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PERSONAL INFORMATION Paraschivescu Mariana Clarisa

 

sat Tomeşti, (com.Tomeşti), str.Stupinelor, nr.182A, Iasi (România) 

0757109107    

paraschivescu_clarisa@yahoo.com 

Sex Feminin | Date of birth 7 Sep 1979 | Nationality română 

WORK EXPERIENCE

2004–2006 tehnician
SC ESTRAM SRL, Iasi (România) 

oferte tehnice, devize, operare PC

Business or sector constructii 

2006–2006 student - practicant
SC CONALID SA, Iasi (România) 

proiectare alimentare cu apa

Business or sector proiectare 

2006–2011 inginer principal II
ANIF RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
str. Sarariei, nr.16, Iasi (România) 

A. – CU CARACTER GENERAL: - participare cu propuneri, la elaborarea structurii tarifelor de 
prestaţii pentru servicii de îmbunătăţiri funciare precum şi la tarifele cu aplicabilitate generală pentru 
toate sucursalele teritoriale (emitere avize, oră medie proiectare SPF, tarif atestare); - 
elaborare propuneri de tarife de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile, 
aferente amenajărilor de desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de 
combatere a eroziunii solului; - analizare  necesitate  şi întocmire propuneri de plan pentru 
promovarea unor obiective de investiţii de îmbunătăţiri funciare de la bugetul de stat şi din surse 
proprii ANIF RA; - perfectarea contractelor de investiţii, evidenţa acestora, a finanţărilor deschise, 
consiliere cu beneficiarii divergenţele la contracte privind valorile, termenele de execuţie, condiţiile 
speciale;

B. – CU CARACTER SPECIFIC: - verificarea studiilor de prefezabilitate elaborate de Unităţi de 
Administrare, întocmire teme de proiectare pentru studiul de fezabilitate; - elaborarea documentaţiilor 
tehnice în vederea atribuirii de contracte de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi
a contractelor de concesiune de servicii; - derularea lucrărilor şi calitatea acestora şi verificarea 
realităţii  situaţiilor de lucrări prezentate pentru decontare; - vizarea documentaţiile de proiectare în 
vederea supunerii spre aprobare în CTE Sucursală şi CTE ANIF RA; - verificarea documentaţiile 
privind emiterea de avize şi acorduri tehnice ANIF RA; - organizarea recepţiei lucrărilor de investiţii şi I
+ R la terminarea lucrărilor şi a perioadei de garanţie; - asistenţă tehnică pe bază de tarif la solicitarea 
persoanelor fizice sau juridice deţinătoare de suprafeţe amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare; -
întocmire formulare solicitate de ANIF RA privind evidenţa suprafeţelor amenajate cu lucrări de 
îmbunătăţiri funciare pentru care s-au elaborat avize şi acorduri tehnice ANIF RA; - verificarea 
documentaţiilor tehnice prin specialişti, verificatori de proiecte atestaţi;

Business or sector îmbunătăţiri funciare 

2007–2008 inginer proiectant - contract de colaborare
SC LOGITECH PROJECT SRL, Iasi (România) 

proiectare si implementarea proiectelor pentru accesarea fondurilor nerambursabil
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Business or sector proiectare 

2008–2011 Inginer proiectant - contract de colaborare
SC FINANCIAR ACCES SRL, Bacau (România) 

Elaborare documentaţii tehnico economice fazele:

- studiu de fezabilitate - S.F.;

- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);

- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT+CS+DE);

- liste cantităţi de lucrări;

- dispoziţii de şantier

pentru obiective de investiţii cu tematică:

- Sistem de alimentare cu apă;

- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;

- Lucrări de drumuri;

- Lucrări de regularizări de răuri;

- Lucrări de desecare.

 

Business or sector proiectare 

2009–2015 inginer proiectant
S.C. PROCONS HIDRO S.R.L., IASI (România) 

Elaborare documentaţii tehnico economice fazele:

- studiu de fezabilitate - S.F.;

- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);

- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT+CS+DE);

- liste cantităţi de lucrări;

- dispoziţii de şantier

pentru obiective de investiţii cu tematică:

- Sistem de alimentare cu apă;

- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;

- Lucrări de drumuri;

- Lucrări de regularizări de răuri;

- Lucrări de desecare.

2015–Present inginer
S.C. NOMCRIS CONSTRUCT S.RL., Vaslui (România) 

- Inginer execuţie lucrări

execuţie amenajări combaterea eroziunii solului

execuţie sisteme de irigaţii, desecare, drenaj.

elaborare documentaţii tehnico economice 

studiu de fezabilitate - S.F.;

- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);

- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT+CS+DE);

- liste cantităţi de lucrări;

- dispoziţii de şantier

pentru obiective de investiţii cu tematică:
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- Sistem de alimentare cu apă;

- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;

- Lucrări de drumuri;

- Lucrări de regularizări de răuri; 

- Lucrări de desecare. 

