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GUVERNUL ROTUIANTCT
MINISTERUL AFACERILOR INTERN E

rNsrrruTrA pREFEcruLUr - JUDETUI sAla:

ORDINUL ruN. JzO
din bRlU 2018

privind nominalizarea persoanelor in cadrul Echipei de proiect pentru implementarea
Proiectu I u i "G regterea eficie nle i ene rgetice

a Palatului Administrativ -Zaldu"

Avdnd in vedere:
- Referatul nr. 10808 din 26 noiembrie 2018 al Serviciului Management lnstitulional;
- Prevederile art. 16 din Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului plStit din

fonduri publice, modificatd si completatd;
- Prevederile O.m.a.i. nr.Sl712018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, politistilor si
personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, modificat si completat prin O.m.a.i.
nr.5/53/2018;

in temeiul art. 26 atin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul gi institu[ia prefectului,
republicatd, modificatd gi completatd:

PREFECTUL JUDETULUI SAW emite urmdtorul
ORDIN:

Art. 1. Se nominalizeazd urmdtoarele persoane in Echipa de proiect pentru
implementarea Proiectului "Cresterea eficienfei energetice a Palatului Administrativ - Zaldu"'.

1. CIOCIAN MIRCEA
2. LABO DANIEL
3. TEGLAg ELENA - AD|NA
4. BARBUR CLAUDIU . DAN
s. lAcArug ALIN - vALER
6. LABO VASILE . RADU
7. CIOCIAN ANA . MARIA
8. CHrg FELTCTA - DANTELA
9. GHERMAN ALIN . LILIAN
lO.SABOU ADRIANA

Manager proiect;
Asistent manager;
Responsabil juridic;
Responsabil tehnic;
Responsabil activitifi ;

Responsabi I activitiifi ;

Responsabil achizifii ;

Responsabil financiar;
Responsabil financiar;
Responsabi I financiar;

4t1.2. Atribu{iile persoanelor nominalizate in echipa de proiect sunt cele stabilite in anexa
la prezentul ordin;



Art 3. De la data semndrii contractului de finanfare, membrii Echipei de proiect
beneficiazd de majorarea salariilor de bazd propo(ional cu timpul efectiv alocat activitd{ilor din
cadrul proiectului, pe baza figei lunare de pontaj.

4t1.4. Cu data prezentului ordin igi inceteazd aplicabilitatea Ordinele nr. 29612016 Si

nr.2312017 ale Prefectului Judelului Salaj
Art.S.Prezentul ordin se comunicd cu :

- MinisterulAfacerilor Interne - Direcfia Generald pentru Relafiile cu Instituliile Prefectului ;

- Persoanele nominalizate la art.1;
- Biroul Financiar Contabilitate Resurse Umane giAdministrativ;
- Agen{ia de Dezvoltare Regionald Nord - Vest;

PREFECT,
FLORIN FLORIAN

CONTRASEMNEAZA :

SUBPREFECT,



Anexa
la ordinul ff./J0 din 2X ttoi&hae zoft

1. Atribufiile Managerului de proiect - Mircea Ciocian:
o p?fcUrgef€? corectd a etapelor de implementare a activitdlilor/sub-activitd[ilor

proiectuluiin conformitate cu duratele prevdzute in Cererea de finantare;
o org?nizarea de Tntdlniri periodice ale echipei de proiect, in scopirl coordondrii

activitdlilor din cadrul proiectului, precum gi pentru identificarea potenfialelor riscuri
ce pot ameninla implementarea activitdlilor in timpul propus, cu bugetul alocat gi la
capacitatea maximd;

. verificarealavizarea rapoartelor periodice cdtre autoritatea finanlatoare intocmite de
persoanele avizate privind stadiul derulSrii proiectului 9i Tnaintarea acestora
Beneficiarului;

. evidenta tuturor documentelor privind activitdlile 9i cheltuielile eligibile sau neeligibile,
in conformitate cu regulamentele comunitare gi nationale, pe o perioadd de 5 ani de
la finalizarea proiectu I u i ;

o verific?realavizarea gi transmiterea citre Ol, in conformitate cu graficul de depunere
a cererilor de finantare, a cererilor de rambursare gi a rapoartelor de progres, precum
gi a documentelor justificative ce insofesc cererea de rambursare cu respectarea
tuturor instrucfiunilor gi a contractului de finantare;

