
APROBAT

ora,sului Ciu;eni

tolie DONIU

ANUNT
cu privire la desf[turarea concursului privind oc

Coordonator de proiect

la proiectul: ,rCluqeni Agri Hub: infrastructurl comunitartr, de riicire ;i procesare a fructelor

qi legumelor" in cadrul apelului,rPrimarii pentru Creqterea Economicfl - Proiecte-pilot"

Referin{I : EuropeAid I l7 0157 tDH/ACT/NIulti

DESCRIEREA POZITIEI

Coordonator de Proiect

Generalitlfi:

Oraqul Cduqeni s-a alaturat iniliativei ,,Primarii pentru Creqtere Economicl Loca16" in data de 9

septembrie 2017. Conform Planului de Dezvoltare Socio Economicd pentru Cduqeni un obiectiv

principal este stimularea creqterii economice a mediului de afaceri, dezxoltarea qi crearea noilor locuri

de muncf,.

Obiectivul general:

Stimularea creqterii economice qi crearea noilor locuri de munc6 in Cdu;eni.

Obiectivul specific al proiectului:

Oraqul CduEeni va contribui'la'inovarea producliei in oraq prin:

. inilierea infrastructurii comunitare,bazatdpe parteneriate intersectoriale- Ei un pachet know-how;

. investilii locale pentru a stimula dezvoltareaafacerilor;

. venituri crescute ale intreprinderilor locale Ei ale agricultorilor, prin acces combinat la infrastructurd,

know-how, clienli qi piaf6;

. a oferi intreprinderilor, asociafiilor de afacerio agricultorilor abilitali de know-how eficiente din punct

de vedere al resurselor;

. creqterea gradului de conqtientizare acomunitf,lilor, consumatorilor qi pielelor din sud-estul Moldovei

cu privire la inovare.

Proiectul este implementat de Primlria oraqului Clugeni, Republica Moldova

Durata: 30luni

Data inceperii: 06 aprilie 2022

Func(ii debazil:

Coordonatorul Proiectului ,,C6useni Agri Hub: infrastructurd comunitar6, rdcire gi procesare fructe qi

legume" oferd asisten![ echipei de implementare a proiectului, indrumdri strategice qi supraveghere

Primarul
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tehnic6 a activitafllor qi este responsabil pentru oblinerea rezultatelor proiectului, in conformitate cu

descrierea proiectului qi contractului de grant.

Atribufii qi responsabilitnfi specifice

Monitorizarea tuturor activitdlilor proiectului;

Crearea Ei implementarea unui sistem adecvat de comunicare qi colaborare intre toli partenerii

de proiect qi membrii echipei de proiect;

Asigurd atingerea obiectivelor qi a rezultatelor aqteptate;

Elaborarea planurilor de proiect, intdlniri qi coordonarea activitdlii personalului de proiect;

preg6tirea rapoartelor de progres intermediare qi finale cdtre donator cu sprijinul asistentului 9i

al membrilor echiPei;

Identificare a, analizarca qi gestionarea riscurilor de proiect ;i informarea factorilor de decizie

despre acest lucru;

Coordonarea elabor6rii documentelor adilionale la contractul de grant, solicitarea aprobdrii

modificdrilor la documentalia proiectului (dac[ este cazul) qi monitorizarea implementdrii

acestora;

Asigurarea comunic6rii oficiale cu donatorul, partenerii de proiect si furnizorii/prestatorii de

servicii in procesul de implementare a contractelor;

Stabilirea de parteneriate cu proiecte similare;

Oferd suport tehnic, mentorat personalului de proiect atunci cdnd sunt identificate lacune de

cunoqtinfe sau oportunitdli de creqtere a eficacitAlii;

Mentine relalii excelente de lucru cu parlile interesate cheie.

Subordonare:

Primarului oraqului Cduqeni.

Educa{ie qi experienfii:

Diploma universitarS, in economie sau in alte domenii conexe.

Cel pufin un curs de formare in domeniul managementului de proiect.

Abilitlti lingvistice:

Cunoaqterea excelentd a limbii Engleze Ei limbii Romdne.

Cunoptin{e computer: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, Internet;i

alte instrumente digitale pentru organizareamuncii in echipd

Alte cerin{e specifice:

Experienla in domeniul coordonarii proiectelor minimT ani.

Experien!tr specificd in domeniul managementului/coordondrii si/sau monitorizSrii qi

evaludrii proiectelor finanlate de UE.

Experienld in planif,rcarea/scrierea Ei/sau monitorizarea qi evaluarea proiectelor

finantate de UE, in domeniul dezvoltlrii locale.

Candidatii interesali sunt binevenifi s[ trimit[ CV-urile pdn6 la data limit6:18 Aprilie 2022, ora 16:00

la primaria@causeni,org

Nu vor fi luate in considerare trimiterile cu intdrziere. Subiectul va include urmdtoarele informali:

Nume/ prenume, Coordonator proiect ,,Cdugeni Agri Hub: Infrastructurd comunitard, rdcire qi

procesare fructe gi legume"

Doar candidafii selectali vor fi invitali la interviu. Mai multe informalii pot fi solicitate la adresa de e-

mail menfionatd mai sus.


