
“GAL  PARANG”
FIŞA POSTULUI

Denumirea postului : IT-ist
Nivelul postului : Funcţie de execuţie
Scopul principal al postului : Creaza si mentine un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca
cerintele din  Strategiei de Dezvoltare Locală PARANG .
I. CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI :

a) Niveluri şi competenţe :

 Pregătirea de specialitate : studii medii/ superioare  ;
 Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office-Windows-nivel:avansat;SW,

aplicatii Office aferente;
 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 PARANG ;
 Legislaţia naţională şi europeana specifica domeniilor de interventie din

strategie ;
 Procedurile specifice de lucru pentru PNDR ;
 Documente şi surse oficiale de informaţii;
 Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul GAL PARANG ;
 Configurarea si intretinerea retelelor de calculatoare.

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 PARANG;
Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către
managerul GAL PARANG .

Specifice
Crearea si intretinere pagina web/ site GAL Parang;
Actualizare informatii site cu privire la anunturile de selectie;
Mentinera la zi a dosarului de evidenta a retelei de calculatoare (statii de lucru ,
utilizatori, configurari ) si actualizeaza/ dezvolta periodic setul de proceduri de
lucru specifice pentru Strategia de Dezvoltare Locala;
Mentine in buna functionare statia de lucru: devirusari, rezolvarea diverselor
probleme de soft/hard (inlocuire componente );
Instalarea/ configurarae de pachete software, instalare, configurare periferica si
rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
Instalarea de noi echipamente in retea ;



Monitorizari ale traficului web (internet si e-mail);
Cautarea ofertelor si achizitionarea echipamentelor IT;
Mentine relatia cu furnizorii de servicii pentru intretinerea copiatorului si dupa
caz al altor echipamente IT;
Mentinerea relatiei cu furnizorul de internet in cazul aparitiei de
disfunctionalitati ale conexiunii internet pentru rezolvarea acestora;
Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor ;

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 : asupra solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte de finanţare

depuse în cadrul GAL PARANG ;
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
PARANG.