. verificarealavizarea informafiilor intocmite de citre responsabilul financiar din cadrul
echipei de proiect privind derularea operaliunilor financiare din cadrul proiectului
(situafia costurilor eligibile gi neeligibile) giinaintarea lor spre aprobare Beneficiarului;

. informarea Ol 9i AM POR despre orice situatie neprevdzutd care poate determina
incetarea sau intArzierea executdrii contractului de finantare, Tn termenul prevdzut in
prevederile acestuia;

. asigurarea pistelor corespunzdtoare de verificare gi audit asupra modului de
implementare a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de finanfare;

. monitorizarea evoluliei proiectului 9i luarea deciziilor pe baza recomanddrilor
formulate de cdtre Auditor, in special in indeplinirea indicatorilor stabiliti prin Cererea
de finanlare pentru misurarea atingerii rezultatelor 9i obiectivelor proiectului;

. comunicare permanentd
Antreprenor, Proiectant gi

factorii implica[i in implementarea proiectului:

- Direcfia Generald de Logisticd pentru rezolvarea
cu

MAI
rapidd a problemelor care apar pe parcursul deruldrii lucrdrilor;

. participarea la procedurile de achizitii derulate in cadrul proiectului;
r prezid?rea gedinfelor echipei de proiect;
. asigurarea vizibilitdfii proiectului;
. asigurarea comunicdrii permanente cu Ol Nord-Vest gi cu Autoritatea de

Management pentru Programul Operafional Regional, cu privire la implementarea
activitdtilor proiectului gi furnizarea oricdrui document sau informafie, in termenul
solicitat, Tn procesul de evaluare a proiectului implementat;

. Tndeplinegte orice alte Tnsdrcindri din partea Beneficiarului avdnd ca scop indeplinirea
obiectivelor proiectului.

. intocmegte lunar Raportul individual de activitate gi-l predd in prima zi lucrdtoare din
lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

2. Atribufiile Asistentului manager - Labo Daniel:
. colaborarea permanentd cu Beneficiarul, Managerul de proiect gi echipa de proiect

pentru asigurarea parcurgerii corecte a etapelor de implementare a activitdfilor din
proiect;

. elaborarea rapoartelor periodice privind stadiul deruldrii proiectului, inaintate spre
verificare/avizare Manageru lu i de proiect;



. asigurarea logisticii necesare gi organizarea intAlnirilor echipei de implementare;

. furnizarea informaliilor cu privire la stadiul deruldrii proiectului;

. mentinerea legdturii cu to[i factorii implicati in implementarea proiectului: Proiectant,
Inginer, Antreprenor etc.

. intocmirea cererilor de platd gi de rambursare, cu toate documentele justificative
necesare;

. participarea la desfdgurarea procedurilor de achizifie publicd din cadrul proiectului;
o ofg?hizarea, Tmpreund cu Responsabilul de comunicare din partea institufiei 9i Ol, a

evenimentelor de promovare a proiectului; conferinfe de presd gi evenjmente publice
cu ocazia semndrii contractului de finanfare gi la finalizarea lucrdrilor;

. intocmirea rapoartelor de progres pe modelul solicitat de finanfator. Aceste rapoarte
vor contine informalii (colectate de la membrii echipei de proiect) referitoare la
activitdfile desfdgurate, stadiul de realizare la momentul rapoftdrii, rezultatele
pa(iale/finale ob[inute, rezultate anticipate, indicatori de realizare, etc.

