
FISA POSTULUI 

-ANIMATOR-  

 

 Cerinţe pentru ocuparea postului: 

- studii medii/ superioare finalizate; 

- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă cu proceduri de lucru similare poziţiei pe 

care urmează să o ocupe; 

- abilităţi de comunicare; 

- atenţie la detalii, capacitate de analiză.. 

 

 Subordonare: 

- se subordonează Responsabilului Administrativ ; 

- nu are subordonaţi. 

 

 Atribuţii şi responsabilităţi:  

- elaborează şi implementează planul de comunicare; 

- desfăşoară activităţi de animare ȋn teritoriu, respectând criteriile aplicabile LEADER; 

- asigură informarea internă, informarea instituţională şi informarea publică asupra 

activităţilor GAL; 

- indentifică, utilizează, difuzează și comunică rezultatele sau bunele practici ale unui 

proiect prin modalităţi inovative; 

- asigură condiţiile de identitate vizuală ȋn activitatea GAL şi pentru aplicaţiile finanţate ȋn 

cadrul strategiei;  

- acordă consultanţă beneficiarilor/aplicanţilor; 

- asigură suport cu expertiza proprie procesului de verificare a conformităţii si eligibilitatii 

proiectelor respectând criteriile aplicabile LEADER; 

- asigură suport cu expertiză în procesul de evaluare intermediară, pe tot parcursul 

perioadei de implementare, in vederea rectificarii oricaror probleme ce apar; 

- in privinta evaluarii si controlului SDL, elaborează şi implementează planul de evaluare; 

- culege informatii, respectând criteriile aplicabile LEADER ; 

- analizeaza eficienta si masoara gradul in care SDL are obiective si rezultate relevante; 

- analizeaza daca resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele 

propuse ;  

- analizeaza daca activitatile isi ating grupul tinta iar impactul lor este resimtit pe termen 

lung ; 

- verifica respectarea planificarii legate de implementarea SDL ; 

- participă la şedinţe periodice; 

- raporteaza Responsabilului Administrativ, ȋn mod periodic, rezultatele parţiale ale 

acţiunilor derulate.. 
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