29 Dec 2011–2013 Şef Serviciul TEHNIC, INVESTIŢII, ACHIZIŢII, CONTRACTE
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE FILIALA DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE IAŞI, Iasi (România) 

1. ATRIBUŢIILE POSTULUI:

- coordonează activitatea Serviciului Tehnic, Investiţii, Achiziţii Contracte;

- analizează necesitatea şi face propuneri de plan pentru promovarea unor obiective de investiţii de 
I.F. ;

- urmăreşte perfectarea contractelor de investiţii;

- asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin serviciului;

- se preocupă de perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în domeniul activităţii de licitaţii;

- asigură desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- coordonează elaborarea de studii de prefezabilitate (note de fundamentare) pentru obiectivele de 
investiţii prioritare şi urmăreşte avizarea acestora;

- elaborează documentaţiile de ofertare în vederea participării la licitaţie;

- elaborează propuneri pentru încheierea de acte adiţionale la contracte privind obiective de investiţii;

- solicită constructorului copii după documentele referitoare la garanţia de buna execuţie şi urmăreşte 
constituirea ei succesivă, respectiv a contractului de asigurare a execuţiei lucrării;

- primeşte lunar sau în tranşe, documentele care atestă lucrările efective realizate de constructor, 
semnate şi ştampilate de cei în drept. Verifică exactitatea datelor cantitativ şi valoric cu cele ofertate. 
Operează în devizul ofertă poziţie cu poziţie pe articol de deviz, cantitativ şi valoric şi stabileşte restul 
de executat;

- verifică prin sondaj realitatea din situaţiile de lucrări prezentate spre decontare;

- la terminarea lucrării se întocmeşte obligatoriu situaţia realizării contractului care se verifică şi se 
confruntă cu valorile din evidenţa contabilă şi se prezintă preşedintelui comisiei de recepţie pentru 
validarea înscrierii în procesul verbal de recepţie;

- după recepţia lucrării întocmeşte fişa mijlocului fix; 

- urmăreşte derularea execuţiei lucrărilor şi calitatea acestora şi verifică realitatea situaţiilor de lucrări 
prezentate la decontare pentru obiectivele de investiţii; 

- întocmeşte rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale privind realizarea investiţiilor pe surse de 
finanţare; 

- organizează recepţia lucrărilor de investiţii la terminarea execuţiei şi la expirarea perioadei de 
garanţie; 

- întocmeşte cartea tehnică a construcţiei;

- colaborează cu serviciile funcţionale ale filialei în vederea iniţierii aplicării procedurii pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică;

- organizează licitaţii (conform competenţelor acordate de conducerea ANIF) în vederea adjudecării 
serviciilor de proiectare, achiziţii de lucrări C+M şi reparaţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare, a 
achiziţiei de produse şi servicii, în conformitate cu O.U.G. nr.34/2006, aprobată prin Legea nr. 
337/2006 privind achiziţiile publice.

- participă în comisiile de evaluare sau licitaţii organizate de Filială; 

- stabileşte forma de organizare a licitaţiei în funcţie de valoarea "pragului":

pentru contracte de furnizare, servicii: 125.000 Euro

pentru contracte de lucrări: 4.850.000 Euro

- ţine evidenţa tuturor achiziţiilor desfăşurate de Filială în funcţie de competenţele acesteia;
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- întocmeşte Dosarul Achiziţiei Publice (DAP) pentru fiecare contract atribuit (de competenţa filialei);

- urmăreşte respectarea art. 23– O.U.G. nr.34/2006;

- pentru contractele de furnizare, urmăreşte respectarea regulilor corecte de estimare:

a) dacă produsele presupun şi operaţii de instalare şi punere în funcţiune

b) dacă contractul de furnizare are caracter de regularitate sau trebuie reînnoit – asigură publicitatea 
achiziţiilor publice prin:

anunţul de participare – ce reprezintă solicitarea de participare la competiţie

anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică, ce reprezintă informarea publică privind 
atribuirea unui contract de achiziţie publică;

- întocmeşte referatele pentru emiterea deciziei de numire a comisiilor de ofertare/licitaţie; 

- participă la încheierea de contracte de achiziţii publice (contracte de proiectare, de execuţie de 
lucrări, de reparaţii în domeniul I.F., contracte pentru achiziţii de bunuri şi servicii) de către filială;

2013–2015 Şef personal din cadrul zonei de activitate serviciul P.E.P.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE MOLDOVA -NORD, IAŞI (România) 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI

- asigură, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de I.F. din domeniul public şi privat al 
statului, care nu au fost predate, în condiţiile legii, la organizaţiile şi federaţiile de organizaţii de 
îmbunătăţiri funciare, aflate în administrarea Filialei.

