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elaborarea propunerilor de revizuire �i actualizarea Planului de activitati al Proiectului;
monitorizarea progresului activitatilor Proiectului �i raportarea prompta catre Managerul de proiect a
oricaror aspecte ce ar putea pune 'in pericol derularea acestor activitati, precum �i privind implicatiile pe
care acestea le-ar putea avea asupra termenelor de implementare �i masurile ce urmeaza sa fie adoptate
pentru solutionarea acestora;
suport Managerului de proiect 'in organizarea operatiunilor �i evidentei financiare, 'in conformitate cu
regulile UE �i normele legislatiei nationale;
asigurarea controlului corespunzator asupra documentelor de justificare a platilor;
'intocmirea �i verificarea scrisorilor de confirmare (TVA, scrisori de garantie, etc);
pregatirea rapoartelor necesare pentru monitorizarea executarii bugetului �i efectuarii auditului financiar;
implementarea �i 'imbunatatirea procedurilor operationale, a rolurilor membrilor UIP, precum �i a celor
de comunicare �i raportare;
fumizarea in timp util de informatii necesare pentru raportarea lunara �i anuala a activitatilor catre
Primaria mun. Chi�inau �i Delegatia UE;
asistenta 'in aplicarea unei abordari armonizate ce ar reduce riscul unor potentiale 'intarzieri 'in
implementarea Proiectului �i asigurarea colaborarii eficiente cu contractantii �i consultantii Proiectului;
'indeplinirea tuturor obliga�ilor ce reies din Contractul de Grant �i Acordul de Parteneriat cu Lublin;
asistenta 'in chestiuni administrative de natura mai generala, cum ar fi registrul documentelor;
elaborarea notelor �i proceselor verbale;
arhivarea documentelor �i materialelor Proiectului, precum �i tinerea evidentei documentelor arhivate;
alte atributii financiare �i administrative ce reies din activitatile Proiectului, la solicitarea Managerului
proiectului �i a Asistentului de proiect.

6. SUBORDONARE �I RAPORT ARE
Managerului de proiect �i Asistentului de proiect.

7. EDUCATIE �I EXPERIENTA.
Educatie:
diploma de licenta 'in contabilitate, finante, economie, sau alta disciplina relevanta, sau
experienta profesionala relevanta echivalenta de eel putin 2 ani.
Experienta:
eel putin doi (2) ani de experienta practica 'in gestiunea finantelor;
eel putin un (I) proiect finantat de institutiile financiare intemationale.
Abilitati lingvistice:
fluent 'in engleza �i romana (citit, scris �i vorbit).
Competente digitale:
Microsoft Excel �i alte programe relevante.
Alte cerinte specifice:
cunoa�terea instrumentelor �i tehnicilor de gestiune a proiectelor, cunoa�terea cerintelor intemationale
privind aspectele financiare, contabile �i de plata in cadrul proiectelor finantate de UE;
familiarizarea cu legislatia nationala aplicabila;
candidatul trebuie sa fie foarte motivat �i capabil sa lucreze 'in echipa;
abilitati excelente de scriere, editare �i comunicare orala;
abilitati excelente de comunicare, analiza, facilitare �i prezentare.

8. CONFIDENTIALITATE
Consultantul trebuie sa considere confidentiale toate informatiile, discutiile, documentele �i rapoartele care
decurg din acest Proiect. Doar Delegatia UE, Comisia UE �i Primaria Chi�inau vor avea dreptul sa faca publice
detaliile acestei misiuni.

9.APLICARE
Doar candidatii selectati vor fi invitati la interviu.

