
FIŞA POSTULUI 

 

 

Denumirea postului: Animator. 

Nivelul postului: de execuţie 

Scopul principal al postului: implementarea tehnică a activitătii de informare-promovare –

comunicare, pentru teritoriul GAL Colinele Argesului ( animarea teritoriului). 

  

I. CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI 

 

a) Niveluri şi competenţe: 

Nivelul studiilior : Medii 

Pregătirea de specialitate: studii medii 

Perfecţionări ( specializări):  nu sunt obligatorii, specializările pot fi realizate prin 

activităţile şi instruirile organizate cu ajutorul  Asociaţiei 

Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office – Windows, Internet – nivel mediu 

 

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

 

- abilităţi de comunicare; 

- capacitate de integrare în colectiv; 

- lucrul în echipă; 

- inventivitate 

- soluţionarea situaţiilor conflictuale; 

- iniţiativa; 

- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate 

 

c) Instrumente de lucru:  

 

Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

Legislaţia naţională şi comunitară privind implementarea  PNDR  

Bazele de date ale structurilor partenere GAL Colinele Argesului şi ale Autorităţii de 

Management, la care are acces conform procedurilor de colaborare;  

Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul  PNDR şi alte programe de finanţare 

Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Colinele Argesului. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: 

 

a) Atribuţii şi Responsabilităţi: 

    Generale 

 

Aplicarea şi respectarea legilor; 

Abilitatea de comunicarea interactivă 

Păstrarea confidentialităţii; 

Adaptare la lucru  în echipă; 

Dezvoltarea profesională proprie; 

Participa la elaborarea proiectelor de animaţie; 



Asigurarea securităţii participanţilor la activitate; 

Ajută la promovarea activităţii şi imaginii Asociaţiei GAL Colinele Argesului; 

Dacă pe parcursul derulării activităţii, consideră necesară imbunătaţirea procedurii, va 

formula în scris către Managerul GAL o notă cu recomandările respective; 

Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru in vederea promovarii corecte a 

mesajelor catre grupul tinta in cadrul actiunilor la care participa; 

Respectarea termenelor stabilite în procedurile de lucru pentru animatori; 

Aducerea la cunoştinţa conducerii, din timp, a unor eventuale inadvertenţe procedurale, 

existenţa unor potentiale conflicte de interes. 

 Activitatile privind primirea , verificarea conformitatii si inregistrarea Cererilor de 

finantare, infiintarea dosarului administrativ, verificarea conditiilor de acordare a 

ajutorului nerambursabil, evaluarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor 

de selectie 

 

Specifice 

-Participă la  implementarea acţiunilor de informare şi publicitate prevăzute în Planul de 

comunicare; 

-Ajută la implementarea activităţilor de animare; 

-Ajută la dezvoltarea comportamentului pro-social. 

-Participa la diseminarea  informaţiilor privind Obiectivele si scopul  Grupului de Actiune 

Locala Colinele Argesului si Strategia pe scară largă  

-Asigura diseminarea  informaţiilor relevante catre potenţialii beneficiari şi alte organisme 

interesate, în legatură cu Strategia de Dezvoltare a teritoriului, in conformitate cu 

informatiile primite  de la responsabilii zonali sau personalul administrativ al GAL; 

-Organizează întâlniri cu potentiali beneficiari ai proiectelor locale; 

-Asigură comunicarea cu echipa de animatori in scopul realizarii activitatilor comune. 

- Participa la intocmirea listerilor cererilor de finantare eligibile, neeligibile, retrase , 

selectare spre finantare 

Orice alte atributii delegate de superiorii ierarhici 

Raspunde de: 

•Participarea la pregatirea  şi elaborarea materialelor informative şi la organizarea 

activităţilor de animare în teritoriul pe care îl reprezintă; 

•Sprijinirea pregătirii şi derularii acţiunii de animare a teritoriului, prin distribuirea 

materialelor de informare in conformitate cu planul de acţiune propus de echipa 

administrativă;  

•Participarea la sesiunile de informare/instruire a animatorilor;  

•Distribuire materialului Informativ; 

•Primirea si transmiterea informaţiilor; 

•Respectarea termenului de derulare al  activităţii ; 

•Participarea la imbunatatirea  regulilor de lucru în echipă şi participarea activă la munca 

în echipă; 

•Identificarea necesităţilor proprii de dezvoltare; 

•Dezvoltarea cunoştinţelor proprii prin planul de studiu individual privind masurile de 

finantare ce pot fi accesate prin GAL;  

• Aprofundarea şi perfecţionarea cunoştinţelor ce ţin de informatiile ce vor fi prezentate 

in teritoriu; 

•Dezvoltarea deprinderilor proprii,care sa se regăsească într-un stil de muncă îmbunătăţit; 



•Identificarea obiectivelor acţiunii de animaţie, pentru a fi adaptate nevoilor din teritoriu; 

•Participarea la stabilirea  specificului activităţilor de animaţie (pentru a asigura faptul ca 

activităţile sunt adecvate teritoriului în ceea ce priveşte nevoile şi caracteristicile 

acestuia- imbunatatirea planului de comunicare); 

•Participare la întocmirea programului de activităţi, pentru asigurarea atingerii 

obiectivelor, încadrarii în limitele de timp alocate şi a caracteristicilor teritoriului; 

•; 

•Promovarea activităţii şi a imaginii Asociaţiei, cu respectarea canalelor de promovare şi 

comunicare propuse de echipa administrativa a GAL-ului; 

• 

•Participă la instruirile organizate de GAL pentru activitatea de animaţie; 

•Participarea  la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de animaţie, ţinându-se cont de 

obiectivele urmărite; 

; 

•Promovarea în teritoriu  GAL Colinele Argesului a „exemplelor de succes” şi a exemplelor 

de bune practici in conformitate cu informatiile structurate de echipa administrativa; 

•Participarea la diverse evenimente,  legate de absorbţia fondurilor europene cu acordul 

echipei administrative; 

• Colaborarea cu echipa GAL în vederea organizării de seminarii de instruire pentru 

agricultura tarănească, mesteşuguri in teritoriul reprezentat; 

• Intocmirea rapoartelor  lunare privind derularea activitatilor de animare derulate; 

• Asigură transmiterea documentelor justificative privind activitatile desfasurate, către 

echipa administrativa, in timp util, in vedrea decontarii cheltuielilor generate de 

participarea la activitatea de animare. 

 

b) Limite de competenţă: indeplinirea sarcinilor si atribuţiilor dispuse de şeful ierarhic  

 

c)  Delegarea de atribuţii:  

 

pe cine înlocuieşte:  Expertul monitorizare si raportare 

, Secretar 

 

cine îl poate înlocui:  

alt angajat GAL 

 

III. SFERA RELAŢIONALĂ: 

 

Intern 

a) relaţii ierarhice: , Subordonat faţă managerul GAL Presedinte , Vicepresedinte 

b) relaţii funcţionale: cu personalul de execuţie din cadrul GAL  

c) relaţii de control:  -  

d) relaţii de reprezentare :  in limita competenţelor stabilite de şeful ierarhic 

Extern 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: in limita competentelor de animare 

b) cu organizaţii internaţionale: in limita competentelor de animare 

c) cu persoane juridice : in limita competentelor de animare 


