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Primarul oraqului Ciuqeni
Anatolie DONTU

ANUNT
cu privire la desfiturarea concursului privind ocuparea func{iei vacante:
Coordonator

de

proiect

la proiectul: ,,Cluqeni Agri Hub: infrastructurtr comunitarii, de riicire gi procesare a fructelor
qi legumelor" in cadrul apelului,,Primarii pentru Cregterea Economictr - Proiecte-pilot"
Referinf I : Eu rop eAid

I

17 0157

tDH/ACT/lVIulti

DESCRIEREA POZITIEI
Coordonator de Proiect
Generalitlfi:
Oraqul CduEeni s-a al6turat inifiativei ,,Primarii pentru Creqtere Economici Local6" in data de 9
septembrie 2017. Conform Planului de Dezvoltare Socio Economic[ pentru Cdugeni un obiectiv
principal este stimularea cregterii economice a mediului de afaceri, dezvoltarea gi crearea noilor locuri
de munc6.

Obiectivul general:
Stimularea creqterii economice qi crearea noilor locuri de muncd in Cduseni.

Obiectivul specific al proiectului:
OraEul CduEeni va contribui la inovarea producliei in orag prin:

.

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

. investilii locale pentru

a stimula dezvoltarea afacerilor;

. venituri crescute ale intreprinderilor locale gi ale agricultorilor, prin acces combinat la infrastructurd,
know-how, clienfi qi piafd;
. a oferi intreprinderilor, asociafiilor de afaceri, agricultorilor abilitdfi de know-how eficiente din punct
de vedere al resurselor;

. creqterea gradului de conqtientizare acomunit6lilor, consumatorilor gi pielelor din sud-estul Moldovei
cu privire la inovare.

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

Durata: 20luni
Data inceperii: 1 1 noiembrie 2022

Func{ii de bazl:
Coordonatorul Proiectului ,,C6useni Agri Hub: infrastructurd comunitarS, rlcire gi procesare fructe qi
legume" oferd asistenld echipei de implementare a proiectului, indrumdri strategice qi supraveghere

tehnicd a activit{ilor gi este responsabil pentru oblinerea rezultatelor proiectului, in conformitate cu
descrierea proiectului qi contractului de grant.

Atribufii

qi

responsabilitlti specifice

Monitorizarea tuturor activitdfilor proiectului;
Crearea gi implementarea unui sistem adecvat de comunicare qi colaborare intre tofi partenerii
de proiect gi membrii echipei de proiect;
Asigurd atingerea obiectivelor gi a rezultatelor agteptate;
Elaborarea planurilor de proiect, intdlniri qi coordonarea activitdfii personalului de proiect;
Pregdtirea rapoartelor de progres intermediare gi finale cdtre donator cu sprijinul asistentului si
al membrilor echipei;
Identificarea, analizarea gi gestionarea riscurilor de proiect qi informarea factorilor de decizie
despre acest lucru;
Coordonarea elabordrii documentelor adifionale la contractul de grant, solicitarea aprobdrii
modific[rilor la documentalia proiectului (dacd este cazul) qi monitoriznea implementdrii
acestora;

Asigurarea comunicdrii oficiale cu donatorul, partenerii de proiect si furnizorii/prestatorii de
servicii in procesul de implementare a contractelor;
Stabilirea de parteneriate cu proiecte similare;
Ofer6 suport tehnic, mentorat personalului de proiect atunci c6nd sunt identificate lacune de
cunogtinle sau oportunit[fi de cregtere a eficacitdlii;
Menfine relafii excelente de lucru cu pdr,tile interesate cheie.
Subordonare:
Primarului oraqului Cduqeni.
Educa{ie gi experienfi:
Diplomd universitard, in economie sau in alte domenii conexe.
Cel putin un curs de formare in domeniul managementului de proiect.

Abilitlti lingvistice:
Cunoaqterea excelentd a

limbii Engleze gi limbii Romdne.

Cunogtinfe computer: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, Internet qi
alte instrumente digitale pentru organizareamuncii in echipd

Alte cerinfe specifice:
Experienld in domeniul coordondrii proiectelor minim 7 ani.
Experienl6 specifrcd in domeniul managementului/coordondrii qi/sau monitorizdrii qi
evaluirii proiectelor finanfate de UE.

Experienld

in planihcarea/scrierea

gi/sau monitorizarea
finanfate de UE, in domeniul dezvoltdrii locale.

gi

evaluarea proiectelor

Candidalii interesafi sunt binevenifi sd trimit6 CV-urile pdn[ la data limitd:I() noiembrie 2022, ora
16:30 la primaria@causeni.ors

Nu vor fi luate in considerare trimiterile cu intdrziere. Subiectul va include urmf,toarele informali:
Nume/ Prenume, Coordonator proiect ,,Cdugeni Agri Hub: Infrastructurd comunitard, racire Ei
procesare fructe qi legume"

Doar candidafii selectafi vor
mail menfionatd mai sus.

fi invitali la interviu. Mai multe informalii pot fi solicitate la adresa de e-

