
FIȘA POSTULUI 

Animator 

Denumirea postului Animator 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu:  

 actori principali în teritoriul vizat de GAL 

 membrii asociaţiei 

 grupul ţintă al proiectelor implementate la 

nivelul GAL Sud Vest Satu Mare 

 angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi 

consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

- Informare şi publicitate cu privire la activităţile 

desfăşurate la nivelul GAL Sud Vest Satu Mare 

- Mediatizarea activităţilor desfăşurate la nivelul 

GAL Sud Vest Satu Mare 

- Informarea grupului ţintă privind lansările de 

proiecte 

- Informarea grupului ţintă a beneficiarilor şi a 

membrilor asociaţiei cu privire la stadiul 

absorbţiei fondurilor 

- Organizarea cursurilor de formare 

- Organizarea workshopurilor 

- Lansarea apelului pentru proiecte 

- Arhivare 

Responsabilităţi Animatorul este intermediar între Asociaţie şi grupurile 

ţintă specifice, fiind responsabil faţă de aceste parţi şi 

distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor 

ţintă să înţeleagă politicile promovate de Asociaţie. 

Va fi responsabil pentru  

 elaborarea materialelor informative cu privire la 

axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurală; 

 elaborarea şi gestionarea documentelor 

referitoare la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare 

rurală în vederea promovării iniţiativei Leader la 

nivelul teritoriului delimitat 

 Desfăşurarea activităţilor de promovare, 

informare şi publicitate comunicare, inclusiv 

realizarea machetelor, întocmirea comunicatelor 

de presă, rezervarea locaţiilor pentru conferinţe 

de presă etc. 

 Asigură consultanţă de specialitate pe probleme 

de dezvoltare rurală legate de Planul Naţional de 



Dezvoltare Rurală 

 Formare legate de măsura 431.2 activităţi de 

animare şi instruire 

 Identitatea vizuală a organizaţiei în general 

 Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă 

materiale informative 

 

Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare şi 

informare destinată locuitorilor şi actorilor implicaţi în 

dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a 

GAL-ului şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul 

strategiei de dezvoltare locală: 

- întâlniri – conferinţe tematice, dezbateri publice 

- grupuri de lucru, 

- afişe, publicaţii, 

- acces la baze de date, 

- elaborare şi diseminare de materiale, mass-media 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Foarte bună capacitate de comunicare, negociere 

 Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Capacităţi de sintetizare, prezentare, argumentare 

 Iniţiativă 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani experienţă în elaborarea şi managementul 

proiectelor finanţate prin UE 

Experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul teritoriului 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare 

Experienţă în susţinerea de prezentaţii, cursuri, sesiuni 

de informare, workshop. 

Experienţă în dezvoltare comunitară şi locală. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare 

Cunoştinţe  generale despre UE şi politicile de 

dezvoltare, în special Politica Agrară Comună – 

Abordarea LEADER. 

Participarea şi absolvirea cursurilor organizate în cadrul 

programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” din cadrul 

PNDR 2007-2009 

 

 


