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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.iv. ”Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea 
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin 
mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de 
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie”. 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Numărul de identificare al proiectului: POCU/633/6/14/130745 
Titlul proiectului: “SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL 
COMPETITIV_PRACTIC” 
Numele solicitantului: Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași 
 

Manager de proiect 

  Aprobat,  

                                                                                                                                        …...........……………………..………………. 

 
 

FIŞA POSTULUI 
 

anexă la Contractul individual de muncă nr. …………….. /……………..….. 
 

încheiat pentru proiectul  
 

“SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU 

POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”,  
cod proiect POCU/633/6/14/130745, COD SMIS ……...…… 

 
 

 
NUMELE ŞI PRENUMELE       …………………………….. 
FUNCŢIA ÎN CADRUL PROIECTULUI             Expert 2 Tutore activități stagii 

practică 
  Mentor - cod COR 235902 
MODUL DE OCUPARE A POSTULUI ÎN PROIECT  Perioadă determinată 
  16 luni 
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RELAŢIILE POSTULUI  
 

Se subordonează: Manager Proiect, Reprezentant legal Solicitant 

Colaborări în cadrul echipei de 
implementare a proiectului: 

Colaborează cu membrii echipei de management și de implementare a 

Solicitantului, Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași. 
 

 

SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI 

Obiectivul specific al postului: 

Organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților specifice de stagii practice la programele de formare 
și instrumente de sprijin pentru elevii din GT, elaborarea documentației și raportarea rezultatelor pe 
durata proiectului la activitățile de care este responsabil în conformitate cu cerințele și instrucțiunile AM 
/ POCU MEN. 
 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII 
 

Responsabilitățile postului: 
 participă la identificarea, selectarea şi înscrierea persoanelor în GT, la activitățile de formare 

profesională prin stagiile practice organizate în proiect, la activitățile de diseminare și informare 
GT, organizează conținuturile și metodologiile de furnizare a activităților de care este 
responsabil pentru atingerea indicatorilor și rezultatelor corelate, raportarea și arhivarea 
documentației conform cerințelor din proiect și a metodologiilor operaționale; 

 participă la activitățile de acordare a burselor;    
 realizează centralizarea situațiilor privind participarea grupului țintă la activitățile realizate, la  

evaluările din cadrul activităților; 
 centralizează, verifică şi arhivează documentele emise în vederea desfăşurării activităților cu 

grupul țintă aferent;  
 organizează actele aferente activităților și le centralizează; 
 asigură documentaţia specifică POCU pentru raportare și arhivare;  
 elaborează și diseminează, actualizează atunci când este cazul, procedurile și metodologiile 

specifice activităților de care este responsabil;  
 răspunde de monitorizarea riscurilor cu privire la activitățile organizate; 
 participă la elaborarea și monitorizarea  procedurilor pentru acordarea de premii membrilor GT; 
 efectuează deplasări în interes de serviciu la propunerea managerului de proiect; 
 contribuie la activitatea de informare şi publicitate a proiectului, contribuie la elaborarea și 

diseminarea materialelor de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectului pentru GT; 
 îndeplineşte orice alte atribuţii pentru implementarea eficace şi eficientă a proiectului; 
 întocmește Raportul lunar de activitate şi Fişa lunară de pontaj; 
 respectă normele de Securitate și Sănătate in Muncă și de PSI. 

 
 În calitate de Expert 2 Tutore activități stagii practică, desfăşoară activități la A1 și A3 din 

proiect pentru îndeplinirea rezultatelor corelate cu sub-activitățile SA.1.5, SA.1.6 și SA.3.5, timp 
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de 16 luni: 
o SA.1.5. Organizarea metodologică și derularea de programe de stagii practice la minim 

6 agenți economici pentru 185 de persoane din GT Elevi ISCED 2-3, nivel de calificare 3 
și 4.  

o SA.1.6. Derularea unui concurs de evaluare stagii de practică (în 2 ediții, pentru 
membrii GT eligibil elevi, pe calificări 2 și calificări 3), inclusiv cu promovarea temei 
dezvoltării durabile, pentru GT 4S120, inclusiv ID 4S120.1 și ID 4S120.2.  

o SA.3.5. Organizarea a minim 2 activități de stagii de practică pentru elevi la 
entități/operatori economici cu coduri CAEN din Anexa nr. 5 a Ghidului specific, în 
domenii de specializare inteligentă. 
  

 Sarcini:  
 executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor postului; 
 cunoașterea și respectarea normelor de protecția muncii și PSI specifice locului de muncă; 
 respectarea contractului individual de muncă şi a Regulamentelor interne; 
 suportă consecințele legale în cazul provocării de pagube materiale produse din vina și în 

legătură cu munca lui. 
 

Încărcarea orară pe sub-activități: SA.1.5 = 288 de ore, SA.1.6 = 48 de ore, SA.3.5 = 336 de ore. 
Total nr. de ore raportate în proiect = 672 de ore, timp de 16 luni. 
 
Alte activități, corespunzător competențelor profesionale, în funcție de cerințele Graficului de 
activități al proiectului. 
 

 

MEDIUL DE LUCRU 
 

Programul de 
muncă: 

În medie 42 de ore/lună, în medie 2 ore/zi, în program flexibil, maxim 60 de 
ore/săptămână, conform activităților și graficului proiectului 

Condiţiile de muncă: 
Spațiu de tip birou, masă de lucru individuală, dotată cu echipament de birotică 

(PC, imprimantă) şi acces la telefon, e-mail, rețea internă, baze de date şi 

internet. 

Mediul de muncă: 
Ponderea activităţii se desfăşoară, în principal în comunitate și la birou; 

activitățile se desfășoară în program cu caracter flexibil, în funcţie de Graficul 

de activităţi al proiectului. 
 
SPECIFICAŢIILE POSTULUI  
 

Studii 
Licențiat, studii superioare universitare, cu competențe didactice certificate sau formator sau angajat în 
domeniul de practică al proiectului. 
 
Experiență 
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Experiență profesională în activitatea specifică domeniului proiectului de minim 1 an, experiență 

generală minim 5 ani, experiență specifică postului nu se solicită. 
 
Alte cerinţe 
- Cunoștințe bune de operare PC (MS Office, Internet); 
- Cunoașterea mecanismelor specifice serviciilor de formare.  
 
Profil 
- bun comunicator;  
- valori internalizate a disciplinei de muncă;   
- deprinderi de muncă în regim de stres mediu; 
- capacitate de lucru în echipă. 
 
 
Prezenta Fișă a postului conţine prevederi minime valabile pe tot parcursul implementării proiectului. 
Având în vedere specificul implementării proiectelor, salariatului i se poate solicita de către managerul 
de proiect şi îndeplinirea altor sarcini, corespunzător competenţelor sale profesionale. Dacă va fi cazul, 
noile sarcini vor fi incluse obligatoriu în Fişa postului revizuită. 
 
 
Prezenta Fișă a postului se constituie în anexă la Contractul individual de muncă şi a fost întocmită 
astăzi, ..................................., în 2 (două) exemplare originale, unul pentru salariat şi unul pentru 
dosarul de personal. 
 

 
 
 
                  REPREZENTANT LEGAL  
 
Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași 
 
              .................................................... 
 
                
                         EXPERT, 
 
                        ....………………………… 

 
 

Data............................... 
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