
ASOCIAȚIA GAL COVURLUI 
FIŞA POSTULUI: ASISTENT MANAGER + ANIMATOR 
CODUL COR: 334303 
 
DESCRIEREA POSTULUI,SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ : 
 îndeplinirea activităţilor zilnice de secretariat; 
 preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice; 
 primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din Asociație; 
 asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice; 
 preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosarierea şi 
arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a 
celorlalţi angajaţi; 
 redactarea corespondenţei curente necesară desfăşurării activităţii zilnice; 
 asigurarea transmiterii documentelor prin poştă, fax, e-mail, curierat; 
 actualizarea bazei de date documente; 
 rezervări hotel parteneri externi, personal propriuetc.; 
 elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor cerute de management; 
 asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei; 
 se subordonează Managerului General. 
 colaborează cu întreg personalul GAL în vederea desfasurării în cele mai bune condiții a 

activităților planificate. 
 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, evaluator proiecte și expert 

achiziții publice. 
 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 
2 an. 
 
ATRIBUŢII / OBLIGAȚII: 
 verificarea, primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei scrise și electronice în 
interiorul Asociației; 
 ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari; 
 înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere şi repartizarea acestora la 
compartimentele Asociației; 
 păstrarea ştampilelor; 
 verificarea, păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa delegaţiilor din cadrul 
Asociației; 
 păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa dispoziţiilor conducerii Asociației; 
 primirea persoanelor care doresc să ia legătura cu conducerea Asociației, asigurarea de 
protocol; 



 să realizeze / redacteze materiale de promovare / informare cu privire la strategia de 
dezvoltare locală a GAL Covurlui (pliante, brosuri, anunturi informative, comunicate de 
presa,etc); 
 să distribuie materialele de promovare / informare in fiecare UAT partener GAL, 
totodată discutand atat cu persoane fizice cat si cu persoane juridice din teritoriu, despre 
avantajele oferite de GAL prin măsurile cuprinse în strategie; 
 să organizeze evenimente de informare, intalniri cu liderii locali si beneficiarii strategiei 
de dezvoltare locală a GAL Covurlui (conferinte de presa, grupuri de lucru informative, 
seminarii, conferinte de informare, etc); 
 să întocmească si să actualizeze ori de cate ori este necesar calendarul estimativ de 
lansare a sesiunilor de depunere de proiecte; 
 să întocmească toată documentația și să realizeze activitățile necesare lansării 
apelurilor de selecție pentru măsurile din strategia GAL Covurlui, așa cum prevede 
„Regulamentul privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL„; 
 asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul Asociației; 
 primirea şi transmiterea notelor telefonice; 
 primirea şi transmiterea email-urilor; 
 tehnoredactare de documente; 
 să cunoască măsurile de dezvoltare rurală cuprinse în strategia GAL Covurlui; 
 să întocmească rapotul inițial aferent fiecărui an de funcționare; 
 să întocmească rapoartele intermediare de activitate; 
 să întocmească raportul final de activitate aferent fiecărui an de funcționare; 
 să întocmească rapoartele de progres; 
 să întocmească centralizatorul activităților pentru depunerea dosarului cererii de plata; 
 să întocmească contractele încheiate între GAL și oricare altă entitate juridică; 
 să întocmească dosarele de achiziție; 
 să organizeze acțiunile de formare profesională personal GAL, instruire personal GAL, 
formare profesională lideri locali și instruire lideri locali; 
 să întocmească orice act adițional privind modificarea contractului de finanțare; 
 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 anunţe de îndată conducerea GAL Covurlui privind orice neregulă / întârziere, 
constatată în legatură cu sarcinile de serviciu; 
 să folosească în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aparatura si adresele Asociației 
GAL Covurlui; 
 să manifeste disponibilitate fizică și în afara programului de lucru atunci când unele 
situații impun acest lucru; 
 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 legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept, in conformitate cu pregatirea profesionala initiala sau 
dobandita. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


