
Anexa 7 la Dispoziția Directorului General al  

DGASPC Giurgiu nr. 413/22.09.2021 

 

FIȘA POSTULUI 

EXPERT IDENTIFICARE, RECRUTARE ȘI MENȚINERE GRUP ȚINTĂ 

 

I. DENUMIREA POSTULUI: EXPERT IDENTIFICARE, RECRUTARE ȘI MENȚINERE GRUP 

ȚINTĂ (asimilat cod COR 242320) 

în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea 

comunităților locale”   

II. NIVELUL POSTULUI: membru în Echipa de implementare a proiectului 

III. OBIECTIVELE POSTULUI: Asigură identificare, recrutarea și menținerea grupului țintă în 

cadrul proiectului 

IV. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  

1. Educație: absolvent studii superioare, cu diplomă de licență , profil științe sociale 

2. Experiență:  - experiență în lucrul cu grupuri vulnerabile 

3. Limbi străine: nu este cazul  

4. Cunoștințe operare PC: bune cunoștințe operare PC (MS Office, Outlook, Internet)  

5. Aptitudini necesare: bune abilități de comunicare, relaționare și organizare  

V. ATRIBUȚIILE POSTULUI:  

- Se deplasează pe raza unităților administrativ-teritoriale din județul Giurgiu implicate în proiect și 

identifică persoanele din grupul țintă conform cererii de finanțare; 

- Promovează proiectul în rândul comunității; 

- Contactează direct grupul țintă identificat și transmite informații cu privire la activitățile specifice, 

criterii de eligibilitate, condiții de acces, criterii de selecție, modalitate de transmitere a documentelor; 

- Stabilește contacte și menține legătura cu persoanele incluse în grupul țintă; 

- Solicită documentele necesare înscrierii în program, verifică eligibilitatea, întocmește dosarele de 

grup țintă, facilitează intrarea grupului țintă în program; 

- Sprijină participanții în completarea formularelor de grup țintă; 

- Realizează și gestionează baza de date a grupului țintă; 

- Semnalează orice disfuncționalități Coordonatorului identificare, recrutare și menținere grup țintă 

și propune soluții pentru remedierea unor astfel de situații. 

 



VI. RESPONSABILITĂȚI:  

- Răspunde de executarea corectă a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea termenelor de 

executare a operațiunilor desfășurate;  

- Răspunde de completarea lunară a raportului de activitate și fișei de pontaj aferente propriei 

activități;  

- Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;  

- Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;  

- Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite; 

- Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.  

VII. SFERA RELAȚIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI  

a) Relații ierarhice:  

- subordonat față de: coordonatorul de proiect 

- superior pentru: nu este cazul 

b) Relații funcționale: cu experții responsabili de organizarea activităților, cu partenerii de proiect și 

partenerii asociați, cu operatorul de program.  

 

Întocmit,         Luat la cunoștință,  

      Nume și prenume,         Nume și prenume  

      

             Funcția         Titularul postului,  

    DIRECTOR GENERAL                     EXPERT IDENTIFICARE,  

RECRUTARE ȘI MENȚINERE  

     GRUP ȚINTĂ 

          Semnătura,                   Semnătura, 

___________________        ___________________  

 

Data întocmirii: ……………………                   Data:…………………. 

 

 

 

 