. colaborarea cu Responsabilul comunicare pentru elaborarea comunicatelor de presd,
a articolelor de pres6, a panourilor temporare gi a pldcilor permanente, conform
prevederilor Manualului de ldentitate Vizuald a POR gi transmiterea acestora spre
avizare cdtre Ol Nord-Vest;

. evidenta arhivirii documentelor originale privind activitdfile proiectului in conformitate
cu regulamentele comunitare gi na[ionale, pe o perioadi de 5 ani de la finalizarea
proiectului;

. indeplinegte orice alte Tnsdrcindri din partea Beneficiarului avdnd ca scop indeplinirea
obiectivelor proiectulu i ;. intocmirea punctajelor lunare pentru activitatea desfSguratd de cdtre membrii Echipei
de proiect, pe baza Rapoartelor de Activitate primite gi le predd in primele 3 zile
lucrdtoare, pentru ultima lund incheiatd, Managerului de Proiect;

. arhivarea documentelor rezultate ca urmare a implementdrii Proiectului.

. intocmegte lunar Raportul individualde activitate gi-lfinalizeazd in prima zi lucrdtoare
din lund, pentru luna anterioard.

3. Atribufiile Responsabiluluijuridic - Teglag Elena - Adina:
. participare 9i asistenfd juridicd la toate etapele proceduriilor de achizifie publicd;
. Tntocmirea documentafiilor de achizitie publicd, in conformitate cu legislafia Tn vigoare

privind achiziliile publice;
. participarea Tn comisiile de evaluare stabilite pentru procedurile de atribuire;
. intocmirea contractelor de lucrdri gi servicii incheiate in urma aplicdrii procedurilor de

atribuire;
. monitorizarea contractelelor incheiate gi respectarea tuturor termenelor stabilite prin

acestea;
. asigurarea legdturii gi contactelor cu autoritS[ile, cu firmele contractate in urma

procedurilor de achizifie publicd, cu partenerii informali;
. elaborarea, Tmpreund cu ceilalfi membri ai comisiilor de evaluare, a punctelor de

vedere la eventualele contestafii depuse pe tot parcursul deruldrii procedurilor de
atribuire;

. gestionarea documentele cu caracter juridic;

. initierea 9i elaborarea documentelor juridice necesare in perioada implemetirii
proiectului;

. asigurarea respectdrii cadrului legal in relatia Beneficiarului cu parlile implicate in
implemetarea proiectului ;. reprezentarea Beneficiarului in eventuale situatii conflictuale cu pdrtile implicate in
implemetarea proiectu lu i ;. verificd din punct de vedere juridic corespondenla inifiatd cu te(i, in vederea
implementirii proiectulu i ;. urmdrirea permanentd a noutdfilor legislative cu impact in implementarea Proiectului'



. indeplinirea oricdror altor insdrcindri din partea Beneficiarului avAnd ca obiect
activitafile juridice gi de achizifie publicd ale proiectului.

. intocmegte lunar Raportul individual de activitate si-l predd Tn prima zi lucrdtoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

4. Atribufiile Responsabilului tehnic - Barbur Claudiu - Dan:
o analizeazd documente tehnice, emite puncte de vedere in vederea stabilirii gi avizdrii

soluliilor tehnice;
o monitorizeazd activitd[ile din cadrul proiectului; ' .

. verificd respectarea condifiilor tehnice previzute in caietele de sarcini;

. participd la intAlnirile grupului de lucru, precum gi la Tntdlnirile cu reprezentanlii

Antreprenorului;
. verificd din punct de vedere tehnic gi economic, conform legislafiei nalionale,

documentele ce stau la baza efectudrii pldlilor;
o monitof izeazd planurile pentru desfdgu rarea activitdtilor viitoare;
. verificd modul de intocmire a documentelor 9i respectarea instructiunilor de

completare;
. participd in comisiile constituite pentru verificarea, testarea, prereceplia gi recep(ia

bunurilor, serviciilor, lucrdrilor;
. participd la elaborarea documentelor necesare pentru introducerea Tn evidenfa

contabild a bunurilor si serviciilor;
. verificd si monitorizeazd in teren conformitatea gi stadiul execuliei lucrdrilor;
. participd la gedinlele de lucru ale echipei de proiect, la intdlnirile pe teren cu

responsabilii tehnici din partea contractanfilor;
. analizeazd documentele contractuale gi exprimd puncte de vedere tehnice;
. monitorizeazd respectarea procedurilor de implementare a proiectului.

