
Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului aferent funcției publice de execuție 

vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul de 

elaborare proiecte de investiții, din cadrul Direcției generale programe și proiecte: 

 

Atribuții de responsabil de contract: 

 

 Inițiază derularea elaborarea documentaţiilor necesare accesării și 

implementării fondurilor, pentru proiectele Consiliului Judeţean Harghita, 

finanțate din fonduri nerambursabile accesate în cadrul programelor 

structurale și guvernamentale, care necesită investiții sau furnizare de 

echipamente și dotări.  

 Responsabil de contract pentru prestări de servicii; 

 Întocmește documentele suport necesare elaborării proiectelor de finanțare în 

cadrul programelor de finanțare structurale și guvernamentale. 

 În baza oportunităților de finanțare identificate, elaborează și depune 

solicitări/proiecte de finanțare și implementează acestea (cu excepția 

implementării contractelor de lucrări de execuție)  în cadrul programelor UE și 

Guvernamentale: 

o prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.),  

o prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.); 

o prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

o prin P.O.R. 2014-2020 și P.O.R. 2021-2027 și alte Programe Structurale; 

o prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

(M.D.L.P.A.); 

o prin Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (M.I.P.E); 

o în domeniul eficienței energetice privind clădirii publice și nu numai; 

 

Atribuţii specifice compartimentului:  

 

a) asigură elaborarea documentaţiilor necesare accesării și implementării 

fondurilor, pentru proiectele Consiliului Judeţean Harghita, finanțate din 

fonduri nerambursabile accesate în cadrul programelor structurale și 

guvernamentale, care necesită investiții sau furnizare de echipamente și 

dotări;  

b) asigură asistenţă tehnică autorităților administraţiei publice locale şi 

instituțiilor publice subordonate în acțiunea de întocmire a cererilor de 

finanţare pentru diferite proiecte finanțate din fonduri nerambursabile 

accesate în cadrul programelor structurale și guvernamentale, care necesită 



investiții sau furnizare de echipamente și dotări în cazul în care acestea sunt 

parteneri de proiect; 

c) răspunde pentru întocmirea de proiecte de hotărâri privind aprobarea 

realizării documentațiilor necesare depunerii și implementării proiectelor de 

investiții spre finanțare şi le înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean 

Harghita;  

d) asigură analizarea şi încadrarea propunerilor de proiecte sectoriale în 

concordanță cu fiecare componentă a programului de dezvoltare a judeţului şi 

le propune aprobării consiliului judeţean; 

e) asigură colaborarea cu Direcția economică, cu privire la realizarea, 

identificarea resurselor financiare necesare asigurării cofinanțării proiectelor, 

care urmează a fi depuse spre finanțare la Autoritățile de Management, 

respectiv cu privire la urmărirea și asigurarea cash-flow-ului necesar 

implementării proiectelor; 

f) asigură colaborarea cu compartimentele de specialitate ale Direcției generale 

tehnice, cu privire la elaborarea documentațiilor tehnice și de fundamentare al 

investițiilor care vor fi incluse în proiectele care urmează a fi depuse spre 

finanțare; 

g) elaborează propuneri sau modificări în Programul anual al achizițiilor publice; 

h) asigură monitorizarea implementării proiectelor de investiții județene, 

regionale şi interjudețene aflate în derulare;  

i) asigură colaborarea cu compartimentele de specialitate ale Direcției generale 

tehnice, cu privire la supravegherea desfășurării activităților în cadrul 

proiectelor, conform documentațiilor tehnice și de fundamentare a 

investițiilor; 

j) asigură asistență tehnică pentru celelalte compartimente și pentru unitățile 

din subordinea Consiliului Judeţean Harghita în procesul de identificare și 

pregătire a proiectelor de investiții; 

k) răspunde pentru asigurarea procesului de informare prin organizarea de 

evenimente specifice (conferințe de presă, comunicate de presă, articole, 

consultări publice, materiale de promovare, etc.), cel puțin în următoarele 

patru etape de realizare al investițiilor: 

1. la identificarea necesității realizării investiției;  

2. înainte de aprobarea realizării documentațiilor tehnice (Studiu de 

prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, etc.);  

3. la începerea lucrărilor de investiții; 

4. la finalizarea lucrărilor de investiții; 

l) răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la protejarea datelor cu 



caracter personal şi libera circulație a acestor date; 

m) realizează note, sinteze, rapoarte la solicitarea preşedintelui privind Consiliului 

Judeţean Harghita, finanțate din fonduri nerambursabile accesate în cadrul 

programelor structurale și guvernamentale, care necesită investiții sau 

furnizare de echipamente și dotări;  

n) asigură arhivarea actelor în cadrul compartimentului; 

o) îndeplinește orice alte atribuţii ce revin compartimentului din actele normative 

emise de organele administraţiei publice; 

p) îndeplinește şi alte atribuţii repartizate de preşedintele Consiliului Judeţean 

Harghita. 

 


