
ASOCIAȚIA GAL COVURLUI 
FIŞA POSTULUI: MANAGER 
CODUL COR: 112028 
 
DESCRIEREA POSTULUI, SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ :  
 Munca include administrarea activităților GAL 
 Se subordonează conducerii Asociației. 
 Este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de 
serviciu stabilite în prezenta fişă;  
 Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în 
gestiune;  
 Reprezintă Asociația din punct de vedere instituțional. 
 
COMPETENŢE PERSONALE SI PROFESIONALE: 
 să aibă însuşiri de personalitate: respect față de cei din jur, sociabilitate, 
seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine 
pozitivă; 
 sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate 

de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare, rezistență la stres,  etc.);  

 absolvent al învăţământului superior 
 cursuri de calificare profesională: manager de proiect, manager resurse umane si evaluator 

proiecte. 
 să posede cunoştinţe bune operare PC MS Office – WORD, EXCEL, navigare internet 

 să aibe experienta în domeniul accesării fondurilor europene, de preferat în GAL de minim 
3 ani. 
 
ATRIBUŢII / OBLIGAȚII:  
 să planifice sarcinile de lucru pentru fiecare salariat în parte; 
 să hotărască perioada de îndeplinire a sarcinilor; 
 să dispună efectivul de personal necesar; 
 să planifice strategia generală, din punct de vedere material şi tehnic pentru unitatea în 

subordine; 
 să repartizeze sarcini personalului subordonat; 
 să monitorizeze executarea sarcinilor; 
 să ia decizii flexibile cu privire la paşii de urmat în continuare; 
 să găsească soluţii pentru problemele frecvente care apar în legătura cu rezolvarea sarcinilor 

de serviciu şi a celor personale şi interpersonale; 
 să verifice îndeplinirea sarcinilor; 
 să elaboreze politici de stimulare si remunerare a personalului; 
 să prezideze întâlniri cu persoanele din subordine şi să ia parte la întruniri cu managerul de 

departament; 
 să anunţe de îndată asociaţii de orice neregulă constatată; 
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;  
 să manifeste grijă deosebită în mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe care 

le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;  
 să fie cinstit, loial şi disciplinat dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată 

şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;  
 angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare substanţele periculoase, 

instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;  



 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de 
pericol; 

 angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu 
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său;  

 să cunoască în amănut măsurile de dezvoltare rurală cuprinse în strategia GAL Covurlui și 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții pentru a putea depune proiecte pe 
măsurile respective; 

 să supervizeze evaluarea, selectarea și monitorizarea proiectelor primite în cadrul GAL 
Covurlui, pentru fiecare măsura în parte; 

 să țină o evidență exactă a tuturor documentelor întocmite, atât în format electronic cât și 
pe suport de hârtie, astfel încât să le poată prezenta conducerii GAL atunci când aceasta le 
solicită; 

 să transmită documentele întomite instituțiilor abilitate, prin orice mijloc posibil (fax, e-
mail, etc) sau sa le ducă personal atunci cănd este cazul; 

 să folosească în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aparatura si adresele Asociației 
GAL Covurlui; 

 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de 
aplicare a acestora;  

 să aducă la cunoştinţă de îndată asociaţilor accidentele de muncă suferite de propria 
persoană sau de alţi angajaţi;  

 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 
autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;  

 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.  

 să informeze de îndată conducerea despre orice deficienţă constatată sau eveniment 
petrecut; 

 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept.  

 
RESTRICŢII :  
 nu execută nicio sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât dacă ea vine de la 
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică si se încadrează în prevederile legale;  
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul 
spatiului de lucru; 
 este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe 
timpul serviciului;  
 în timpul de lucru este strict interzisă folosirea în exces a telefoanelor mobile și a altor 

aparaturi care sa perturbe activitatea în cadrul GAL; 
 în timpul de lucru este strict interzisă desfășurarea altor activități înafara celor legate de 

indeplinirea obiectivelor GAL Covurlui; 
 în timpul de lucru este strict interzisă părăsirea locului de muncă în interes personal fără 

acordul conducerii GAL Covurlui; 
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie să lase echipamentul curat, iar celelalte 
mijloace pe care le-a folosit în buna stare.  
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Munca se desfăşoară în diferite medii, adică: 
 birouri;  



 muncă individuală; 
 deplasări în interesul Asociației. 
 
Alte responsabilităţi: 
Respectarea programului de lucru 
Program: minim 20 ore – maxim 40 ore pe săptămână în funcție de necesitățile asociației 

 


