
Grupul de Acţiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului 

FIŞA POSTULUI 

POSTUL: Manager proiect/director executiv 
               

                 1. POSTUL : Manager proiect/director executiv 

                 2. CERINŢE :  

                          2.1 Studii :  Studii superioare de lungă durată 
  2.2 Vechime : Minim 5 ani 
  2.3 Alte cerinţe :   

Cunoştinţe de folosire a tehnicii de calcul, cunoştinţe în administrarea de programe, 
bun organizator, capacitate de comunicare interpersonală, capacitate de a lucra în 
echipă, rezistenţă la stress,  tact, abilităţi de mediere a conflictelor. 

  2.4 Număr de ore prestate pentru activităţi în cadrul proiectului.:        
                                40 ore/săptămână (normă întreagă) 
  2.5 Număr posturi: 1 

 
                 3. RELAŢII:  

3.1 Ierarhice:  
      3.1.1 Este subordonat preşedintelui Consiliului director 
      3.1.2 Este subordonat metodologic Autorităţii Contractante APDRP şi Autorităţii de   

Management 
 
3.2 Funcţionale şi de colaborare: 

 3.2.1 Cu reprezentanţi ai partenerilor 
 3.2.2 Cu instituţiile descentralizate ale statului în teritoriu 
 3.2.3 Cu reprezentanţii APDRP și AM 
 3.2.4 Cu furnizorii de lucrări, bunuri şi servicii 

 
                 4. DESCRIERE GENERALĂ: 

                             Managerul de  proiect/director executiv va coordona întreaga activitate de 
implementare a strategiei GAL VA-VM, urmărind atingerea indicatorilor propuşi. Va coordona 
echipa, va ţine legătura cu consultanţii angajaţi în proiect şi va urmări îndeplinirea 
angajamentelor conform termenilor de referinţă propuşi. Va stabili responsabilităţi şi termene, 
modul de raportare intern şi extern. 

                 5. ATRIBUŢII: 

5.1 Asigură managementul proiectului, coordonează activitatea echipelor de implementare 
pentru atingerea rezultatelor planificate  
5.2 Asigură gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor şi propune măsuri de remediere a 
deficienţelor 

                        5.3 Urmăreşte respectarea contractului de finanţare; 
5.4 Stabileşte modul de comunicare şi raportare, a membrilor compartimentului şi a 
consultanţilor  externi în vederea bunei desfăşurări a proiectului; 
5.5  Întocmeşte planuri detailate de lucru trimestriale şi monitorizează respectarea 
implementării acestora 
5.6 Întocmeşte planuri detaliate de lucru trimestriale şi monitorizează respectarea 

                        implementării acestora; 
5.7 Asigură executarea la timp a activităţilor; 



5.8 Coordonează pregătirea documentaţiilor de lucru necesare atribuirii contractelor de 
achiziţii pentru bunuri şi servicii; 

5.9 Participa la întocmirea caietelor de sarcini/ termenilor de referinţă in vederea 
achiziţionării bunurilor şi serviciilor necesare proiectului; 
5.10 Verifică şi aprobă planurile de training, rapoartele consultanţilor, gradul de îndeplinire a 
sarcinilor; 

5.11 Coordonează întocmirea raportărilor interne şi externe, rapoartele trimestriale, cererile 

de rambursare, rapoartele de progres; 
5.12 Stabileşte sistemul de evidenţă, îndosariere şi arhivare a documentelor proiectului 
care să permită controlul/ auditul proiectului pe durata implementării şi post-implementare. 

    
                  6. RESPONSABILITĂŢI: 

                       6.1. Răspunde de îndeplinirea angajamentelor din contract 
                       6.2 Răspunde de atingerea obiectivelor şi indicatorilor propuşi în proiect 

                 7. LIMITE DE COMPETENŢĂ: 

                      7.1.  Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de colaborare a echipei de implementare 
 
 
 

 

 


