UAT MUNICIPIUL
DROBETA TURNU SEVERIN
STR. Maresal Averescu, nr. 2

ANUNŢ

UAT municipiul Drobeta Turnu Severin, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, judetul
Mehedinti, str. Mr.Averescu nr.2, organizează concurs de recrutare in perioada 26.04-29.04.2022
pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:
Consilier ci.I, grad superior - Serviciul dezvoltare locala si managementul proiectelor
Conditii de participare la concurs: Consilier el.I, grad superior - 1 post
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul
Ştiintelor economice;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum- 7 ani.
Concursul se organizează la sediul Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin în perioada
26.04-29.04.2022 astfel:
- proba scrisă - 26.04.2022 - ora I 0,00.
- 29.04.2022 - ora 10,00.
- interviul
Dosarele de înscriere se depun la Directia resurse umane-administrativ, cam.14 din cadrul
Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin, strada Maresal Averescu nr. 2, telefon 0252/314379
interior 108, email: personal@primariadrobeta.ro, persoana de contact Barbulescu Simona consilier ci. I, grad superior, în termen de 20 de zile incepand cu data de de 22.03.2022 pana la data
de 11.04.2022.
Bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la Directia resurse umane administrativ din
cadrul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, cam.14 si la numarul de telefon
0252/314379, int. 108.

Bibliografie
Pentru concursul de recrutare pentru functia de
a postului vacant de consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Dezvoltare
locala si managementul proiectelor
1.
Constituţia României, republicată
Titlul I şi Il ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
2.
modificările şi completările ulterioare
3.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
4.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
5.
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările
ulterioare
HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
6.
40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
7.
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 20 I4-2020 cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare
8.
şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare
Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile şi
9.
completarile ulterioare
HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate in cadrul
1O.
operatiunilor finantate prin programe operationale, cu modificarile si completarile ulterioare
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Atributiile postului:
in baza portofoliului de proiecte si nu numai, identifica ideile de proiect care sunt
I.
eligibile in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pe Programul Operational
Regional 2014-2020, Programul Operational Capacitate Administrativa 20 I 4-2020,
INTERACT III, dar si pe Programul INTERREG IP A de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Serbia, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,-Interreg Europe,
Programul Interreg VA Romania-Bulgaria;
2.
verifica conformitatea administrativa si eligibilitatea solicitantului, a activitatilor
si a costurilor, calculeaza bugetul proiectului si rata de co-finantare ce revine UAT
Municipiul Drobeta Turnu Severin si informeaza seful de serviciu despre conditiile care
trebuie îndeplinite;

3.
redacteaza referatele de necesitate pentru includerea in lista de investitii a
obiectivelor ce vor fi finantate prin fonduri europene;
4.
redacteaza referatul de necesitate pentru demararea achizitiei documentatiei
tehnice necesare depunerii proiectelor pe care le va depune si il va transmite Serviciului
Investitii in vederea redactarii referatului de specialitate, temei de proiectare si demararii
achizitiei respective de catre serviciile de specialitate;
5.
intocmeste referatul privind aprobarea depunerii proiectelor pe sursa de finantare
identificata si-i transmite sefului de serviciu in vederea aprobarii de catre ordonatorul de
credite si de catre Consiliu Local;
6.
intocmeste cererea de finantare si finalizeaza dosarul aplicatiei in vederea
depunerii la finantator in termenul stabilit prin ghidul solicitantului;
pe parcursul etapelor de evaluare, raspunde la solicitarile de clarificari (daca
7.
exista), conform termenelor impuse si le transmite spre avizare sefului de serviciu;
8.
asigura stabilirea unor relatii de colaborare cu alte localitati din tara si strainatate
sau cu alte institutii si organizatii nonguvernamentale;
9.
in conditiile initierii/solicitarii unui parteneriat, analizeaza clauzele contractului
de parteneriat impreuna cu serviciul juridic si intocmeste un referat privind aprobarea
incheierii parteneriatului in vederea depunerii pentru obtinerea finantarii proiectului, care
se inainteaza catre seful de serviciu spre aprobarea ordonatorului de credite si a
Consiliului Local;
l O.
urmareste implementarea si monitorizarea proiectelor castigate din punct de
vedere al graficului de timp estimat pentru activitatile proiectului, din punct de vedere al
costurilor estimate in bugetul proiectului, anexa la contractul de finantare, din punct de
vedere al îndeplinirii rezultatelor si atingerii indicatorilor asumati prin contractul de
finantare, dar si din punct de vedere al activitatilor specificate in cererea de finantare;
11.
urmareste sa produca un feedback permanent cu privire la urmatoarele aspecte:
- încadrarea in graficul de timp estimat al proiectului (activitati intarziate, cuantificarea
depasirilor, fonnulari pentru revizuirea planului proiectului);
- resurse consumate vs bugetul proiectului (situatii privind cheltuielile efectuate pana la
data raportului de progres/cererii de rambursare, cuantificarea restului de plata pana la
finalizarea contractului de finantare, pe destinatii (linii bugetare), programarea estimativa
a costurilor pentru perioada u1matoare pana la finalizarea proiectului, rambursari
efectuate de catre finantator;
- rezultate obtinute vs rezultate anticipate, indicatori atinsi vs indicatori propusi
(cuantificarea rezultatelor/indicatorilor atinsi, mentionarea rezultatelor/indicatorilor
neindepliniti, recomandari in vederea atingerii acestora);
- alte aspecte sesizate asupra implementarii, precum si recomandari pentru corectarea
acestora;

28.
urmareste asigurarea sustenabilitatii proiectului "IMPRESS - Un nou mod usor de
a instala si realiza module prefabricate pe baza unui proces de proiectare integrata BIM
(Building information modeling)" si, acolo unde este cazul, elaboreaza rapoartele de
durabilitate pentru acesta si se ocupa de culegerea datelor si le transmite împreuna cu
raportul la O I;
29.
urmareste asigurarea sustenabilitatii proiectului "Sprijinirea masurilor referitoare
la prevenirea corutiei la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin" si, acolo unde este
cazul, elaboreaza rapoartele de durabilitate pentru acesta si se ocupa de culegerea datelor
si le transmite împreuna cu raportul la OI;
30 respecta cerintele sistemului de management implementat;
31.
respecta procedurile operationale conform OSGG 600/2018;
respecta cerintele de colectare selectiva a desemilor in conformitate cu prevederile
32.
Legii 132/20 I O;
33.
respecta codul de conduita etica al primariei;
34.
alte atributii stabilite de seful ierarhic, respectiv de conducerea institutiei.

