
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE nr. 77 / 2021 
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului 
 ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui 

 
Având în vedere: 

-referatul de aprobare al proiectului de dispoziție privind numirea membrilor echipei 
de implementare a proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui”, nr.4819/02.04.2021; 
-Ghidul Solicitantului al Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 
ENI 2014-2020, Primul apel pentru propuneri de proiecte, proiecte HARD, Prioritatea 
2.1 – Conservarea și Promovarea patrimoniului istoric și cultural;  
-Contractul de finanțare pentru proiectul 1HARD/2.1/50, având ca obiect acordarea 
finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Stefan cel Mare, 
istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, inclusiv anexele acestuia; 

în conformitate cu prevederile:  
   -art. 16 alin. (1), din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
   -art.4 și art.5 din Capitolul II al Anexei Regulament – Cadru privind stabilirea 
condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora 
se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene nerambursabile la Hotărârea de Guvern nr. 
325/10.05.2018;  
 în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art. 1 - Se numeşte echipa de implementare a proiectului “Ștefan cel Mare, 
istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, în următoarea componență: 

a) manager de proiect – Albu Alina Izabela, consilier, Direcția Dezvoltare 
și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 

b) manager financiar-Munteanu Andreea, consilier, Direcția Dezvoltare 
și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 

c) expert achiziții - Iacob Iulia, consilier, Serviciul de achiziții publice și 
contractarea serviciilor sociale, Consiliul Județean Vaslui; 

d) expert tehnic - Airinei Cristian Gabriel, consilier, Direcția Dezvoltare 
și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 

Art.2.-(1) Pentru derularea corespunzătoare a proiectului, persoanele 
nominalizate la art.1 vor aloca activităților prevăzute în proiect un timp de lucru și 
vor avea, în principal, următoarele atribuții: 

a) manager de proiect – (50% din normă x 24 luni, maxim 92 ore/lună) - 
asigură managementul proiectului, relația cu liderul de parteneriat, 
urmărește încadrarea în planul de acțiune și în bugetul alocat, îndeplinirea 
indicatorilor, organizează și coordonează echipa de proiect și repartizează 
sarcinile pe membrii acesteia, coordonează relația cu contractanții, 
întocmește minute și pista de audit, îndosariază, arhivează și păstrează 



documentația liderului de proiect, răspunde de activitatea de informare și 
publicitate, urmărește implementarea politicilor orizontale ale UE; 

b) manager financiar – (50% din normă x 24 luni, maxim 92 ore/lună) - 
asigură managementul financiar al proiectului, evidența veniturilor și 
cheltuielilor din cadrul proiectului; întocmește cererile de plata și de 
rambursare; urmărește asigurarea resurselor financiare necesare pentru 
implementarea proiectului; urmărește includerea în bugetul local a 
resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului; 

c) expert achiziții - (50% din normă x 20 luni, maxim 92 ore/lună) - asigură 
organizarea și derularea procedurilor de achiziții ale  Consiliului Judetean 
Vaslui Vaslui  din cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile legale; 

d) expert tehnic – (25% din normă x 20 luni, maxim 46 ore/lună)- asigură 
urmărirea execuției investiției în conformitate cu documentația tehnică, 
contractele de lucrări, procedurile și reglementările legale; supervizează 
activitatea proiectantului, executantului și diriginților de șantier; asigură 
urmărirea comportării în exploatare a investiției, inclusiv după expirarea 
perioadei de garanție. 

 (2) Majorarea salarială de care vor beneficia persoanele nominalizate în 
echipa de implementare se va stabili în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pe baza fișelor de pontaj prin care se atestă timpul efectiv alocat 
activităților proiectului de fiecare persoană și a rapoartelor de activitate lunare, 
avizate de managerul de proiect. 

Art.3.-(1) Atribuțiile membrilor echipei de implementare a proiectului 
menționați la art. 1 sunt specificate în fișele de post din anexele nr. 1-4, care fac 
parte integrantă din prezenta dispoziție. 