. intocmegte lunar Raportul individual de activitate gi-l predd in prima zi lucrdtoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

5. Atribuliile Responsabilului activitifi: Licitug Alin - Valer:
. monitofizeazd respectarea procedurilor de implementare a proiectului;

. monitorizeazd activitdfile din cadrul proiectului;
o monitorizeazd modul de utilizare a resurselor financiare gi verificd respectarea

termenelor de Tnaintare a cererilor de rambursare;
o verificd modul de intocmire a documentelor 9i respectarea instructiunilor de

completare;
. fine evidenla documentelor imprumutate te(ilor, cu aprobarea managerului de

proiect
. line legdtura cu locatorii din clSdirepentru buna derulare a activitdlilor proiectului

. mon itorizeazd plan u rile pentru desfdgurarea activitd(ilor viitoare.

. intocmegte lunar Raportul individual de activitate gi-l predd in prima zi lucrdtoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

6. Atribuliile Responsabilului de activitili: Labo Vasile - Radu:
o monitorizeazd respectarea procedurilor de implementare a proiectului;

o monitoftzeazd activitdtile din cadrul proiectului;
o monitorizeazd modul de utilizare a resurselor financiare 9i verificd respectarea

termenelor de inaintare a cererilor de rambursare;



. verificd modul de intocmire a documentelor gi respectarea instrucliunilor de

completare;
. asiguri asisten!5 Antreprenorului in chestiuni care lin de cunoagterea clddirii;
. fine legdtura cu locatorii din clddire pentru buna derulare a activitS(ilor proiectului;

o mon itofizeazd planurile pentru desfdgurarea activitd(ilor viitoare;
. intocmegte lunar Raporlul individual de activitate gi-l predd Tn prima zi lucrdtoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

7. Atribufiile Responsabilului achizifii - Giocian Ana - Maria:
. intocmirea documentelor de achizilie publicd, in conformitate cu legislatia in vigoare

privind achiziliile publice;
. elaborarea gi transmiterea cdtre publicafiile prevdzute de legislatia in vigoare a

an unfurilor aferente licitatiilor;
. rdspunsuri la solicitdrile de clarificdri ale operatorilor economici pe parcursul deruldrii

procedurilor
. participarea in cadrul Comisiilor de evaluare desemnate de autoritatea contractantd

(Beneficiar) pentru fiecare procedurd de achizi[ie publicd;
o verific?rea Tndeplinirii criteriilor de calificare de cdtre participanfii la proceduri;
. analizarea ofertelor depuse de ofertanti, din perspectiva indeplinirii cerintelor impuse

de autoritatea contractantd, precum gi din punct de vedere al calitdtii 9i opoftunitdfii
acestora;

. realizatea unor analize comparative ale ofertelor;

. participarea, Tmpreund cu ceilalfi membri ai Comisiei de Evaluare, la gedinla de

deschidere a ofertelor 9i la intocmirea procesului verbal al gedinfei de deschidere a
ofertelor;

. participarea, impreund cu experfii consultanli 9i ceilalfi membri la Comisiile de

evaluare gi Tntocmirea proceselor verbale de evaluare 9i a rapoartelor procedurilor de

atribuire;
. elaborarea, impreund cu ceilalti membri ai Comisiei de evaluare a solutiondrilor

eventualelor contestalii depuse pe tot parcursul deruldrii procedurilor de atribuire;
. colaborarea la elaborarea gi Tntocmirea contractelor Tncheiate Tn urma aplicdrii

proced urilor de atribuire;
. indeplinirea oricdror altor insdrcindri din partea Beneficiarului avAnd ca obiect

activitdfile de achizitie ale proiectului.
. Tntocmegte lunar Raporlul individual de activitate gi-l predd in prima zi lucritoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect

8. Atribuliile Responsabilului finaciar -. Gherman Alin - Lilian:
. evidenta modului de alocare a resurselor in cadrul proiectului;
. luarea deciziilor impreund cu managerul de proiect privind alocarea resurselor;
o participarea la elaborarea bugetelor gi planurilor pentru desfdgurarea activitdlii

viitoare;
. pregdtirea rapoartelor gi a materialelor de sintezd privind activitatea desfdguratd, din

punct de vedere al resurselor financiare;
. rezolvarea problemelor financiar-contabile ce apar pe parcursul implementdrii

proiectului;
. realizarea pldlilor Tn cadrul proiectului;
. rcaLzatea evidentei contabile separate aferentd implementdrii proiectului.



