Serviciul Managementul Proiectelor are următoarele atribuţii specifice:
1) Asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare şi gestionare a fondurilor externe
nerambursabile;
2) Participă la realizarea şi actualizarea strategiilor şi a planurilor de dezvoltare a judeţului pentru
perioadele de programare, coordonează şi contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor şi
planurilor generale asumate la nivelul Consiliului Județean, pe domeniul său de competenţă;
3) Execută activităţi de îndrumare, sprijin la nivelul structurilor aparatului de specialitate pe linia atragerii
şi utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competenţelor sale legale;
4) Identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie
la realizarea priorităţilor strategice ale Consiliului Județean, acționând pentru atragerea de surse
financiare rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe, în vederea dezvoltării județului în
domenii precum infrastructura de transport, infrastructura socială și locală, mediul de afaceri, turism,
agricultură, dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului, ocuparea și formarea profesională, educația,
etc în concordanță cu Politica de dezvoltare Regională;
5) Asigură consultanţă de specialitate în iniţierea şi implementarea întregului portofoliu de documente al
unui proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
6) Identifică şi elaborează propuneri de proiecte eligibile pentru finanţare din fonduri
rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe, gestionând inclusiv aspecte de ordin juridic,
financiar sau tehnic impuse de accesarea fondurilor;
7) Identifică şi promovează în parteneriat proiecte eligibile pentru finanţare din fonduri externe
rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe;
8) Implementează proiectele declarate câştigătoare, finanţate din fonduri rambursabile/ nerambursabile,
naționale sau externe cu respectarea obligaţiile contractuale;
9) Asigură sustenabilitatea proiectelor implementate, pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea perioadei
de implementare, conform acțiunilor stabilite în contractul de finanțare;
10) Propune colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi participă la
implementarea proiectelor internaţionale de interes interregional;
11) Participă la pregătirea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare locală, ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară în cadrul cărora consiliul judeţean este membru;
12) Participă la schimburi de experienţă în regiuni din ţară şi din statele membre ale Uniunii Europene;
13) Acordă asistenţă tehnică consiliilor locale şi aparatului de specialitate al acestora, asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, unităţilor aflate sub coordonarea/subordonarea Consiliului Județean Cluj în
întocmirea
documentaţiilor
necesare
pentru
accesarea
și
absorbția
fondurilor
rambursabile/nerambursabile naționale sau externe;
14) Diseminează informaţia referitoare la documentele de programare ale României pentru perioada de
programare 2014-2020: Acordul de Parteneriat, Programele Operaţionale, atât la nivelul autorităţilor
locale cât şi la nivelul unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj şi face propuneri pentru
elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014 - 2020;
15) Participă la diferite evenimente specifice pentru care se primesc invitaţii de participare, organizate de
structuri publice sau private, din ţară sau străinătate (conferinţe, seminarii, workshop-uri, cursuri);