- prestează servicii de I.F. către organizaţii, federaţii şi alţi beneficiari de teren.

- desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de I.F. pe care le gestionează, faţă de 
acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice.

- întocmeşte planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de I.F. declarate de
utilitate publică.

- întocmeşte fişele tehnice pentru amenajările de I.F. şi stabileşte prioritatea amenajărilor ce se înscriu 
în planul tehnic în vederea menţinerii în funcţiune a lucrărilor la parametrii proiectaţi, din punct de 
vedere a reţelei hidrotehnice şi a staţiilor de pompare.

- se deplasează în teren cu auto din dotarea filialei pentru a efectua verificări în teren asupra 
desfăşurării activităţii şi a realizării sarcinilor trasate privind starea tehnica a amenajărilor de I.F. care le
gestionează.

- face propuneri de retragere a statutului de utilitate publică şi scoaterea din funcţiune a amenajărilor 
de I.F., precum şi documentaţiilor privind trecerea în conservare a lucrărilor de I.F. care nu mai 
îndeplinesc statutul de utilitate publică.

-participă la întocmirea anuală a inventarului amenajărilor de irigatii,cu evidenţierea distinctă a celor 
funcţionale.

- întocmeste propuneri de tarife pentru prestarea serviciilor de I.F. 

-participă la întocmirea documentaţiilor privind eliberarea avizului /acordului A.N.I.F. pentru scoaterea 
definitiva/ temporara din circuitul agricol.

- întocmeste inventarul suprafetelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru irigaţii, 
desecare combaterea eroziunii solului la nivel de filiala.

-elaborează propuneri de tarife de prestaţii pentru alte activităţi de I.F. altele decat irigatiile, aferente 
amenajărilor de desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a 
eroziunii solului.

- propune calculaţii de tarife pentru alte activităti.

-organizează recepţia lucrărilor de I+R la terminarea lucrărilor şi a perioadei de garanţie.

- întocmeşte, prezintă şi susţine materialele de sinteză si informările solicitate de către conducerea 
Filialei si a Serviciului P.E P. 

- participă la centralizarea deconturilor justificative şi verifică în teren realitatea cifrelor înscrise în 
deconturi.

- verifică în teritoriu starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice (diguri, podete, noduri hidrotehnice) şi 
face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora sub aspect tehnic şi funcţional. 
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- urmăreşte realizarea sarcinilor trasate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta IASI de 
aparare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii 
hidrotehnice şi poluări accidentale.

- face propuneri ce se înscriu în planul tehnic anual în vederea menţinerii în funcţiune a lucrărilor la 
parametrii proiectaţi.

- urmăreşte situaţia programării şi a realizării udărilor pe durata campaniei de irigaţii.

- urmăreşte situaţia livrării volumelor de apă pentru irigaţii la beneficiari şi încasărea contravalorii 
acestor volume. 

- face propuneri privind retragerea recunoaşterii utilităţii publice a unor amenajări de îmbunătăţiri 
funciare din administrarea filialei.

- face propuneri privind trecerea în conservare a unor amenajări de îmbunătăţiri funciare din 
administrarea Filialei.

- face propuneri privind scoaterea din funcţiune a unor amenajări de îmbunătăţiri funciare din 
administrarea Filialei;

-analizeaza necesitatea şi face propuneri de plan pentru promovarea unor obiective de I.F. de la 
bugetul de stat şi din surse propii ANIF, pentru zona de activitate a Filialei de I.F.

2015–2019 consilier IA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALĂ DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA -NORD, IASI (România) 

2016–Present inginer
S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L., IASI (România) 

elaborare documentaţii tehnico economice 

studiu de fezabilitate - S.F.;

- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);

- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT+CS+DE);

- liste cantităţi de lucrări;

- dispoziţii de şantier

pentru obiective de investiţii cu tematică:

- Sistem de alimentare cu apă;

- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;

- Lucrări de regularizări de răuri; 

- Lucrări de desecare. 

