
FIȘA POSTULUI 

Responsabil administrativ – Manager GAL 

Denumirea postului Manager GAL 

Subordonare Consiliului Director 

Are în subordonări  Angajat pentru activităţi de secretariat 

 Sector tehnic, Experţi interni 

 Animatori 

 Consultanţi externi  

Este înlocuit de Persoană desemnată de Consiliul Director 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

 

Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, 

organizarea şi funcţionarea organizaţiei cu eficienţă 

maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice 

şi umane necesare, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL.  

Aprobă  procedurile de importanţă generală pentru 

organizarea şi derularea proceselor principale la nivelul 

asociaţiei În acest sens, are relaţii cu: Consiliul Director, 

membrii asociaţiei, personalul asociaţiei.  

Responsabilităţi Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale asociaţiei, în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare a Grupului de 

Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare. 

 Stabileşte anual, împreună cu consiliul director, 

obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 şi 36 

de luni 

 Comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să 

fie comunicate întregului personal şi tuturor 

membrilor 

 Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul 

de realizare a obiectivelor 

Aprobă bugetul şi rectificările acestuia: 

 Participă la elaborarea bugetului, analizează 

propunerile înaintate, operează corecţiile 

necesare şi aprobă bugetul final 

 Aprobă sistemul de raportare folosit pentru 

urmărirea realizării bugetului 

Reprezintă asociaţia în relaţiile protocolare cu furnizorii, 

clienţii şi alte organisme/organizaţii cu impact 

real/potenţial asupra rezultatelor asociaţiei 

 Asigură o bună imagine a asociaţiei 

 Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, 

clienţi, organisme financiare şi instituţii 

guvernamentale din ţară şi din străinătate 

Coordonează eficient activitatea Compartimentului 



Administrativ, în primul rând cele legate de comunicare 

şi informare şi de implementarea proiectelor în cadrul 

GAL: 

Asigură managementul asociaţiei 

 Participă la elaborarea şi implementarea 

sistemelor de raportare şi evaluare 

 Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din 

subordine 

 Asigură un climat de comunicare şi încurajare a 

iniţiativei care să contribuie la atingerea 

obiectivelor stabilite 

 Identifică nevoile de recrutare şi participă la 

selecţia, integrarea şi dezvoltarea 

managementului firmei 

 Evaluează periodic activitatea personalului din 

subordine 

 Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale 

apărute în relaţiile interpersonale 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru 

angajaţii din subordine 

 Asigură respectarea normelor interne de 

funcţionare de către personalul din subordine 

 Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii 

personalului din subordine 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator Ms Office  

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile ale 

UE (citit/scris/conversat)  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

Cunoştinţe în legătură cu 

domeniul muncii: 
 Politica de coeziune şi Politica Agrară Comună a 

UE 

 Abordarea LEADER 

 Principiile fondurilor europene 

 Managementul Ciclului de Proiecte 

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 

 Să aibă cunoştinţe specifice teritoriului delimitat 

de GAL Sud Vest Satu Mare 

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinilor: 
 Managementul Ciclului de Proiect 

 Principii de identitate vizuală şi de comunicare 

legate de dezvoltarea rurală 

 Modul de asigurare a unui climat organizaţional 

adecvat 

Ritmul muncii şi planificarea  Participă la programele de elaborare şi 

actualizare a fişelor de post ale colaboratorilor 

din subordine 

 Evaluează periodic activitatea personalului din 

subordine 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Iniţiativă 



 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă - min. 5 ani în managementul proiectelor finanţate 

de la Uniunea Europeană 

- experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul 

teritoriului delimitat de GAL Sud Vest Satu 

Mare 

- experienţă în dezvoltare comunitară 

- experienţă în coordonarea şi sau conducerea 

organizaţiilor neguvernamentale 

- experienţă în sectorul (domeniul) administraţiei 

publice locale 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare echivalente cu masterat, studii în 

managementul proiectelor 

Participarea şi absolvirea cursurilor organizate în cadrul 

programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” faza 2 

„Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale”, din 

cadrul PNDR 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


