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Atribuțiile postului – funcție publică de  
de șef birou al Biroului strategii de dezvoltare 

  

1. Conduce, coordonează şi controlează activitatea biroului şi personalul din subordine; 

2. Respectă reglementările incluse în procedurile de control intern/de lucru intrate în vigoare 
(implementate), ca urmare a dispoziţiei Primarului municipiului Suceava de implementare a 
standardelor de control intern, pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

3. Elaborează şi implementează proceduri formalizate pe activităţi, respectiv asigură actualizarea 
acestora ca urmare a modificărilor legislative; 

4. Elaborarea procedurii de lucru specifică Biroului Strategii de Dezvoltare  

5. Urmăreşte respectarea de către salariaţii din subordine a termenului legal de soluţionare a 
corespondenţei; 

6. Răspunde în faţa organelor de control şi a şefului ierarhic asupra modului în care aduce la 
îndeplinire sarcinile din fişa postului; 

7. Se informează permanent în scopul creşterii competenţei profesionale în realizarea sarcinilor de 
serviciu; 

8. Adoptă o conduită corectă în relaţiile de serviciu; 

9. Asigură discreţia profesională în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor; 

10. Colaborează cu serviciile publice descentralizate din judet pentru rezolvarea problemelor ce 
privesc realizarea obiectivelor din programele şi prognozele economice aprobate; 

11. Participă la elaborarea de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială a municipiului, 
proprii sau în parteneriat, şi urmăreşte realizarea acestora;  

12. Participă la elaborarea unor proiecte de interes local, în vederea finanţării lor parţiale sau integrale 
din fonduri externe sau interne, precum şi identificarea de parteneri pentru proiectele iniţiate de 
primărie; 

13. Coordonează activitatea de realizare documente strategice de dezvoltare a municipiului Suceava  

14. Colaborează cu unităţile de specialitate în vederea implementării prevederilor Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Durabilă a municipiului Suceava; 

15. Derulează activităţi de promovare la nivel naţional şi internaţional a dezvoltării locale a 
municipiului Suceava (participă la târguri internaţionale şi naţionale, seminarii, conferinţe pe teme 
de dezvoltare locală; identifică evenimente la nivel naţional şi internaţional unde pot fi promovate 
oportunităţile locale de dezvoltare a municipiului Suceava) 

16. Identifică surse interne şi externe de finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea locală în 
domeniile: infrastructură, protecţie socială, protecţia mediului, dezvoltare turistică, pregătire şi 
formare profesională, diseminare informaţie europeană, eficientizarea activităţii serviciilor din 
cadrul Primăriei Suceava. 

 



 

17. Întocmeşte documentaţii necesare pentru elaborarea unor studii necesare pentru obţinerea de 
finanţare nerambursabilă în mod special cu referire la fondurile structurale conform prevederilor 
Programelor Operaţionale Regionale. 

18. Elaborează propuneri de proiecte în domeniile de dezvoltare locală în conformitate cu solicitările 
organismelor/instituţiilor naţionale care gestionează derularea de proiecte  cu fondurile de la 
Uniunea Europeană. 

19. Colaborează permanent cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea întocmirii 
de proiecte europene şi strategii de dezvoltare locală pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
accesibile în cadrul Programelor Operaţionale Regionale  

20. Coordonează şi monitorizează activităţile din cadrul proiectelor. 

21. Ia decizii împreună cu responsabilii financiari privind alocarea resurselor. 

22. Elaborează bugetele şi planurile pentru desfăşurarea activităţilor. 

23. Raportează modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiecte către responsabilul legal şi 
către Organismele Intermediare şi Autorităţile de Management. 

24. Se informează permanent în scopul creşterii competenţei profesionale în realizarea sarcinilor de 
serviciu;. 

25. Face cunoscut şi pune la dispoziţia celor interesaţi, tematici pentru întocmirea de proiecte în 
vederea obţinerii unor finanţări interne sau externe; 

- asigură distribuirea de materiale promoţionale şi informaţii legate de promovarea dezvoltării 
locale a Sucevei   

- asigură consultanţă de specialitate  pentru persoane fizice şi asociaţii care doresc să deruleze 
proiecte de dezvoltare locală 

- întocmeşte propuneri de proiecte, în parteneriat cu alte organizaţii din domeniu, pentru 
derularea de activităţi de promovare a dezvoltării locale a municipiului Suceava 

26. Respectă programul de lucru şi îl foloseşte integral pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

27. Îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu, încredinţate de şefii ierarhici. 

 

 


