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Fișa de post 

 

Titulatura postului:  Responsabil local formare 

în cadrul Proiectului:  „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” 

Incadrare conform COR: 243201 - Specialist în relaţii publice 

Titularul postului:  - 

Titulatura postului  
imediat superior:   Coordonator national formare (expertii solicitant) sau coordonator formare 
(experti parteneri 1 si 2) 

 
Responsabil local formare 
 
Atribuții și responsabilități în relație cu poziția de Responsabil local formare 
 
Are responsabilități în ceea ce privește organizarea cursurilor de formare, conform obligațiilor din contractul de 
finanțare.  
 

1. Organizează, din punct de vedere logistic, cursurile, conferinţele/workshop-urile/seminariile desfăşurate  
în cadrul proiectului la nivel de județ; 

2. Oferă suport experților formatori prin distribuirea materialelor către cursanţi, organizarea grupelor, 
dosarelor cursanţilor, colectarea documentelor necesare de la grupul ţintă, administrarea certificatelor de 
formare 

3. Comunica cu câștigătorul sau câștigătorii procedurii de achiziție pentru organizare cursuri in județul 
arondat 

4. Sprijină realizarea la timp a rapoartelor periodice privind situația organizării cursurilor de formare   
5. Sprijină elaborarea la timp și conforma a raportărilor aferente proiectului 
6. Îşi însuşeşte şi ţine cont în activitatea sa, de toate actele normative şi instrucţiunile emise pe toata durata 

proiectului.  
7. Are obligația de a-și însuși și respecta Regulamentul de Ordine Interioară, precum și toate normele de 

protecția muncii aplicabile. 
8. Participa la întâlnirile echipei de proiect destinate organizării cursurilor de formare ale partenerului, în 

diferite locații sau via Skype. Redactează documentele necesare întâlnirilor și după caz, realizarea 
prezentări în powerpoint și/sau prezintă situația organizării cursurilor de formare. 

9. Participă la toate întâlnirile de evaluare a performanțelor profesionale cu supervizorul direct, daca este 
cazul. 

10. Dovedește flexibilitate în realizarea unor activități neprevăzute, care implică resurse umane 
suplimentare, contribuind cu expertiza și abilitățile sale la efortul echipei. 

11. Sprijina muncă de organizare și îndosariere electronică și pe hârtie, a documentelor rezultate pe 
parcursul implementării proiectului, in domeniul formării. 

 
 

Clauze de confidențialitate:  
- Ocupantul postului se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor persoanelor din Grupul Tintă, pe 

toată durata contractului individual de muncă încheiat între persoana sa și organizație, și pe o perioadă 
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de 2 ani de la încheierea acestui contract. 
 

Relații la locul de muncă:  
- De subordonare: Coordonator național formare/coordonator formare 
- De supraordonare:  nu este cazul 
- De colaborare/funcționale: echipa proiectului 

 
Program de lucru: 

- 2 ore/zi, 5 zile/săptămână  
- posibilitate de prelungire peste program în situații excepționale (zile corespunzătoare apropierii unor 

termene limită, evaluări, întâlniri și activități care nu pot fi programate altfel, module de formare care 
pot avea loc în week-end, etc.).  
 

Condiții de muncă:  
- muncă de birou si de teren; 
- atât muncă individuală, cât și muncă în echipă; 
- deplasări pe distanțe scurte sau medii. 

 
Unelte, instrumente, echipament de lucru:  

- instrumente specifice muncii (computer, imprimantă, xerox, fax, videoproiector, ecran, fleep-chart, 
echipament sonorizare, etc.). 
 

Cerințe pentru exercitare:  
1. Cerințe medicale: 

1.1. rezistență la oboseală și solicitări efective și intelectuale; 
1.2. acuitate auditivă normală; 
1.3. vorbire normală. 
 

2. Cerințe psihologice: 
2.1. inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată, judecată rapidă, 
capacitate de deducție logică); 
2.2. ușurința în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public; 
2.3. asumarea responsabilităților; 
2.4. rezistența la sarcini repetitive; 
2.5. capacitate de relaționare interumană și de lucru în echipă; 
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;  
2.7. adaptare la termene de execuție strânse; 
2.8. echilibru emoțional. 

 
3. Activități fizice: 

3.1. lucrul în poziție șezândă perioade îndelungate; 
3.2. vorbire; 
3.3. ascultare;  
3.4. diferențiere a culorilor; 
3.5. folosirea mâinilor; 
3.6. folosirea degetelor; 
3.7. comutare și concentrare a privirii. 
 

4. Educație și pregătire profesională: 
4.1. studii superioare 
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4.2. cunoștințe de operare pe calculator; 
 

 
5. Deprinderi transferabile: 

5.1. oferire și transmitere de informații; 
5.2. culegere, clasificare și interpretare a informațiilor; 
5.3 planificare și organizare a operațiilor și activităților; 
5.4. pregătire de materiale și rapoarte. 

 
Tipul de contract, condiții de modificare sau încetare a contractului:  

Contract individual de muncă cu timp parțial, pe perioada determinată (până la sfârșitul proiectului ).   

Modificarea sau încetarea contractului de muncă înainte de termenul prevăzut pentru perioada de implementare 
a proiectului poate surveni atât în situațiile reglementate prin Codul Muncii, cât și în situația sistării finanțării 
proiectului, prin decizia finanțatorului. 

Evaluarea performanțelor profesionale: se realizează trimestrial.  