             (2) Fișele de post ale persoanelor nominalizate la art.1 se completează cu 
atribuțiile din fisele de post anexate prezentei dispoziții.  

Art.4. – Prezenta dispoziție se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului de finanțare a proiectului menționat la art. 1, cu excepția art. 2, alin. 
(2), care se aplică lunar, începând cu data prezentei dispoziții și până la finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare. 

Art.5. – Prezentul act administrativ se comunică persoanelor nominalizate la 
art.1, Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice, Serviciului 
Managementul Resurselor Umane, în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

    Data, 05 APRILIE 2021 
              P R E Ș E D I N T E ,  
                       Dumitru Buzatu 

 
     Contrasemneazã pentru legalitate:   

              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
        Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                            Director executiv, 

                    Mihaela Dragomir 
 



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  Anexa nr.1 

                                                                                                                                         la Dispoziția nr.77/2021 

 

Titlul proiectului STEFAN CEL MARE, ISTORIE COMUNA- PATRIMONIU 
COMUN, SOROCA - VASLUI 

Organizatia  JUDETUL VASLUI  

 

 

Fisa post 

Numele pozitiei MANAGER DE PROIECT- JUDETUL VASLUI  

Nivelul pozitiei managerial   

Scopul principal  
 

Asigura managementul local al proiectului in judetul Vaslui, pentru a 
atinge rezultatele locale ale proiectului si obiectivele specifice ale 
proiectului   

Conditii specifice  pozitiei  
 

Pozitia se va potrivi candidatilor cu experienta in finantarea si 
implementarea proiectelor, si cunoasterea finantarii programelor UE  

Studii necesare pentru pozitie 
 

Diploma de licenta sau echivalent  

Formare 
 

Certificat de Manager de proiect  

Competente informatice 
 

Internet, MS Windows sau similar, MS Office Suite sau similar 

Limbi straine 
 

Engleza, Romana 

Experienta  
 

Un an experienta in implementarea proiectelor (este de dorit finantare 
internationala)   

Abilitati cerute 
 

 capacitate de analiza si de rezolvare a problemelor;  
 bun comunicator, cu abilitati bune scrise si orale;  
 atentie la detalii, cu abilitati mari de calcul;  
 sprijin pentru proiect sau experienta echivalenta;  
 lucrator in echipa bun, si, de asemenea capabil sa lucreze cu 

supraveghere minima;  
 atitudine proactiva si auto-motivata;  
 disponibilitatea de a calatori;  
 experienta de lucru in echipe;  



 abilitati organizatorice bune, atentie la detalii;  
 intelegerea finantarii UE si raportarea proiectelor;  
 experienta in managementul de proiect sau echivalent;  
 flexibilitate (deschidere catre noi cerinte); 
 capacitate de planificare;  
 rezistenta la stres;  
 capacitatea de a planifica si gestiona resursele.  

Cerinte specifice 
 

 Angajatul trebuie sa cunoasca si sa aplice prevederile 
legislatiei privind sanatatea si siguranta la locul de munca si 
masurile de punere in aplicare a acestora; sa aplice si sa 
respecte reglementarile privind situatiile de urgenta.  

 Se vor respecta toate reglementarile si instructiunile emise de 
AM in acordul de finantare, cererea de finantare a acestui 
proiect.   

 Se vor respecta toate prevederile regulamentelor interne de 
organizare si functionare. 

Responsabilitati  
 

 Asigura un management adecvat pentru activitatile proiectului 
la nivelul judetului Vaslui, pentru a asigura realizarea 
indicatorilor de rezultate si a obiectivelor specifice prevazute; 

 Asigura pregatirea si planificarea proiectului in conformitate 
cu descrierea activitatilor si planului de actiune, la nivelul 
judetului Vaslui; 

 Coordoneaza echipa de implementare a proiectului de la 
nivelul judetului Vaslui; 

 Coordoneaza pregatirea documentelor pentru toate 
rapoartele de progress, intermediare si finale, si transmiterea 
acestora catre Solicitant; 

 Gestioneaza contractele incheiate in timpul implementarii 
proiectului in cadrul bugetului aferent judetului Vaslui; 

