
GAL  ”Parâng    ”

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului : Animator
Nivelul postului : Funcţie de execuţie
Scopul principal al postului : Activităţi de implementare tehnică a Strategiei de
Dezvoltare Locală Parâng .

I. CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI :

a) Niveluri şi competenţe :
 Pregătirea de specialitate : studii medii/superioare ;
 Perfectionari (specializari): in domeniul PSI si SSM.
 Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office-Windows-nivel:

avansat;
 Limbi străine - (grad de cunoaştere ): Engleza / Franceza-nivel

mediu-avansat .

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :

 abilităţi de comunicare ;
 capacitate de integrare în colectiv ;
 lucru în echipă ;
 soluţionarea situaţiilor conflictuale ;
 iniţiativă ;
 seriozitate, conştiinciozitate şi flexibilitate ;
 analiza şi sinteză .

c) Instrumente de lucru :

 Strategia de Dezvoltare Locală Parâng ;
 Documente şi surse oficiale de informaţii. ;
 Legislatia nationala in domeniul PSI si a SSM.
 Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul GAL Parâng ;
 Echipament de birotică şi mobilier de birou .

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :

a) Atribuţii şi responsabilităţi
           Generale :

Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a
prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al
Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al Gal
Parâng;



Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de
către Responsabilul administrativ al GAL Parâng .

Specifice
Informează actorii locali din teritoriu cu privire la oportunităţile de
finanţare prin axa Leader, activităţile GAL, perioadele în care au loc
sesiunile de apeluri de proiecte, etapele elaborării unui proiect;
Identificarea resurselor locale , stimularea actorilor locali în vederea
găsirii unor soluţii pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a
zonei ;
Promovarea potenţialului economic şi de dezvoltare a teritoriului în
rândul potenţialilor parteneri din ţară sau străinătate ;
Participă la organizarea de evenimente de promovare a GAL;
Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu toţi actorii
cheie de la nivel judeţean/regional – reprezentanţi ai sectorului
economic, ai societăţii civile, instituţii publice, alte GAL-uri .
Atributii de PSI si SSM
- elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilete, in
scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca
in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor
in domeniul SSM,PSI, si verifica insusirea si aplicarea de catre
lucratori a informatiilor primite.
- Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru
Securitatea si Sanatatea in Munca,a PSI, tinand seama de natura
activitatilor din mediul de lucru.
- efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea,
in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra
masurilor propuse pentru remedierea acestora.
- tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului
de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control
psihologic periodic.
- stabileste norme si proceduri interne cu salariatii  pentru
respectarea sarcinilor de SSM, PSI, DESEURI.
- urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de
protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare

b) Limite de competenţă

o Îndeplineşte sarcini şi atribuţii dispuse de şeful ierarhic ;
o Se subordonează managerului GAL .

III. SFERA RELAŢIONALĂ :

Intern :
a) Relaţii ierarhice : subordonat managerului GAL ;



b) Relaţii funcţionale : cu membrii GAL ;
c) Relaţii de control : nu este cazul ;
d) Relaţii de reprezentare : în limitele competenţelor stabilite de şeful

ierarhic.

Extern :
a) Cu autorităţi şi instituţii publice : în limita competenţelor stabilite de

şeful ierarhic ;
b) Cu persoane juridice private – în limitele competenţelor stabilite de

şeful ierarhic, cu solicitanţii, respectiv beneficiarii proiectelor de
finanţare depuse în cadrul GAL Parâng .




