
FIȘA POSTULUI 

Expert tehnic intern 

Denumirea postului Expert tehnic intern 

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 

 grupul ţintă vizat de proiecte 

 beneficiarii proiectelor 

 angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi 

consultanţi externi. 

Scopul Postului Contribuie la atingerea scopurilor Asociaţiei, în special 

pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER, prin în primul rând cele legate 

de implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

- Sprijinirea elaborării proiectelor 

- Lansarea apelului pentru proiecte 

- Selectarea proiectelor 

- Decizie 

- Monitorizare 

- Arhivare 

Responsabilităţi Contribuie la activităţi de implementarea proiectelor în 

cadrul GAL:  

- Lansarea apeluri de proiecte 

- Coordonarea biroul de informare privind 

clarificarea unor aspecte legate de completarea şi 

pregătirea cererii de finanţare 

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse  

- Evaluarea tehnico financiară a proiectelor depuse 

- Solicitarea de informaţii suplimentare de la 

beneficiari 

- Luarea operativă a deciziilor asupra 

implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor 

- Facilitarea coordonării între activităţile 

componentelor 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre 

realizările şi rezultatele proiectului 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi 

realizările acestuia este oferită factorilor de 

decizie la cel mai înalt nivel 

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  Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de sintetizare a informaţiilor 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani în elaborarea şi managementul proiectelor finanţate 

din Fonduri Europene. 

Experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul teritoriului 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare 

Experienţă în dezvoltarea comunitară şi locală. 

Experienţă în elaborarea de studii şi strategii. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare 

Cunoştinţe relevante privind managementul proiectului 

Cunoştinţe profunde în Politica de coeziune şi Politica 

Agrară Comună a UE 

Cunoştinţe profunde privind abordarea LEADER şi/sau 

absolvirea cursurilor organizate în cadrul programului 

LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – Construcţie de 

parteneriate public-private”, din cadrul PNDR 2007-

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