 Organizeaza sedintele periodice ale membrilor echipei de 
implementare; 

 Convoaca si coordoneaza intalnirile membrilor echipei de 
implementare; 

 Participa la intalnirile echipei de implementare convocate de 
catre Solicitant; 

 Este responsabil pentru comunicarea cu reprezentantul legal 
al judetului Vaslui, grupurile tinta locale si partile interesate, 
solicitantul si ceilalti parteneri ai proiectului; 

 Asigura monitorizarea continua a progresului tehnic si 
financiar la nivel local; 

 Asigura evaluarea intermediara si finala a proiectului si 
participa la evaluarile generale intermediare si finale ale 



 

 

proiectului; 
 Asigura cooperarea cu departamentele relevante ale judetului 

Vaslui pentru a asigura resursele materiale, financiare si 
umane necesare; 

 Aproba platile pentru activitatile desfasurate in cadrul 
bugetului Judetului Vaslui; 

 Observa, in toate fazele proiectului, prevederile stipulate in 
formularul cererii de finantare; 

 Pregateste si organizeaza toate evenimentele publice gazduite 
de catre judetul Vaslui in cadrul proiectului; 

 Asigura diseminarea tuturor rezultatelor proiectului, conform 
prevederilor din formularul cererii de finantare; 

 Asigura comunicarea cu mass-media locala, redacteaza si 
aproba comunicatele de presa; 

 Asigura conformitatea tuturor materialelor si documentelor 
produse la nivel local, cu regulile de identitate vizuala ale 
programului; 

 Patreaza toate documentele proiectului si furnizeaza 
solicitantului orice date tehnice sau financiare, atunci cand 
este solicitat de Autoritatea de Management sau de catre 
Biroul Regional pentru Cooperare transfrontaliera; 

 Identifica si evalueaza la timp orice problema care ar putea 
afecta implementarea proiectului la nivel local; 

 Identifica riscurile locale si asigura gestionarea riscurilor 
conform matricei de risc incluse in formularul cecerii de 
finantare. 

 
 



                                                                                                                                                                   Anexa nr.2 

                                                                                                                                          la Dispoziția nr.77/2021 

 

Titlul proiectului STEFAN CEL MARE, ISTORIE COMUNA- PATRIMONIU 
COMUN, SOROCA - VASLUI 

Organizatia JUDETUL VASLUI  

 

 

Fisa post 

Numele pozitiei MANAGER FINANCIAR- JUDETUL VASLUI 

Nivelul pozitiei Personal executiv financiar  

Scopul principal  

 
Responsabil financiar din partea Judetului Vaslui pentru proiect  

Conditiile specifice pozitiei  

 
Pozitia se va potrivi candidatilor cu experienta in finantarea si 
bugetarea proiectelor si cunoasterea finantarii programelor UE  
 

Studii necesare pentru pozitie 
 

Diploma de licenta sau echivalent (economie)  

Formare 
 

Certificat de management de proiect  

Competente informatice 
 

Internet, MS Windows sau similar, MS Office Suite sau similar, 
software de contabilitate  

Limbi straine 
 

Engleza, Romana  

Experienta  
 

Un an experienta in management relevant financiar (este de dorit 
finantare internationala)   

Abilitati cerute 
 

• capacitate de analiza si de rezolvare a problemelor  

• bun comunicator, cu abilitati bune scrise si orale  

• atentie la detalii, cu abilitati mari de calcul  

• sprijin pentru proiect sau experienta echivalenta  

• lucrator in echipa bun, si, de asemenea capabil sa lucreze cu 
supraveghere minima  

• atitudine proactiva si auto-motivata  

• disponibilitatea de a calatori  

• experienta de lucru in echipe distribuite  

• abilitati organizatorice bune, atentie la detalii  



 

• intelegerea finantarii UE si raportarea proiectelor  

• experienta in management financiar sau echivalent  

• flexibilitate (deschidere catre noi cerinte) 

• capacitate de planificare  

• abilitati de management financiar  

• rezistenta la stres  

• capacitatea de a planifica si gestiona resursele  

Cerinte specifice 
 

• Angajatul trebuie sa cunoasca si sa aplice prevederile legislatiei 
privind sanatatea si siguranta la locul de munca si masurile de 
punere in aplicare a acestora; sa aplice si sa respecte 
reglementarile privind situatiile de urgenta.  

