ASOCIAȚIA GAL COVURLUI
FIŞA POSTULUI: EVALUATOR PROIECTE SI SPECIALIST MONITORIZARE
CODUL COR: 241263
DESCRIEREA POSTULUI, SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ :
 Munca include implementarea cu succes a activităţilor proiectului şi atingerii rezultatelor
planificate în proiect.
 Participă la diferite şedinţe sectoriale şi tematice relevante.
 se subordonează Managerului General.
 colaborează cu întreg personalul GAL în vederea desfasurării în cele mai bune condiții a
activităților planificate.
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi 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;
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 profesionala: manager de proiect și 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
1 an.
ATRIBUŢII / OBLIGAȚII:
 să asigure transformarea efectivă şi la timp a resurselor proiectului în activităţi şi produse
concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
 să fie responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi conceptual;
 să asigure un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feed-back dintre diferiţi actori;
 să supervizeze activitatea personalului proiectului;
 să întocmească planuri detailate de lucru trimestriale şi de a monitoriza respectarea
implementării acestora;
 să asigure executarea la timp a activităţilor;
 să organizeze şi coordoneze procurarea de bunuri şi servicii în cadrul proiectului;
să întocmească rapoarte insotite de documente justificative cu privire la îndeplinirea
activităților din fișa postului;
 să formuleze specificările pentru echipament, bunuri, ce urmează a fi procurate în cadrul
proiectului și să gestioneze bunurile achiziționate;
 să ghideze lucrul consultanţilor şi contractanţilor, supraveghind desfăşurarea activităţilor
conform planului de lucru;
 să faciliteze cooperarea dintre şi între consultanţii/experţii pe termen scurt şi partenerii
proiectului;
 să participe la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 să anunţe de îndată Asociația 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 dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată
şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară
serviciul;
 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 anunţe de îndată conducerea GAL Covurlui privind orice neregulă / întârziere, constatată
în legatură cu sarcinile de serviciu si / sau cu implementarea strategiei de dezvoltare a GAL
Covurlui;
 să manifeste disponibilitate fizică și în afara programului de lucru atunci când unele situații
impun acest lucru;
 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 întocmească Ghidurile Solicitantului și fișele de evaluare pentru fiecare măsură din
strategia de dezvoltare a GAL Covurlui;
 să întocmeasca Rapoartele de evaluare si Rapoartele de selecție aferente măsurilor din
cadrul GAL Covurlui;
 să evalueze proiectele primite în cadrul GAL Covurlui, pentru fiecare măsura în parte;
 să monitorizeze implementarea SDL și operațiunile sprijinite, precum și să efectueze
acțivități specifice de evaluare în legătură cu SDL.
 să țină o evidență exactă a tuturor proiectelor depuse în cadrul GAL;
 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, email, etc) sau sa le ducă personal atunci cănd este cazul;
 să folosească în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aparatura si adresele Asociației
GAL Covurlui (galcovurlui@gal-covurlui.eu);
 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 persoană sa sau a celorlalţi participanţi.
 să informeze de îndată conducerea despre orice deficienţă constatată sau eveniment
petrecut;
RESTRICŢII :
 nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât dacă ea vine de la
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului 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 bună 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