2016–Present INGINER
S.C. GOTICA MANAGEMENT S.R.L., IASI (România) 

- Elaborare documentaţii tehnico economice 

studiu de fezabilitate - S.F.;

- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);

- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT+CS+DE);

- liste cantităţi de lucrări;

- dispoziţii de şantier

pentru obiective de investiţii cu tematică:

- Sistem de alimentare cu apă;

- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;

- Lucrări de regularizări de răuri; 

- Lucrări de desecare.
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2016–Present INGINER
S.C. HIDROGEOECOTECH S.R.L., Bacău (România) 

- elaborare documentaţii tehnico economice 

- documentaţie avizareADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"

2019–Present consilier IA
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALA DE 
IMBUNATATIRI FUNCIARE IASI, Iasi (Romania) 

2019–Present INGINER HIDROTEHNIST -
S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L., Iasi (Romania) 

- elaborare documentaţii tehnico economice 

- documentaţie avizare ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"

EDUCATION AND TRAINING

2006–2007 Inginer diplomat
Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, Iasi (România) 

2001–2006 diploma de inginer
Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, Iasi (Romania) 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) română 

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

engleză A1 A1 A1 A1 A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, 
competenta

Organisational / managerial skills Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa

Job-related skills abilitati metodologice de auto dezvoltare, invatare continua, asumarea riscurilor