• Se vor respecta toate reglementarile si instructiunile emise de 
AM in acordul de finantare, cererea de finantare a acestui 
proiect.   

• Se vor respecta toate prevederile regulamentelor interne de 
organizare si functionare.  

Responsabilitati  
 

• Este responsabil cu indeplinirea obligatiilor financiare ale 
Judetului Vaslui in cadrul proiectului; 

• Pastreaza comunicarea cu managerul financial al proiectului 
desemnat de catre solicitant; 

• Pregateste toate documentele, informatiile, rapoartele 
financiare intermediare si finale si cererile de plata; 

• Monitorizeaza progresul financiar al proiectului la nivel local; 
• Efectueaza operatiuni bancare (extrase, ordine, alte 

instrumente de plata); 
• Controleaza documentele financiare emise de catre furnizori/ 

contractori; 
• Efectueaza plati pentru activitatile proiectului desfasurate in 

cadrul bugetului Judetului Vaslui; 
• Participa la intalnirile echipei de proiect pentru a oferi 

asistenta in probleme economice si financiare; 
• Participa la sedintele de echipa convocate de catre Aplicant; 
• Asigura implementarea financiara a proiectului in 

conformitate cu prevederile din Ghidul aplicantilor de grant; 
• Intocmeste fluxuri de numerar pentru perioada de 

implementare a proiectului pentru bugetul local al proiectului  
• Intocmeste fluxuri de numerar anuale pentru bugetul local; 
• Pastreaza evidenta tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul 

bugetului Judetului Vaslui; 
• Colaboreaza cu auditorii pentru a a se asigura ca 

monitorizarea este efectuata; 



 

• Controleaza conformitatea dintre documentatiile de achizitii 
publice, licitatiile financiare/bunurile/serviciile furnizate, 
documentele pentru receptii, conturile, extrasele de ordine, 
pentru toate contractele incheiate in cadrul bugetului 
judetului Vaslui; 

• Produce rapoarte financiare exacte efectuate pana la 
termenele limita specifice;  

• Monitorizaza eficacitatea implementarii proiectului pe 
urmatoarele dimensiuni: finantare si bugetare;  

• Lucreaza cu managerul de proiect pentru evaluarea riscurilor ; 
• Contrasemneaza cererile de rambursare; 
• Identifica, urmareste, gestioneaza, si rezolva problemele 

legate de aspectele financiare ale proiectului; 
• Stabileste masuri pentru corectarea oricaror probleme 

referitoare la finante si buget,  in implementarea proiectului; 

• Evalueaza rezultatele proiectului; 

• Se informeaza cu privire la modificarile in reglementarile si 
legislatia financiara.   

 

   



                                                                                                                                                                   Anexa nr.3 

                                                                                                                                          la Dispoziția nr.77/2021 

 

Titlul proiectului  STEFAN CEL MARE, ISTORIE COMUNA- PATRIMONIU 
COMUN, SOROCA - VASLUI 

Organizatia JUDETUL VASLUI 

 

Fisa post  

Numele pozitiei EXPERT ACHIZIȚII - JUDETUL VASLUI  

Nivelul pozitiei Executiv (personal tehnic) 

Scopul principal  

 
Responsabil achizitii publice din partea Judetului Vaslui pentru proiect
  

Conditii specifice pozitiei  

 
Pozitia se va potrivi candidatilor cu experienta in achizitiile publice  
 

Studii necesare pentru pozitie  
 

Diploma de licenta sau echivalent 

Formare 
 

Expert certificat in achizitii  
 

Competente informatice 
 

Internet, MS Windows sau similar, MS Office Suite sau similar, 
software de achizitii (online/offline) 

Limbi straine 
 

Romana  

Experienta  
 

Un an experienta in activiati relevante de achizitii (sunt de dorit 
proiecte cu finantare internationala ) 

