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  FISA POSTULUI 

MANAGER PROIECT 

 

 

 

Informatii generale privind postul 

1. DENUMIREA POSTULUI: MANAGER PROIECT (COD COR 242101) 

2. NIVELUL POSTULUI: CONDUCERE 

3. OBIECTIVELE POSTULUI: Managementul eficient al activitatilor proiectului in conformitate cu 

prevederile contractului de finantare in vederea atingerii obiectivelor si indeplinirii indicatorilor de 

proiect. 

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului 

1. Educatie: absolvent studii superioare, cu diploma de licenta  

2. Experienta: minim 3 ani,  cu competente in management  

3. Experienta de minim 1 an in gestionarea si/sau implementarea de proiecte finantate din fonduri 

nerambursabile  

4. Limbi straine: nu este cazul  

5. Cunostinte operare PC: bune cunostinte operare PC (MS Office, Outlook, Internet) 

6. Cunostinte legislative in domeniul proiectelor cu finantare nerambursabila 

7. Aptitudini necesare:  

- capacitate de analiza, sinteza si rezolvarea problemelor 

- capacitate de planificare, prioritizare si organizare 

- capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii 

- gandire strategica, obiectivitate 

- leadership 

- abilitati de comunicare si negociere 

- abilitati de motivare a echipei, spirit de echipa 

- flexibilitate, adaptarea la situatii neprevazute, rezistenta la stres 

- atitudine pozitiva, initiativa 

 
 

Atributiile postului: 

• Asigura managementul eficient al proiectului pentru atingerea rezultatelor si indeplinirea 

obiectivelor proiectelor urmarind respectarea prevederilor contractului de finantare si a anexelor 

acestuia; 

• Coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza actiunile proiectului conform graficului de activitati si 

cererii de finantare, definind structura organizatorica, strategia, principiile de management si 

metodologia de lucru;  

• Coordoneaza echipa de proiect, stabilind responsabilitati si termene;  
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• Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare; 

• Asigura gestionarea, alocarea si utilizarea eficienta a resurselor financiare, materiale, 

informationale, umane si de timp implicate in proiect; 

• Coordonează pregatirea documentatiilor de lucru necesare atribuirii contractelor de achizitii 

pentru bunuri si servicii; 

• Participa la intocmirea caietelor de sarcini/termenilor de referinta in vederea achizitionarii 

bunurilor si serviciilor necesare proiectului; 

• Planifica si coordoneaza intalnirile de lucru cu echipa de proiect; 

• Coordoneaza intocmirea rapoartelor privind progresul inregistrat in implementarea proiectului, 

cererilor de plata/rambursare precum si a altor rapoarte, situatii, comunicari solicitate de 

finantator si institutiile de monitorizare si control;  

• Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale 

care decurg din acordul de parteneriat; 

• Intocmeste, in colaborare cu echipa de management a proiectului, documentele necesare 

modificarilor solicitate asupra prevederilor contractului de finantare (notificari si acte aditionale); 

• Avizeaza rapoartele lunare de activitate si fisele lunare de pontaj ale echipei de proiect; 

• Examineaza corectitudinea, necesitatea, legalitatea si conformitatea operatiunilor, identifica 

gestiunea defectuoasa si dispune aplicarea masurilor de preventie/corectie care se impun; 

• Verifica progresul proiectului, dand directive clare in sensul imbunatatirii metodelor de lucru;  

• Verifica realizarea riguroasa a indicatorilor asumati la nivelul proiectului; 

• Asigura relatiile proiectului cu partenerii, subcontractorii, furnizorii, finantatorul si institutii cu 

atributii de monitorizare si control al proiectului. 

 
 

Responsabilitati: 

• Raspunde de executarea corecta a sarcinilor conform fisei postului si de respectarea termenelor 

de executare a operatiunilor desfasurate; 

• Raspunde de gestionarea si alocarea corecta a tuturor resurselor implicate in proiect si de 

incadrarea in bugetul proiectului;  

• Raspunde de asigurarea unui management financiar riguros la nivel de proiect; 

• Raspunde de calitatea si eficienta activitatii proprii, dar si a echipei de proiect; 

• Respecta si isi insuseste prevederile legislative din domeniul sau de activitate; 

• Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finantare si prin celelalte 

contracte din cadrul proiectului; 

• Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;  

• Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor ce apar in cadrul activitatilor proiectului;  

• Raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor la care are acces. 

 
 
 

Sfera relationala a titularului postului 
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a) Relatii ierarhice: 

• subordonat fata de: nu este cazul 

• superior pentru: echipa de proiect  

b) Relatii functionale: nu este cazul 

c) Relatii de reprezentare: cu subcontractorii, furnizorii, finantatorul, autoritatile si institutiile 

publice de control, alte persoane juridice private in relatie cu activitatile proiectului.  

 

 

 

 

 

 

Intocmit,                                                                                                                        Luat la cunostinta, 

Nume si prenume,                                                                                                          Titularul postului, 

 

Functia                                                                                                                        Nume si prenume 

 

Semnatura,                                                                                                                              Semnatura, 

___________________                                                                                      ___________________ 

                                  

Data intocmirii: ……………………                                                                     Data: …………………... 
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