
Aprobat
SPITALŠJL CLINIC JUDETEAN Dr URGENTA “SFANTUL APOSTOL ANDREI” Manager,
C ON S T AN TA

FISA POSTULUI
Asistent grip tinta in cadrul proiectului:

,,Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare
precoce, diagnostic ęi tratanent precoce al leziunilor precanceroase colorectale
in regiunea Sud—Est”, Cod proiect: 136941. Cod apel: “P0CC /756 /4/9! Cresterea
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii

orientate către prevenţie, depistare precoce (screening) , diagnostic si
tratament precoce pentru principalele patologii.”

A. Infornatii generale privind postul
1. Nivelul postului*:functie do executie
2. Denumirea postului:asistent grup tinta
3. Gradulţ’Treapta profesional!profesionala:
4. Scopul principal al postului; B. Conditii specifice pentru ocuparea

pos tului
1. Studii de specialitate**; Studii universitare do licenţă absolvite Cu

diploma sau studii superioare do lungă durată, absolvite cu diploma do licenţă
sau echivalenţă — 3 ani

2. Perfectionari (specializari) :
3. Cunostinte de operare!programare pe calculator (necesitate si nivel):

cunoştinţe do operate PC / MsOffice.
4. Limbi straine (necesitate si nivel) cunoscute:
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: Competen~ce fl aptitudini

organizatorice, conpetente ~i aptitudini do comunicaro: capacitatea do a asculta
a interpreta dinanicile relaţionale din interiorul grupurilor
6. Cerinte specifice***: Exporionţă profosională — 0 ani
7. Conpetenta nanageriala**** (cunostinte de management, calitati si

aptitudini nanageriale) :—

C. Atributiile postului:
• Räspunde de recrutarea grupului ţintă (CT) ;

. Întocme~te dosarele CT;

. Răspunde de verificarea eligibilităţii dosarelor de CT, furnizarea datelor
si informaţiilor pentru gestionarea si analiza grupului ţintă si pentru
asigurarea participării grupului ţintă la activităţi;

• Asigura aplicarea tenei secundare nediscriminarea in procesul de selecţie
a grupului ţintă;

. Oferă informaţiile necesare despre proiect grupului ţintă;
o Menţine pernanent legătura cu grupul ţintă;

o Participă la ~edinţele periodice ale echipei de inplementare ~i la
~edinţele restrinse de lucru;

. Se asigură de indeplinirea corectă ~i in termen a sarcinilor asumate prin
proiect;

. Întocrne~te lunar raportul de activitate ~i fi~a individuală de pontaj pânä
la 5 ale luni următoare;

D. Sfera relationala a titularului postului
1. Sfera relationala interna:
a) Relatii ierarhice:
— subordonat fata de:Managerul proiectului
— superior pentru:
b) Relatii functionale:-cu tot porsonalul din cadrul proiectului
c) Relatii de control:
d) Relatii de reprezentare:
2. Sfera relationala externa:
a) cu autoritati si institutii publice:



b) cu organizatii internationale:
c) Cu persoane juridice private:
3. Delegarea de atributii si competenta*””;
E. Intoomit de:
1. Numele si prenumele:
2. Functia de conducere:
3. Senmatura
4. Data intocnirii
F. Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1. Numele si prenumele:
2. Sernnatura
3. Data
G. Contraseinneaza:
1. Numele Si prenunele:
2. Functia:
3. Semnatura
4. Data

* Functie de executie sau de conducere.
** In cazul studiilor medii Se Va preciza modalitatea de atestare a acestora

(atestate cu diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat) .

Se Va specifica obtinerea unui!unei aviz/autorizatii prevazutĺprevazute
de lege, dupa caz.
~ Doar in cazul functiilor de conducere.
~ Se vor trece atributiile care vor Ii delegate catre o alta persoana in

situatia in care salariatul se afla in imposibilitatea de a—Si indeplini
atributiile de serviciu (concediu de odihna, concediu pentru incapacitate de
munca, delegatii, concediu fara plata, suspendare, detasare etc.). Se vor
specifica atributiile, precun si nurnele persoanei/persoanelor, dupa caz, care le
va/le vor prelua prin delegare.