Digital skills operare PC - word, excel, autocad,

Other skills Hobby: muzica de opera

ADDITIONAL INFORMATION

recomandare de la locul de munca
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mrpq4jdkS/n8wY/uTkP+n9aXxBoTI84hwYkgSeFx9x4yTsP5ZH4V6trKWYt7uCW18+O4JeSIDqT1
P69fc1xdvqKaNavpl5PGLRDhDOPOkEZ5Geg/xouDgeYXFu8AMcnVODj8x+lQoQBg9/Wu9i0PTtYg
mFrqsbn94Qjph05wn6Vw9zbTWdw8FymyRDg1pF3MJwsLBKM5A4FfSHwTn83whKD1F22Oc9sf0FfN
sSDKYPXrX0f8E4/L8FeZkESXU2CPQE//AF6fUSPWqKKKCzgta04ar4T8Q6f/ABPNdIM+p5H8xXye
4ZH2sNjJw4bseh/Wvsa2GZNWjP8Az/OPzjQ/1r5d8d6XFpfi7UIIseSXMq47byfl/PNBLM3RrY3e
qRRpy/Xn2rrLew/4ngGtTPHaZzHHnCOeeTj8O+ax/BHljXOcb/JOPpkV7DBaW1xsLxoSPUVhUnZm
9OF1c5DwloV1E90b6fekcYhgET5BOc7/AGGBjHWu+0qPyptmeMCriW0ccYSNAPpVSMk3RCfwcVk3
c1SGahbfaJynTPXiuV8R+CoNQkt5kheLywUkMXHnjOeeuD7+ldhPmCcPJ0PXNaxgxHk9COtEW0DV
zza28NvPr82q3MCW7lMBIznP1/CuW8f6UiSRXEXBI8ske3I/rXrd4RGDiuF8QW815DMsaAhELnP9
PerjJ3FOOh5HEMEc49eK+g/gZO7eGtRiLkol+SARjGUT+fB+ua+fYwHAP619H/BjTzZ+CjNImx7q
7km/DCAfyrqscaPVd1FQ5opjOU1HUF09PEMh48u63/8AkCOvl3xBqL6prM91J1dyOvavcfidqZ06
HWo0ZQZZInTP94xbR/Kvnx+w7D171lDVlT0NDQ70WGrWs54TeEf6Hg17dpkoIBBrwGN+MYr13wdq
LXmk27ucuBsf6jis60eprQnpY9JtpU2ZPpWRPbTm7zbyGMZz9aeL1LeB5JM7AMnAzWanimOWQpYW
sl3MOv8AAP15/SsUdC1NCW0nknEkshI7itbzyLfHYVyeoeI9UjQSPpkdvAn3/NkGSf6Ve0a/vdQh
M0tqLeL+DL5J98Y6VTBok1CTg15f4l8SC21GSzMUjBMPlJNmT7/5xXpmpkIDnGO5rwXWLg6jrV1d
xlPLuJj5JJ4wDgfoBV01cwrTstCpEA7gHjeDX1h4JZJPB+kTxhQLi1jlIX1cZI/AkivkyN8EZznp
X0t8KNREvgjSrUnMkcb4HomeK6Y7nL0PRdxoqLzKKY7njHxptmkvpXAJQCByP+/n+Arw1zg7PfFf
R/xYtTcWurhMb0sIJB9Q8mK+cXyX78nNRAdQbuAIrpfCeuf2XfeTIx8iZ/To/rXNbOPwrovBmnDU
/FFjCV/dDMrjGchBn+eKJrQVN6nslveiS3Qp3H50DT7S8kDvbIZP75HP51g24ms0+TkJxj6V0dlf
xyIMHBrhvqd6LH9jwph3hQkdM81KP3Qx0FPe8Ty+XHFZGo6jvxHEck9apgY3izUHOnXUcR5Mbgkd
uK8VLSRu4QcHgpjj8q9kvbJ7uAwjl5fkH1PFeceObSHT/GWoWtumEh8tQP8AgC/5/OtqLOesjBjf
5slM96+mvhbBBZ+CdPCCMSSx+ZI46k+5718zmTpkdOhrq/C/jHUNHeKATv8AZE48sdhntW701MFr
ofVHmJ60V5pH8VNL8pPv/dH8dFHtB2KfxtnvYb+wgshJm9t9kgjTJIQkj6dTXgs+6CZ4yuHQ4I9K
+hPjZqk2jxafPBgSzwyW6SYH7vlTnn2/XFfPDkY25fOec0oLUJihxnJ6Y5r0H4R2Zn8R3k3aHT3/
ADdxj9BXnuMHnI7HJr2X4J2YMOt3W3l3jgz+Gf60VNhQ3NcxD7XcQkfx5H41XktDHJlBitjUbfyt
WD+owaSeDuBXntananoZRDkY/rT4LYlsnpV7ysjpUoiwmaZRHpln5+qJxxH8/wCPb+teY/EOwjl8
QeJbv+O3u4E6/wABjA/LNe1eHLbKSTH+Nzj6Dj+ea8Y+Ipe08SXkmP3GoxkHHd43/wD1V0UTlqan
AgsR9PWp40IcY5B70QAB/PdCYUI3j0/zzXYReF58CfTv3kEsYcK/IcHofyrduxilcw8j1/8AIZ/w
orqf7H14cf2dP/39SiouaHdftB5/s7Q/R5pAfyB/pXgYQPIC/Tqa+iPj1bvJ4d0+RVz5E5c+wyB/
UV88lPnwR+ZrRETFJV3PyDB6ZP8AOvaPhLJPaeGJVRQDdXUkm/8A2UCJ/MGvL9A0ibXNWit7eM5J
6D3OB/PP0Br3nQNGg0eA2tvkxxucbznqcmomy4FmWCS5ky4y49e9PjgBG39DWs9vgBwOhzS3dnhB
NGODzXPNG0ZGYbMAVDLbjZ9O1aHllxineR+76dTgVO5bYmnSCyt44wmQBzXn/irwufEWmXcKYFzB
I88BPQn0P1r0cwbI/u1mQW/zzg+tbR0MHqfNFjA8ly9t8qPIjpiTsR2/MV3Hw/8AESWn/Es1B8Rs
223lc/cJ/wCWZ9B6Hp9KvfEDwV9gQ61p0eyMOXnQdBnnePoc0/QdCspH0GaaFJLLWdOMEySc/v4x
nPtkB+npVtpolKzPSfs7/wDPA/lRWN/wrrSvW9/8C3orA0ub3xZ8j/hHt1ypaLyLkOo7/u9w/VBX
zLHGWZSx+cdTRRXUZSPdPhn4ej0zT47uSMG5uo/MDk5wD0/8d4/P1rtrKAfaJPdyKKKw6ls0tmPp
SsW2bAo2elFFFhFNUzJ5Y6k1ckhRnjjXpH1ooqEaMR4/M+lUZbbY5I79aKKszK2t2kd1pT20qB4J
tscgPdN3I/KvOtHjTT9Fgto3cnRPFMcCH1jkOz+Uh/KiinEo9Q+0W3v+VFFFZgf/2Q==          false  tehnician <p>oferte tehnice, devize, operare PC</p>  SC ESTRAM SRL    Iasi  RO România  constructii     false  student - practicant <p>proiectare alimentare cu apa</p>  SC CONALID SA    Iasi  RO România  proiectare     false  inginer principal II <p>A. – CU CARACTER GENERAL: - participare cu propuneri, la elaborarea structurii tarifelor de prestaţii pentru servicii de îmbunătăţiri funciare precum şi la tarifele cu aplicabilitate generală pentru toate sucursalele teritoriale (emitere avize, oră medie proiectare SPF, tarif atestare); - elaborare propuneri de tarife de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile, aferente amenajărilor de desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului; - analizare  necesitate  şi întocmire propuneri de plan pentru promovarea unor obiective de investiţii de îmbunătăţiri funciare de la bugetul de stat şi din surse proprii ANIF RA; - perfectarea contractelor de investiţii, evidenţa acestora, a finanţărilor deschise, consiliere cu beneficiarii divergenţele la contracte privind valorile, termenele de execuţie, condiţiile speciale;</p><p>B. – CU CARACTER SPECIFIC: - verificarea studiilor de prefezabilitate elaborate de Unităţi de Administrare, întocmire teme de proiectare pentru studiul de fezabilitate; - elaborarea documentaţiilor tehnice în vederea atribuirii de contracte de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; - derularea lucrărilor şi calitatea acestora şi verificarea realităţii  situaţiilor de lucrări prezentate pentru decontare; - vizarea documentaţiile de proiectare în vederea supunerii spre aprobare în CTE Sucursală şi CTE ANIF RA; - verificarea documentaţiile privind emiterea de