
ASOCIAȚIA GAL COVURLUI 
FIŞA POSTULUI: CONSILIER JURIDIC 
CODUL COR: 261103 
 
DESCRIEREA POSTULUI, SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ :  
 Asigurarea desfasurarii activitatii Asociatiei GAL Covurlui in conformitate cu normele 
legale si consilierea sub aspect juridic a departamentelor si conducerii acestora.  
 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 în domeniul juridic. 
 să posede cunoştinţe bune operare PC MS Office – WORD, EXCEL, navigare internet 

 să aibe experienta în domeniul juridic, de preferat în GAL de minim 3 ani. 
 
ATRIBUŢII / OBLIGAȚII: 
 elaborarea de regulamente, decizii, hotarari, ordine si instructiuni referitoare la 

desfasurarea activitatii in cadrul Asociatiei in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale Asociatiei.  
 reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Asociatiei in fata 

autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane 
juridice sau fizice, romana ori straina. 

 asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii Asociatiei cu privire la 
modificarile legislative din domeniu. 

 acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica a Asociației. 
 rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului. 
 redacteaza proiecte de contracte si negociaza clauzele legale contractuale. 
 redacteaza, avizeaza si contrasemneaza acte juridice, verifica identitatea partilor, 

consimtamantul, continutul si data actelor incheiate ce privesc Asociația. 
 verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare. 
 se preocupa de permanenta actualizare a bazei informationale legislative a Asociației. 
Privind relatiile interpersonale / comunicarea 
 raspunde de rezolvarea prompta a reclamatiilor ce intra in atributiile postului venite din 

partea angajatilor si a clientilor. 
 raspunde de transmiterea la timp, intr-o forma corecta si completa, a informatiilor 

conform atributiilor ce-i revin. 
Fata de echipamentul din dotare 
 respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare softuri, utilizarea 

internetului etc.. 
 raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 
În raport cu obiectivele postului 
 se informeaza permanent cu privire la modificarile legislative. 



 gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca. 
 in conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, 

raspunde de formularea unui raport de neavizare in care va indica neconcordanta 
acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului. 

 se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism. 
 respecta obiectivele propuse in acord cu strategia companiei. 
 raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 
In raport cu securitatea si sanatatea muncii 
 respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI. 
 raspunde de informarea permanenta a tuturor angajatilor cu privire la modificarile 

legislative din domeniu. 
Privind regulamentele / procedurile de lucru 
 raspunde de elaborarea corecta si in conformitate cu legislatia in vigoare a tuturor 

regulamentelor si reglementarilor interioare. 
 raspunde de aplicarea semnaturii si parafei profesionale pe toate avizele pentru 

legalitate si conformitate. 
 raspunde de pastrarea confidentialitatii in legatura cu toate actele, datele si faptele 

despre care ia cunostinta, apartinand sau fiind in legatura cu Asociația si cu interesele 
acesteia. 

 respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. 
 respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. 
 respecta procedurile de lucru generale specifice Asociației. 

 
 
RESTRICŢII :  
 nu execută nicio sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât daca 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 
 
 

 


