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nte:

la proiectul: ,,Ciuqeni Agri Hub: infrastructurl comunitarfl, de rlcire;i procesare a
fructelor Ei legumelor" in cadrul apelului,Primarii pentru Cregterea Economicl -

Proiecte-pilot"

Referin{I: EuropeAid I l7 0157 tDH/ACTlNIulti

DESCRIEREA POZITIEI
Manager financiar
Generalitl{i:
Oragul Cduqeni s-a aldturat inifiativei ,,Primarii pentru Creqtere Economicd Local6" in data de 9
septembrie 2017 . Conform Planului de Dezvoltare Socio Economicd pentru Cduqeni un obiectiv
principal este stimularea creEterii economice a mediului de afaceri, dezvoltarea Ei crearea noilor
locuri de munc[.

Obiectivul general:
Stimularea creEterii economice Ei crearea noilor locuri de muncd in Cduqeni

Obiectivul specifi c dl,pt'qiectului:
Oraqul Cduqeni va contribui la inovarea producfiei in oraq prin:

.

inilierea infrastructurii comuni tare, bazatdpe parteneriate intersectoriale Ei un pachet knowhow;

. investilii locale pentru

a stimula dezvoltarea afacerilor;

.

venituri crescute ale intreprinderilor locale
infrastructurE, know-how, clienli qi piaf6;

;i

ale agricultorilor, prin acces combinat la

. a oferi intreprinderilor, asocialiilor de afaceri, agricultorilor abilitEli de know-how eficiente din
punct de vedere al resurselor;

. creEterea gradului de conqtientizare

a comunitdlilor, consumatorilor Ei pielelor din sud-estul

Moldovei cu privire la inovare.

Proiectul este implementat de Primlria ora;ului Cfluqeni, Republica Moldova

Durata: 30luni
Data inceperii: 06 aprilie 2022

Func{ii de bazl:
Managerul Financiar al proiectului ,,Cduseni Agri Hub: infrastructurd comunitard, rdcire qi
procesare fructe gi legume" asigurf, managementul financiar qi valorificarea eficientd a grantului
in conformitate cu descrierea proiectului Ei contractului de grant.

Atribu{ii

qi

responsabilitlfi specifice

- Menlinerea evidenfei financiare in conformitate cu politicile uE,
- Monitorizarea alocf,rii resurselor financiare in cadrul proiectului,
- Ofer[ consiliere financiarf, coordonatorului de proiect la cerere,
- Menfine evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor din cadrul proiectului si monitorizeazd
executarea bugetului proiectului in limitele aprobate,
u.u116 responsabilitatea pentru corectitudinea intocmirii documentelor contabile,

- iqi

operaliunilor contabile din cadrul proiectului,
- intocmeqte rapoarte financiare conform cerinlelor contractului de grant si pe baza documentelor
justificative,
- Raporteazf, coordonatorului de proiect despre situalia financiard din cadrul proiectului gi
prevenirea oricdror riscuri privind execufia la timp a bugetului,
- Menfine evidenla documentelor ltnanciare ale proiectului,
- trrteniine.o-unirurea cu auditorii pentru a asigura evaluarea si verificarea cheltuielilor efectuate
in cadrul proiectului.
Subordonare:
coordonatorului de proiect qi contabilului Eef al Primariei cau9eni.

Studii:
Studii universitare domeniul financiar/contabilitate sau alte domenii relevante.

Cunoqtin{e computer: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook,
Intemet qi alte instrumente digitale pentru otganizueamuncii in echip6.
Alte cerin{e specifice:
Experienld in contabilitate minim 10 ani.
Limba romdnd qi limba englezd (inclusiv citit, scris qi vorbit).
Experien!f, de lucru in proiecte internationale /donatori.
Abilitatea de a inlelege Ei indeplini sarcinile intr-o manierf, operalionalI qi eficientd

Abilitatea de a plioritiza sarcinile esenfiale.
Abilitatea de' a fnv61a operativ procesul de lucru asupra aspectelor specifice ale
managementului financiar al proiectelor finanfate de UE.
S5 faciliteze implementarea zilnicda activitdlilor proiectului in conformitate cu planurile
de lucru ale Proiectului.

Candidafii interesafi sunt binevenili si trimitd CV-urile pdnd la data limit6:
16:00 la primaria@causeni.org

l8 Aprilie2022, ora

Nu vor fi luate in considerare trimiterile cu inldrziere. Subiectul va include urmdtoarele informalii:
Nume/ Prenume, Manager Financiar proiect ,,Cduqeni Agri Hub: Infrastructurd comunitat6', rdcire
qi procesare fructe qi legume".
Doar candidafii selectali vor fi invitali la interviu. Mai multe informafii pot
de e-mail menlionatd mai sus.

fi solicitate

la adresa