avize şi acorduri tehnice ANIF RA; - organizarea recepţiei lucrărilor de investiţii şi I &#43; R la terminarea lucrărilor şi a perioadei de garanţie; - asistenţă tehnică pe bază de tarif la solicitarea persoanelor fizice sau juridice deţinătoare de suprafeţe amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare; - întocmire formulare solicitate de ANIF RA privind evidenţa suprafeţelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru care s-au elaborat avize şi acorduri tehnice ANIF RA; - verificarea documentaţiilor tehnice prin specialişti, verificatori de proiecte atestaţi;</p>  ANIF RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord    str. Sarariei, nr.16 Iasi  România  îmbunătăţiri funciare     false  inginer proiectant - contract de colaborare <p>proiectare si implementarea proiectelor pentru accesarea fondurilor nerambursabil</p>  SC LOGITECH PROJECT SRL    Iasi  România  proiectare     false  Inginer proiectant - contract de colaborare <p><strong>Elaborare documentaţii tehnico economice fazele:</strong></p><p>- studiu de fezabilitate - S.F.;</p><p>- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);</p><p>- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT&#43;CS&#43;DE);</p><p>- liste cantităţi de lucrări;</p><p>- dispoziţii de şantier</p><p>pentru obiective de investiţii cu tematică:</p><p>- Sistem de alimentare cu apă;</p><p>- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;</p><p>- Lucrări de drumuri;</p><p>- Lucrări de regularizări de răuri;</p><p>- Lucrări de desecare.</p><p> </p>  SC FINANCIAR ACCES SRL    Bacau  România  proiectare     false  inginer proiectant <p><strong>Elaborare documentaţii tehnico economice fazele:</strong></p><p>- studiu de fezabilitate - S.F.;</p><p>- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);</p><p>- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT&#43;CS&#43;DE);</p><p>- liste cantităţi de lucrări;</p><p>- dispoziţii de şantier</p><p>pentru obiective de investiţii cu tematică:</p><p>- Sistem de alimentare cu apă;</p><p>- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;</p><p>- Lucrări de drumuri;</p><p>- Lucrări de regularizări de răuri;</p><p>- Lucrări de desecare.</p>  S.C. PROCONS HIDRO S.R.L.    IASI  România    true  inginer <p>- <strong>Inginer execuţie lucrări</strong></p><p>execuţie amenajări combaterea eroziunii solului</p><p>execuţie sisteme de irigaţii, desecare, drenaj.</p><p><strong>elaborare documentaţii tehnico economice </strong></p><p>studiu de fezabilitate - S.F.;</p><p>- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);</p><p>- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT&#43;CS&#43;DE);</p><p>- liste cantităţi de lucrări;</p><p>- dispoziţii de şantier</p><p>pentru obiective de investiţii cu tematică:</p><p>- Sistem de alimentare cu apă;</p><p>- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;</p><p>- Lucrări de drumuri;</p><p>- Lucrări de regularizări de răuri; <br /></p><p>- Lucrări de desecare. </p>  S.C. NOMCRIS CONSTRUCT S.RL.    Vaslui  RO România     false  Şef Serviciul TEHNIC, INVESTIŢII, ACHIZIŢII, CONTRACTE <p><b>1. ATRIBUŢIILE POSTULUI</b>:</p><p>- coordonează activitatea Serviciului Tehnic, Investiţii, Achiziţii Contracte;</p><p>- analizează necesitatea şi face propuneri de plan pentru promovarea unor obiective de investiţii de I.F. ;</p><p>- urmăreşte perfectarea contractelor de investiţii;</p><p>- asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin serviciului;</p><p>- se preocupă de perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în domeniul activităţii de licitaţii;</p><p>- asigură desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;</p>- coordonează elaborarea de studii de prefezabilitate (note de fundamentare) pentru obiectivele de investiţii prioritare şi urmăreşte avizarea acestora;<p>- elaborează documentaţiile de ofertare în vederea participării la licitaţie;</p><p>- elaborează propuneri pentru încheierea de acte adiţionale la contracte privind obiective de investiţii;</p><p>- solicită constructorului copii după documentele referitoare la garanţia de buna execuţie şi urmăreşte constituirea ei succesivă, respectiv a contractului de asigurare a execuţiei lucrării;</p><p>- primeşte lunar sau în tranşe, documentele care atestă lucrările efective realizate de constructor, semnate şi ştampilate de cei în drept. Verifică exactitatea datelor cantitativ şi valoric cu cele ofertate. Operează în devizul ofertă poziţie cu poziţie pe articol de deviz, cantitativ şi valoric şi stabileşte restul de executat;</p><p>-  verifică prin sondaj realitatea din situaţiile de lucrări prezentate spre decontare;</p><p>- la terminarea lucrării se întocmeşte obligatoriu situaţia realizării contractului care se verifică şi se confruntă cu valorile din evidenţa contabilă şi se prezintă