
FIȘA POSTULUI 

Activităţi de secretariat 

Denumirea postului Activităţi de secretariat 

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: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi, directorul general, 

membrii asociaţiei şi persoanele interesate de activitatea 

asociaţiei. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi  Primirea, înregistrarea şi repartizarea 

corespondenţei în interiorul organizaţiei  

 Ridicarea şi expedierea corespondenţei la 

destinatari 

 Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de 

conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea 

acestora la nivelul compartimentului 

administrativ 

 Păstrarea ştampilelor 

 Păstrarea şi operarea în registrul cu evidentă 

delegaţiilor din cadrul organizaţiei 

 Păstrarea şi operarea în registrul cu evidentă 

dispoziţiilor conducerii 

 Primirea persoanelor care doresc să ia legătura 

cu conducerea, asigurarea de protocol 

 Ţinerea evidenţei timbrelor poştale; 

 Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi 

exteriorul organizaţiei 

 Primirea şi transmiterea notelor telefonice 

 Tehnoredactare de documente 

 Contabilitate primară al asociaţiei 

 Achiziţionarea echipamentelor consumabile 

pentru desfăşurarea activităţile birourilor 

compartimentului administrativ 

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  Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 



 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă - 3 ani experienţă în gestionarea 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 acumulată în cadrul Instituţiilor 

Publice  

- experienţă în administrarea datelor şi în 

domeniul PR (Public Relations) 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare  

Participarea şi absolvirea a cel puţin unui curs organizat 

în cadrul programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” din cadrul 

PNDR 2007-2009 

Cunoştinţe specifice teritoriului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


