
COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE 

- elaborează propuneri de strategii de dezvoltare durabilă şi pentru derularea unor programe 

în domeniile economice şi de servicii de perspectivă în comună, în concordanţă cu Strategia 

de dezvoltare a comunei, pe baza finanţărilor din fondurile Uniunii Europene cât şi din 

“Fondul naţional de dezvoltare regională” a proiectelor prioritare;  

- acţionează în vederea deschiderii de cofinanţări pentru proiecte elaborate cu parteneri 

externi, urmărind obţinerea contribuţiei organismelor europene într-un barem minimal şi 

propunând totodată stabilirea coordonatorilor de proiecte;  

- acţionează în condiţii de parteneriat, ca centru de coordonare, implementare şi monitorizare 

a proiectelor la nivelul comunei Poiana Teiului, astfel încât resursele alocate să fie distribuite 

corect şi eficient;  

- asigură baza informaţională permanentă pentru primar, consiliul local  si mediul de afaceri 

din comună, referitoare la existenţa, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare ale 

programelor derulate în domeniul cooperării şi dezvoltării, incluzând pregătirea de materiale 

informative şi de prezentare a comunei Poiana Teiului;  

- urmăreşte integrarea în reţeaua instituţiilor şi organismelor europene cu rol şi atribuţii de 

coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor, pentru stabilirea şi menţinerea de 

contacte cu parteneri potenţiali în derularea unor proiecte de interes comun;  

- acţionează pentru cunoaşterea şi aplicarea principiilor Cartei europene a autonomiei locale, 

ratificată prin legislaţia românească;  

- iniţiază comunicarea informaţiilor pertinente privitoare la prevederile legale şi la alte măsuri 

luate de autorităţile administraţiei publice locale în procesul de integrare, în condiţiile 

prevăzute de Carta europeană a autonomiei locale;  

- realizează documentările necesare şi propunerile de proiecte si de acţiuni oportune, în 

contextul cooperărilor comunităţilor şi colectivităţilor;  

- colaborează cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est şi cu filiala Neamţ a acestei 

agenţii în toate problemele si aspectele ce interesează politicile de dezvoltare regională;  

- cooperează cu instituţiile publice competente, în vederea stabilirii eligibilităţii proiectelor de 

finanţare în cadrul programelor de  integrare cât si în derularea proiectelor aprobate, în 

vederea eliminării suprapunerilor, paralelismelor şi blocajelor si a asigurării convergenţei cu 

strategia judeţeană ori naţională din domeniu;  

- promovează integrarea activităţilor de colaborare externă ale consiliului local în programele 

specifice ale instituţiilor şi asociaţiilor europene constituite în acest scop (Adunarea 

Regiunilor Europei, Congresul Puterilor Locale si Regionale, Institutul European de 

Administraţie Publică, Fundaţia pentru Economie şi Dezvoltarea Durabila a Regiunilor 

Europei);  

- studiază fluxurile de informaţii privind evoluţia procesului naţional şi european de integrare;  

- iniţiază programe la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, vizând dezvoltarea locală şi le 

supune avizării comisiilor de specialitate şi plenului consiliului local; colaborează cu 



structurile de specialitate interne pentru sprijinirea finanţării acestor programe, din bugetele 

proprii şi din surse atrase, incluzând fonduri provenite de la Uniunea Europeană sau din alte 

surse;  

- identifică problemele economice şi sociale ale comunei care intră sub incidenţa asistenţei 

financiare internaţionale, acordată în mod special de U.E.; 

- identifică cererile de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, lansate 

de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale; 

- identifică şi contactează potenţialii parteneri pentru Proiectele cu finanţare naţională şi 

internaţională derulate de către autoritatea locală; 

- stabileşte contacte cu ordonatorii comunitari de credite, respectiv cu organismele şi 

instituţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate în managementul şi monitorizarea 

Proiectelor; 

- asigură centralizarea ofertelor şi a studiilor de proiecte - cu posibilităţi de finanţare - de 

interes pentru comunitate; 

- urmăreşte atingerea obiectivelor din Strategia de dezvoltare durabilă a comunei; 

- iniţiază şi asigură pregătirea condiţiilor de aplicare a unor programe cu finanţare 

internaţională în diferite domenii (infrastructură locală, participare cetăţenească, marketing 

social, informatizarea serviciilor, etc.); 

- asigură elaborarea şi redactarea aplicaţiilor pentru programe şi proiecte în vederea atragerii 

de fonduri cu finanţare internaţională pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii 

activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii comunităţii locale în general; 

- realizează evidenţa proiectelor derulate şi aflate în curs de derulare în cadrul autorităţii 

locale a căror finanţare este asigurată din fonduri naţionale, comunitare ori internaţionale; 

- elaborează şi prezintă rapoarte şi informări privind stadiul implementării proiectelor cu 

finanţare naţională, comunitară ori internaţională derulate de către autoritatea locală, la 

solicitarea consiliului local; 

- realizează coordonarea tuturor activităţilor legate de supervizarea şi implementarea 

proiectelor cu finanţare naţională, comunitară ori internaţională; 

- creează şi actualizează în mod continuu baza de date cu informaţii despre finanţatori (nume, 

adrese, direcţii de finanţare, sume minime şi maxime, termene limită, condiţii de eligibilitate) 

şi granturile interne şi externe; 

- realizează un sistem de arhivare a programelor, conform legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor 

UE; 

- asigură îndrumarea şi monitorizarea derulării programelor cu finanţare naţională, 

comunitară ori internaţională, păstrând legătura între finanţatori şi instituţie; 

- poartă răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor şi obligaţiilor impuse de 

instituţiile finanţatoare; 



- asigură întocmirea rapoartelor intermediare şi finale vizând derularea Programelor cu 

finanţare naţională, comunitară ori internaţională sau a altor programe, anual sau de câte ori 

se solicită; 

- asigură coordonarea aspectelor legate de semnarea şi implementarea contractelor de 

finanţare; 

- asigură coordonarea, monitorizarea şi sprijinirea Consultanţilor în derularea contractelor de 

finanţare; 

- urmăreşte efectuarea de analize, precum şi transmiterea în termenele precizate a rapoartelor 

întocmite de Consultanţi şi/sau de persoanele avizate; 

- asigură publicarea conţinutului proiectelor, într-o formă adecvată şi diseminarea lor în 

mass-media; 

- asigură realizarea şi distribuirea de materiale informative şi educative cu privire la 

proiectele implementate;  

- participă la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii acestora, în vederea adoptării   de 

acte administrative ale consiliului local privind implementarea proiectelor; 

- asigură ţinerea evidenţei şi poartă întrega răspundere pentru actele pe care le 

instrumentează; 

- urmăreşte şi asigură rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- exercită alte atribuţii şi lucrări de specialitate prevăzute de lege şi încredinţate pentru 

realizare de conducerea administrativă a comunei. 

 