preşedintelui comisiei de recepţie pentru validarea înscrierii în procesul verbal de recepţie;</p><p>- după recepţia lucrării întocmeşte fişa mijlocului fix; </p><p>- urmăreşte derularea execuţiei lucrărilor şi calitatea acestora şi verifică realitatea situaţiilor de lucrări prezentate la decontare pentru obiectivele de investiţii; </p><p>- întocmeşte rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale privind realizarea investiţiilor pe surse de finanţare; </p><p>- organizează recepţia lucrărilor de investiţii la terminarea execuţiei şi la expirarea perioadei de garanţie; </p><p>- întocmeşte cartea tehnică a construcţiei;</p><p>- colaborează cu serviciile funcţionale ale filialei în vederea iniţierii aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;</p><p>- organizează licitaţii (conform competenţelor acordate de conducerea ANIF) în vederea adjudecării serviciilor de proiectare, achiziţii de lucrări C&#43;M şi reparaţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare, a achiziţiei de produse şi servicii, în conformitate cu O.U.G. nr.34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006 privind achiziţiile publice.</p><p>- participă în comisiile de evaluare sau licitaţii organizate de Filială; </p><p>- stabileşte forma de organizare a licitaţiei în funcţie de valoarea &#34;pragului&#34;:</p><p>pentru contracte de furnizare, servicii: 125.000 Euro</p><p>pentru contracte de lucrări: 4.850.000 Euro</p><p>- ţine evidenţa tuturor achiziţiilor desfăşurate de Filială în funcţie de competenţele acesteia;</p><p>- întocmeşte Dosarul Achiziţiei Publice (DAP) pentru fiecare contract atribuit (de competenţa filialei);</p><p>- urmăreşte respectarea art. 23– O.U.G. nr.34/2006;</p><p>- pentru contractele de furnizare, urmăreşte respectarea regulilor corecte de estimare:</p><p>a) dacă produsele presupun şi operaţii de instalare şi punere în funcţiune</p><p>b) dacă contractul de furnizare are caracter de regularitate sau trebuie reînnoit – asigură publicitatea achiziţiilor publice prin:</p><p>anunţul de participare – ce reprezintă solicitarea de participare la competiţie</p><p>anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică, ce reprezintă informarea publică privind atribuirea unui contract de achiziţie publică;</p><p>- întocmeşte referatele pentru emiterea deciziei de numire a comisiilor de ofertare/licitaţie; </p><p>- participă la încheierea de contracte de achiziţii publice (contracte de proiectare, de execuţie de lucrări, de reparaţii în domeniul I.F., contracte pentru achiziţii de bunuri şi servicii) de către filială;</p>  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE                                                                             FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE IAŞI    Iasi  RO România     false  Şef personal din cadrul zonei de activitate serviciul P.E.P. <p><b>DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI</b></p><p>- asigură, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de I.F.  din domeniul public şi privat al statului, care nu au fost predate, în condiţiile legii, la organizaţiile şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aflate în administrarea Filialei.</p><p>- prestează servicii de I.F. către organizaţii, federaţii şi alţi beneficiari de teren.</p><p>- desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de I.F. pe care le gestionează, faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.</p><p>- întocmeşte planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de I.F. declarate de utilitate publică.</p><p>- întocmeşte fişele tehnice pentru amenajările de I.F. şi stabileşte prioritatea amenajărilor ce se înscriu în planul tehnic în vederea menţinerii în funcţiune a lucrărilor la parametrii proiectaţi, din punct de vedere a reţelei hidrotehnice şi a staţiilor de pompare.</p><p>- se deplasează în teren cu auto din dotarea filialei pentru a efectua verificări în teren asupra desfăşurării activităţii şi a realizării sarcinilor trasate privind starea tehnica a amenajărilor de I.F. care le gestionează.</p><p>- face propuneri de retragere a statutului de utilitate publică şi scoaterea din funcţiune a amenajărilor de I.F., precum şi documentaţiilor privind trecerea în conservare a lucrărilor de I.F. care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică.</p><p>-participă la întocmirea anuală a inventarului amenajărilor de irigatii,cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale.</p><p>- întocmeste propuneri de tarife pentru prestarea serviciilor de I.F. </p><p>-participă la întocmirea documentaţiilor privind eliberarea avizului /acordului A.N.I.F. pentru scoaterea definitiva/ temporara din circuitul agricol.</p><p>- întocmeste inventarul suprafetelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru irigaţii, desecare combaterea eroziunii solului la nivel de filiala.