Abilitati cerute 
 

• capacitate de analiza si de rezolvare a problemelor  

• bun comunicator, cu abilitati bune scrise si orale  

• atentie la detalii, cu abilitati mari de calcul  

• experienta in achizitii  

• lucrator in echipa bun, si, de asemenea capabil sa lucreze cu 
supraveghere minima  

• atitudine proactiva si auto-motivata  

• disponibilitatea de a calatori  

• experienta de lucru in echipe distribuite  

• abilitati organizatorice bune, atentie la detalii  

• intelegerea finantarii UE, achizitii si raportarea proiectelor  

• experienta in management financiar sau echivalent  



   

 
  

• flexibilitate (deschidere catre noi cerinte) 

• capacitate de planificare  

• aptitudine in luarea deciziilor 

• cunoasterea legislatiei specifice(nationala si europeana)  

• rezistenta la stres  

• capacitatea de a planifica achizitiile pentru a respecta 
termenele limita  

Cerinte specifice 
 

- Seva respecta legislatia nationala si europeana privind 
achizitiile  

- Angajatul trebuie sa cunoasca si sa aplice prevederile 
legislatiei privind sanatatea si siguranta la locul de munca si 
masurile de punere in aplicare a acestora;sa aplice si sa 
respecte reglementarile privind situatiile de urgenta.  

- Se vor respecta toate reglementarile si instructiunile emise de 
AM in acordul de finantare, cererea de finantare a acestui 
proiect.   

- Se vor respecta toate prevederile regulamentelor interne de 
organizare si functionare. 

Responsabilitati  
 

o Responsabil pentru procedurile de achizitii 
o Planifica achizitiile si calendarul achizitiilor   
o Initiaza activitati de achizitii in conformitate cu programul 

proiectului  
o Intocmeste documentatia de achizitii;  
o Aproba achizitia bunurilor si serviciilor necesare;  
o Finalizeaza detaliile achizitiilor si livrarilor;   
o Urmareste si raporteaza valorile functionale cheie pentru a 

reduce cheltuielile si pentru a imbunatati eficienta;  
o Colaboreaza cu persoane cheie pentru a asigura claritatea 

specificatiilor si asteptarilor;  
o Anticipeaza evenimentele nefavorabile prin analiza datelor si 

pregatirea prognozelor de control;  
o Efectueaza gestionarea riscurilor pentru contractele si 

acordurile de furnizare;  
o Controleaza cheltuielile si reduce costurile de achizitie;  
o Colaboreaza cu auditorii pentru a se asigura ca monitorizarea 

este efectuata;  
o Produce rapoarte specifice la termenele stabilite;  
o Colaboreaza cu membrii echipei de implementare;  
o Verifica, aproba si semneaza documentele justificative ale 

proiectului pentru achizitii, pentru a respecta instructiunile 
specifice ale autoritatii contractante, si legislatia in vigoare ; 

o Intocmeste rapoarte si analize, inclusiv aspecte calitative si 
cantitative ale activitatii de achizitii desfasurate;  
 



   

 
  

o Intocmeste situatiile privind achizitiile publice necesare 
elaborarii rapoartelor pentru proiect ;  

o Colaboreaza cu managerul de proiect pentru a evalua riscurile 
Identifica, urmareste, gestioneaza si rezolva problemele de 
achizitii; 

o Stabileste masuri pentru corectarea oricaror probleme 
aparute in implementarea activitatilor de achizitii ale 
proiectului;  

o Se informeaza cu privire la modificarile in reglementarile si 
legislatia privind achizitiile publice.  

