviciului, difuzarea raportului anual la  S.A.P.L. în vederea 

întocmirii raportului anual al primarului. . 

II. Atribuţii generale: 

1) răspunde de organizarea, planificarea şi  coordonarea activităţii direcţiei/compartimentului şi 

îndrumă, controlează periodic această activitate, dispunând măsurile legale care se impun, în 

scopul îndeplinirii la termen şi în totalitate a sarcinilor ce le revin salariaţilor din subordine în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului; 

2) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial și integrat, 

calitate-mediu, la nivelul structurii coordonate, conform Codului Intern Managerial aprobat 

prin Ordinului Secretariatului General al Guvernului  nr. 600/2018, privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, Standardelor  ISO 9001:2015 și 

ISO 14001:2015; 

3) contribuie la realizarea programului de dezvoltare a SCIM aprobat; 

4) stabileşte/vizează obiectivele specifice și indicatorii de performanță la nivelul 

activităților coordonate prin transpunerea obiectivelor generale, a aspectelor de mediu și 

a obligațiilor legale de conformare; 

5) realizează obiectivele specifice postului în vederea realizării misiunii compartimentului; 

6) depozitează consumabilele uzate (cartușe, tonere) și echipamentele electrice și 

electronice în locurile special amenajate; 

7) colectează selectiv deșeurile reciclabile (hârtie-carton, metal, mase plastice și sticlă); 

8) economisește resursele (apa, energia electrică, hârtie, alte consumabile); 

9) respectă procedurile de sistem, verifică procedurile operaţionale specifice activității 

coordonate;  

10) gestionează atât riscurile ce ar putea afecta realizarea obiectivelor compartimentului 

coordonat cât și oportunitățile. 

11) asigură raportarea lunară/anuală sau în conformitate cu prevederile legale specifice structurii 

coordonate;         

12)  face propuneri pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 

al primarului municipiului Piteşti, conform competenţelor      

13)   întocmeşte fişa postului și fisa de stabilire a obiectivelor pentru fiecare salariat din 

subordinea directă şi nemijlocită, în raport cu cerinţele postului şi cu pregătirea profesională, 

iar în situaţia în care apar modificări legislative asigură completarea şi actualizarea acesteia    

14)  efectuează analize ale rezultatelor obţinute şi iniţiază acţiuni corective şi preventive 

necesare pentru îmbunătăţirea eficacităţii proceselor realizate în cadrul structurii 

coordonate; 

15)  identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile coordonate şi răspunde de 

soluţionarea acestora; 

16) aplică prevederile din Manualul de Management specifice domeniului său de activitate; 

17) asigură promovarea cunoaşterii cerinţelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 

Standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015; 

18) efectuează instruirea personalului din subordine pentru implementarea cerinţelor Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 cuprinzând standardele de management/ 

control intern la entităţile publice; 

19) se preocupă de îmbunătăţirea continuă a activităţii; 

20) îndeplineşte cu profesionalism, corectitudine şi loialitate îndatoririle de serviciu; 

21)  asigură cunoaşterea, respectarea şi aplicarea corectă a actelor normative aplicabile în    

domeniul său de activitate, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 

22)   rezolvă în termen, corespondenţa repartizată; 
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23)  asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu 

faptele, informaţiile, documentele sau datele cu caracter personal, de care ia cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

24)  în relaţiile cu publicul, oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor; 

25)  are obligaţia de a cunoaşte şi respecta îndatoririle stabilite prin Codul de Conduită a 

funcţionarilor publici, prin Regulamentul  Intern; 

26)  asigură respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul, arhivarea şi păstrarea în 

condiţii de siguranţă a documentelor; 

27)  răspunde pentru utilizarea integrală şi în condiţii de eficienţă a timpului de lucru; 

28)  participă la acţiunile organizate de PMP; 

29)  efectuează evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din 

subordine; 

30)  efectuează autoevaluarea sistemului de Control Intern Managerial 

31) propune, în condiţiile legii, acordarea de stimulente şi promovarea personalului din 

subordine; 

32) propune, în condiţiile legii, sancţionarea disciplinară a personalului pentru săvârşirea 

abaterilor disciplinare; 

33)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, transmise de şeful ierarhic superior şi/sau 

de primar. 

III. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SSM: 

1) să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională  atât propria persoană cât şi alte 

persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

2) să respecte regulamentul de circulaţie pe drumurile publice atunci când se deplasează de la 

domiciliu la serviciu şi invers, cât şi la deplasările în interesul serviciului cu autoturismul 

personal sau al instituţiei; 

3) să comunice imediat conducerii instituţiei sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă 

despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

salariaţilor; 

4) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior accidentele suferite de propria persoană; 

5) să coopereze cu lucrătorul desemnat pentru a permite conducătorului instituţiei să se asigure 

că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate; 

6) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă specifice locului de muncă şi măsurile de aplicare a acestora; să participe la instruirile 

organizate de responsabilul în domeniul SSM; 

7) să utilizeze corect aparatura de care dispune în desfăşurarea activiăţii, precum şi cea din 

dotarea compartimentului. 

IV. Atribuţii şi răspunderi în domeniul situaţiilor de urgenţă: 

1) să respecte normele şi măsurile în domeniul situaţiilor de urgenţă aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de persoana desemnată; 

2) să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de persoana desemnată; 

3) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor 

de apărare împotriva incendiilor; 

4) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la aparatura, sistemele şi instalaţiile 

din dotarea instituţiei; 

5) să coopereze cu salariatul  desemnat care are atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în 

vederea realizării măsurilor de apărare; 

6) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 

7) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare 

la producerea incendiilor. 
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8) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv 

telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei 

situaţii de urgenţă despre care ia cunoştinţă; 

9) să participe la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, la locul unde îşi desfăşoară 

activitatea; 

10) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate, în situaţii de urgenţă, potrivit 

măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate; 

11) să îndeplinească orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de primar, în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 

 


