Nr. 36974/Dos X/A/a/07.12.2017
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
A N U N łĂ
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcŃii publice de execuŃie :
consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul DirecŃiei Managementul Proiectelor
(Serviciul Managementul Proiectelor, Dezvoltare Comunitară) a
Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Targoviste
Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
- 10 ianuarie 2018 ora 10:00 - proba scrisă (la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte)
- 12 ianuarie 2018 ora 14:00 - proba de interviu (la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte)
CondiŃii generale: conform art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, modificată şi completată
CondiŃii specifice:
- studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în următoarele domenii, stabilite conform
HG nr. 140/2017, in domeniile: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe sociale, stiinte umaniste si arte
- specializări în management proiect sau în achiziŃii publice
- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunŃului în
Monitorul Oficial, la Compartimentul Resurse umane şi Managementul calităŃii (27.12.2017)
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
- adresa de corespondenŃă: Str. RevoluŃiei nr. 1 – 3, cod 130011, Târgovişte
- tel: 0245611222, int. 117; fax: 0245217951
- e-mail: resurseumane.primariatgv@gmail.com
- persoană de contact: consilieri din cadrul Compartimentului Resurse umane si Managementul CalităŃii
Dosarul de înscriere va conŃine:
• formularul de înscriere tipizat;
• curriculum vitae, modelul comun european ;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor
specializări si perfectionari;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice,
management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
• copia carnetului de muncă si, după caz, a adeverinŃei eliberate de angajator pentru perioada lucrata,
care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
publice;
• copia adeverinŃei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului;
• copia adeverinŃei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul
funcŃiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiŃii specifice care
implică efort fizic si se testează prin proba suplimentară derulării concursului, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
• cazierul judiciar;
• declaraŃia pe propria răspundere sau adeverinŃa care să ateste calitatea sau lipsa calităŃii de lucrător
al SecurităŃii sau colaborator al acesteia;
Obs.
Copiile actelelor depuse vor fi însoŃite de actele originale în vederea certificării lor de către
secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere, precum si modelul adeverinŃei eliberate în vederea atestării vechimii în
muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcŃiei publice vacante, sunt puse la dispoziŃia
candidaŃilor, pe site-ul: www.pmtgv.ro, la rubrica “Concursuri” si la sediul instituŃiei, Compartiment
Resurse umane.
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AtribuŃiile prevăzute în fişa postului vacant:
1. Gestionează asistenŃă financiară nerambursabilă comunitară pentru realizarea si implementarea de proiecte,
monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar privind fondurile nerambursabile;
2. Participă la întocmirea portofoliului de proiecte al DirecŃiei;
3. Participă la întocmirea cererilor de finanŃare pentru proiecte care pot obŃine finanŃare pe diverse programe;
4. Elaborează rapoarte de specialitate în vederea promovării şi aprobării documentaŃiilor tehnico-economice
pentru proiectele din portofoliu;
5. Promovează cererile de finanŃare în vederea obŃinerii surselor de finanŃare;
6. Monitorizează proiectele admise la finanŃare în Consiliul Local, Organisme intermediare (ADR), AutorităŃi
de Management (Ministere);
7. Propune compartimentului de specialitate contractarea documentaŃiilor tehnico-economice în vederea
promovării proiectelor, conform prevederilor legale şi actelor normative în vigoare;
8. Elaborează rapoarte de specialitate în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de
finanŃare pentru proiectele din portofoliu;
9. Elaborează referate de necesitate, caiete de sarcini, şi participă în calitate de membru în Comisiile de
evaluare a ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziŃii publice;
10. Contribuie la elaborarea si prelucrarea listelor obiectivelor de investiŃii din fonduri europene/internaŃionale
nerambursabile, precum si din alte surse externe;
11. Verifica documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate sau din care reies
obligaŃii de plata certe si acorda viza “bun de plata” pe facturile furnizorilor, pentru obiectivele care ii sunt
repartizate;
12. Asigură implementarea proiectelor în cadrul echipelor de proiect desemnate;
13. Monitorizează realizarea activităŃilor în cadrul proiectelor din care face parte, conform fişei postului din
proiectul respectiv;
14. Participă la toate fazele de proiect: promovare, implementare şi monitorizare ex-post;
15. Pentru fiecare proiect întocmeşte câte o Fişă a proiectului;
16. Realizează rapoarte periodice, trimestriale, intermediare, finale – după caz, pe toată perioada de
implementare şi pe perioada monitorizării ex-post;
17. Verifică documentaŃiile de execuŃie, conform fişei postului din proiectul respectiv;
18. Asigură respectare cerinŃelor legale privind asigurarea publicităŃii proiectelor;
19. Respectă legislaŃia şi instrucŃiunile autorităŃilor de management în promovarea, implementarea şi
monitorizarea ex-post a proiectelor cuprinse în portofoliu;
20. Colaborează cu organele de audit şi de monitorizare ale fiecărui finanŃator, punând la dispoziŃia acestora
toate documentele solicitate, pe toată perioada de monitorizare a proiectelor;
21. Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primăriei Târgovişte aplicarea prevederilor
legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor;
22. Respecta si aplica prevederile documentaŃiei sistemului de management al calităŃii Primăriei Municipiului
Targoviste (manualul calităŃii, proceduri de sistem, proceduri operaŃionale, instrucŃiuni de lucru, etc.) ;
23. In îndeplinirea atribuŃiilor ce ii revin, conlucrează cu compartimentele de specialitate ale autorităŃilor
administraŃiei publice centrale, judeŃene si locale, cu celelalte direcŃii de specialitate din aparatul propriu,
precum si din cadrul instituŃiilor si agenŃilor economici de interes judeŃean si local.
24. Îndeplineşte orice alte atribuŃii rezultate din HCL, dispoziŃii ale Primarului şi şefului ierarhic.