 

      



                                                                                                                                                                   Anexa nr.4 

                                                                                                                                          la Dispoziția nr.77/2021 

 

Titlul proiectului STEFAN CEL MARE, ISTORIE COMUNA- PATRIMONIU 
COMUN, SOROCA - VASLUI 

Organizatia JUDETUL VASLUI 

Fisa post 

Numele pozitiei EXPERT TEHNIC – JUDEȚUL VASLUI  

Nivelul pozitiei Executiv/ personal tehnic 

Scopul principal  

 
Responsabil pentru buna implementare a investitiei din judetul Vaslui 
in cadrul proiectului  

Conditiile specifice pozitiei  
 

Pozitia se va potrivi candidatilor cu experienta in supravegherea 
contractelor de lucrari  

Studii necesare pentru pozitie 
 

Diploma de licenta sau echivalent (studii tehnice) 

Formare  Nu este necesara  

Competente informatice 
 

Internet, MS Windows sau similar, MS Office Suite sau similar 

Limbi straine 
 

Româna 

Experienta 
 

3 ani experienta in supravegherea contractelor de lucrari  

Abilitati cerute 
 

Abilitati de analiza, concentrare pe detalii, initiativa; 
Abilitati de organizare, planificare, mediere;  
Persoana organizata, ordonata, responsabila; 

Un bun lucrator in echipa, si de asemenea capabil sa lucreze cu 
supraveghere minima, atitudine proactiva si auto-motivata  
Disponibilitatea de a calatori;  
Experienta de lucru in echipe distribuite.  

Cerinte specifice 
 

Se va respecta legislatia nationala privind lucrarile si supravegherea 
lucrarilor . 
Angajatul trebuie sa cunoasca si sa aplice prevederile legislatiei privind 
sanatatea si siguranta la locul de munca si masurile de punere in 
aplicare a acestora;sa aplice si sa respecte reglementarile privind 
situatiile de urgenta.  
Se vor respecta toate reglementarile si instructiunile emise de AM in 
acordul de finantare, cererea de finantare a acestui proiect.   
Se vor respecta toate prevederile regulamentelor interne de 
organizare si functionare. 



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

 
Responsabilitati  Contribuie la elaborarea cerintelor tehnice pentru elaboarea  

contractelor de servicii pentru supravegherea lucrarilor si a 
documentatiei tehnice, precum si a cerintelelor tehnice ale 
documentelor de achizitie ale lucrarilor, pentru investitia din 
judetul Vaslui;    

 Coopereaza cu proiectantul si supravegheaza contractual 
documentatiei tehnice;  

 Controleaza si primeste documentatia tehnica; 
 Obtine toate acordurile, aprobarile, autorizatiile, inclusive 

permisul de construire, pentru investitia din judetul Vaslui;  
 Pregateste documentele necesare pentru aprobarea 

documentatiei tehnice de catre organismele locale relevante; 
 Verifica progresul lucrarilor impreuna cu responsabilul 

financiar, fluxul de numerar livrat de catre constructor; 
 Este mediatorul intre Beneficiar, Constructor si Inginerul de 

supreaveghere a santierului; 
 Furnizeaza membrilor echipei de proiect toate datele si 

documentele necesare referitoare la desfasurarea lucrarilor 
de constructii; 

 Ia toate masurile necesare pentru desfasurarea lucrarilor in 
conformitate cu Proiectul Tehnic si cu legislatia si normele 
relevante; 

 Verifica si aproba devizele lunare de lucrari ale cantitatilor 
livrate de contractant , si propune plati; 

 Verifica si aproba rapoartele lunare transmise de catre 
supraveghetorul de santier  si propune plati; 

 Prticipa la sedintele UIP, oferind informatii si asistenta cu 
privire la problemele tehnice ale proiectului; 

 Gestioneaza derularea contractului de lucrari  de constructiI si 
etapele de lucru; 

 Informeaza managerul de proiect despre orice problema care 
ar putea duce la intarzieri in contractual de lucrari;  

 Coopereaza cu membrii echipei de implementare a proiectului 
la elaborarea rapoartelor tehnice de progress; 

 Observa, in toate fazele proiectului, prevederile din formularul 
cererii de finantare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic; 

 Participa la toate inspectiile esentiale ale lucrarilor si pastreaza 
contactul cu Inspectoratul Local in constructii;  ; 

 Participa la receptia investitiei;  
 Identifica riscurile tehnice locale, asistand managerul de 

proiect in luarea tuturor masurilor necesare pentru a gestiona 
riscurile. 



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

 
 