</p><p>-elaborează propuneri de tarife de prestaţii pentru alte activităţi de I.F. altele decat irigatiile, aferente amenajărilor de desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului.</p><p>- propune calculaţii de tarife pentru alte activităti.</p><p>-organizează recepţia lucrărilor de I&#43;R la terminarea lucrărilor şi a perioadei de garanţie.</p><p>- întocmeşte, prezintă şi susţine materialele de sinteză si informările solicitate de către conducerea Filialei si a Serviciului P.E P. </p><p>- participă la centralizarea deconturilor justificative şi verifică în teren realitatea cifrelor înscrise în deconturi.</p><p>- verifică în teritoriu starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice (diguri, podete, noduri hidrotehnice) şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora sub aspect tehnic şi funcţional. </p><p>- urmăreşte realizarea sarcinilor trasate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta IASI de aparare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.</p><p>- face propuneri ce se înscriu în planul tehnic anual în vederea menţinerii în funcţiune a lucrărilor la parametrii proiectaţi.</p><p>- urmăreşte situaţia programării şi a realizării udărilor pe durata campaniei de irigaţii.</p><p>- urmăreşte situaţia livrării volumelor de apă pentru irigaţii la beneficiari şi încasărea contravalorii acestor volume. </p><p>- face propuneri privind retragerea recunoaşterii utilităţii publice a unor amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea filialei.</p><p>- face propuneri privind trecerea în conservare a unor amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Filialei.</p><p>- face propuneri privind scoaterea din funcţiune a unor amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Filialei;</p><p>-analizeaza necesitatea şi face propuneri de plan pentru promovarea unor obiective de I.F. de la bugetul de stat şi din surse propii ANIF, pentru zona de activitate a Filialei de I.F.</p>  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE                                                                             FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA -NORD    IAŞI  RO România     false  consilier IA  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA -NORD    IASI  România    true  inginer <p><strong>elaborare documentaţii tehnico economice </strong></p><p>studiu de fezabilitate - S.F.;</p><p>- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);</p><p>- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT&#43;CS&#43;DE);</p><p>- liste cantităţi de lucrări;</p><p>- dispoziţii de şantier</p><p>pentru obiective de investiţii cu tematică:</p><p>- Sistem de alimentare cu apă;</p><p>- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;</p><p>- Lucrări de regularizări de răuri; <br /></p><p>- Lucrări de desecare. </p>  S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L.    IASI  RO România    true  INGINER <p>- Elaborare documentaţii <strong>tehnico economice </strong></p><p>studiu de fezabilitate - S.F.;</p><p>- documentaţie avizare lucrări de intervenţii (DALI);</p><p>- proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie (PT&#43;CS&#43;DE);</p><p>- liste cantităţi de lucrări;</p><p>- dispoziţii de şantier</p><p>pentru obiective de investiţii cu tematică:</p><p>- Sistem de alimentare cu apă;</p><p>- Sistem de canalizare şi staţii de epurare;</p><p>- Lucrări de regularizări de răuri; </p><p> - Lucrări de desecare.</p>  S.C. GOTICA MANAGEMENT S.R.L.    IASI  RO România    true  INGINER <p>- elaborare <strong>documentaţii tehnico economice </strong></p><p>- documentaţie avizareADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ &#34;APELE ROMÂNE&#34;</p>  S.C. HIDROGEOECOTECH S.R.L.    Bacău  România    true  consilier IA  AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE IASI    Iasi  RO Romania    true  INGINER HIDROTEHNIST - <p>- elaborare <strong>documentaţii tehnico economice </strong></p><p>- documentaţie avizare ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ &#34;APELE ROMÂNE&#34;</p>  S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.    Iasi  RO Romania      false Inginer diplomat  Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului    Iasi  RO România  Siguranta Lucrarilor Hidrotehnice     false diploma de inginer  Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului    Iasi  RO Romania  Imbunatatiri Funciare      ro română     en engleză  A1 A1 A1 A1 A1  Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta  Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa  abilitati metodologice de auto dezvoltare, invatare continua, asumarea riscurilor  operare PC - word, excel, autocad,  Hobby: muzica de opera   recomandare de la locul de munca 

