
 
 

ASOCIATIA “ GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA- BARAGANUL DE SUD EST” 

 

 

  

 

FIŞA POST 

 

1. Denumirea postului : Animator  

 

2. Locul de muncă : GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BARAGANUL DE SUD EST 

 

3. Scopul postului: desfăşoară activităţi de animare prntru promovarea acţiunilor Gal-ului. 

4. Cerinţele postului :   

o Studii şi specializări:  

 Studii superioare socio-umane  

 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională  

 Cunoştinţe de operare PC 

 Vechime minima in domeniu 3 ani 

 Cunoaşterea tehnicilor de comunicare 

o Experienţa:  

 experienta în implementarea de Strategii de Dezvoltare Locala/ 

Regionala 

o Aptitudini şi abilităţi:  

 Abilităţi de coordonare, îndrumare şi consiliere 

 Asumarea responsabilităţilor 

 Capacitate de analiză, sinteză  şi selecţie 

 Obiectivitate şi corectitudine 

 Capacitate de lucru în condiţii de stres sau program prelungit 

 Capacitate de a asimila cunoştinţe noi, deschidere şi adaptare la nou  

 Comunicare eficientă, flexibilitate şi capacitate de lucru în echipă 

 Etică profesională  

 Loialitate faţă de interesele GAL-ului 

 Capacitate de a asimila 

 

 

5. Relaţii organizatorice: 

 

a) Ierarhice 

 Este subordonat: Directorului  

 

b) Functionale:  

Relaţii de colaborare cu  toate entitatile din GAL, cel putin la nivelul reprezentanilor acestora 

 

6. Atribuţii şi responsabilităţi: 



 
 

ASOCIATIA “ GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA- BARAGANUL DE SUD EST” 

 

 

 sa realizeze activitatile de animare în teritoriu singur sau impreuna cu restul 

echipei tehnice, în vederea promovarii actiunilor GAL 

 vizite în teritoriu; 

 tine legatura dintre  GAL și locuitori; 

 realizarea și distribuirea materialelor necesare animarii și promovarii 

 Activitatile privind primirea , verificarea conformitatii si inregistrarea Cererilor de 

finantare si a cererilor de plata, infiintarea dosarului administrativ, verificarea 

conditiilor de acordare a ajutorului nerambursabil, evaluarea criteriilor de 

eligibilitate, evaluarea criteriilor de selectie 

 Deplasare pe teren pentru monitorizarea proiectelor depuse de beneficiarii GAL 

 

 

7. Autoritatea postului:  

Nu este cazul 

 

Luat la cunoştinţă : 

 

Numele şi prenumele : 

Semnătura : 

Data 