. Tntocmegte lunar Raportul individual de activitate gi-l predd Tn prima zi lucrdtoare din

lun5, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect'

9. Atribufiile Responsabilului finaciar - Ghig Felicia ' Daniela:

. fundamentarea bugetului gi solicitare de alocare a prevederilor bugetare pentru

proiect;
. intocmirea documenta{iei la Direcfia Generald Financiard in

fonduri bugetare la titlul | "Cheltuieli de personal" pentru plata

proiect, pebaza pontajului semnat gi aprobat;

vederec alocdrii de
lunard a echipei de

o verific?rea gi aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu pe ordinele de

prefect privind procentul corespunzdtor majordrii prevdzute, acordate fiecdrei

persoane pentru activitatea desfdguratd in luna anterioard, conform figei lunare de

pontaj;
. oblinerea documentelor contabile aferente proiectului;

o verificorea si vizarea balanlelor de verificare 9i a situaliilor financiare periodice;

. parliciparea la sesiunile de informare privind raportdrile financiare;

o verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de cdtre parlicipantii la proceduri;

. elaborarea documentelor de raportare financiard, realizarea unor analize

comparative ale ofertelor;
. obtine din evidenla contabild computerizatd documentele contabile necesare;

. urmeregte respectarea termenelor de executare a situafiilor financiare 9i raportarea

acestora pe platforma FOREXEBUG;
r verificd sivizeazd de control financiar preventiv propriu statele de platd 9i achitarea

viramentelor cdtre bugetul de stat;
. avizeazd cheltuielile din bugetul proiectului;

o cornpleteazd rapoartele lunare/intermediare/finale financiare 9i atageazd

docu mentele j ustificative ;

. informeazd permanent managerul de proiect gi conducerea despre cheltuielile

antrenate in cadrul Proiectului;
. face propuneri pentru optimizarea deruldrii proiectului 9i urmdregte permanent fluxul

financiar al proiectului;
o arhiveazd corespunzdtor documentele financiare ale proiect;

. intocmegte lunar Raportul individual de activitate gi-l predd in prima zi lucrdtoare din

lund, pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

1 0. Atribufi i le Responsabilului financiar.- Sabou Adriana :

. Introducere si prelucrare note contabile (facturi, chitante, ordine plata, cecuri) in

programul MAI CONTAB
. Introducere lunar buget in programul MAI CONTAB

. Introducere angajamente si ordonantari in programul Mai Contab

. lntocmit balanta contabila lunar programul MAI CONTAB

. Intocmit lunar situatia non trezor FOREXEBUG

. lntocmit situatia lunara a contului de executie cheltuieli in programul SITFIN

. Intocmit balanta lunara in programul Forexebug

. Intocmit situatia lunara plati restante Sitfin, Forexebug

. Intocmit rinduri bilant lunar SITFIN



a

a

Intocmit trimestrial balanta neinchisa , inchisa , balanta in afara bilantului,
bilant contabil, contul de rezultat patrimonial,fluxuri de trezorerie, anexa 40 situatia
active si datorii ,situatia privind controlul financiar preventiv, disponibil din fonduri
speciale in programul SITFIN
Intocmit trimestrial in programul FOREXEBUG balanta, bilant, cont de executie non
trezor, plati restante si situatia nr de posture, situatia active fixe corporale, active fixe
necorporale ,situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare titlul
56 si titlul 58
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din fen postaderare;
intocmegte lunar Raportul de activitate gi-l predd in prima zi lucrdtoare din lund,
pentru luna anterioard, asistentului managerului de proiect.

PREFECT,
FLORIN FLORIAN

CONTRASEMNEAZA :

SUBPREFECT,
VEGH ALEXANDRU


