
Fisa post  
Expert MENTORAT 

CODUL OCUPATIEI ( COR): 242104 
 

Mentorul este asimilat specialistilor in dezvoltare, care initiaza, faciliteaza, administreaza, 
ofera asistenta pentru implementarea unor programe de  integrare si dezvoltare specifica 
intr-un domeniu 
Rol:     COORDONATOR ACTIVITATE MENTORAT  
Nume persoană:   ………………………………………….  
Codul ocupaţiei:   242104 responsabil proces  
Atribuţii:   
Generale: 

 sa evalueze si sa autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparatie cu 
noutatile din domeniu  

 sa asigure dezvoltarea competentelor persoanelor pe care le mentoreaza 

 sa indrume persoana pe parcursul procesului de mentoring 

 sa evalueze cat se poate de obiectiv persoana in raport cu obiectivele initiale 

 sa organizeze activitatea de practica 

 sa planifice activitatea de practica 

 sa faca sedintele/intalnirile de lucru mai productive 

 sa incurajeze cooperarea intre membrii echipei de lucru 

 sa ajute la rezolvarea conflictelor dintre persoane si/sau grupuri 

 sa sprijine solutionarea problemelor echipei de lucru 

 sa urmareasca buna desfasurare a programelor 

 sa monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse  

 sa asigure circulatia informatiei  

 sa execute orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe 
termen scurt ale procesului de invatare in limitele respectarii temeiului legal 

 sa raspunda la toate solicitarile venite din partea persoanei mentorate pentru 
indeplinirea unor sarcini  

 sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine 
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;  

 sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde 
desfasoara serviciul; 

 sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie 
de pericol; 

 sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si 
masurile de aplicare a acestora;  

 sa aduca la cunostinta de indata manageruluide proiect accidentele de munca 
suferite de propria persoana sau de alti angajati;  

 sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte 
impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor 
profesionale;  

 sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol 
de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi.  

Anexa 6.2



 sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept. 

Specifice proiectului:  

 A8 Sustinerea antreprenoriatului in comuna Sadova:  

 A8.1 Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala;  

 A8.2 Selectarea Planurilor de Afaceri;  

 A8.3 Efectuarea de Stagii de Practica;  

 A8.4 Servicii Personalizate de Consiliere / Consultanta/ Mentorat;  

 A8.5 Asigurarea Înfiintarii si Demararii Întreprinderilor 
 
Cerinţe din fişa postului 
Educaţie solicitată   studii superioare - 3 ani  
Experienţă solicitată  experienta in derularea si gestionarea proiectelor cu finantare 

europeana - 2 ani  
cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, navigare 
pe Internet - 2 ani  

Competenţe solicitate   

 capacitate de planificare si analiza  

 capacitate de analiza si interpretare a unui volum mare de informatii  

 cunoasterea legislatiei specific proiectelor cu finantare europeana,  

 permanenta asimilare a noilor reglementari in domeniu  

 incredere in sine; 

 operativitate; 

 atentie; 

 viziune artistica, creativitate, flexibilitate, dinamism; 

 indemanare; 

 rapiditate in reactii si judecata; 

 concentrare; 

 punctualitate; 

 capacitate de sinteza si analiza 

 capacitatea de a invata; 

 aptitudini tehnice: 
 simt de organizare 
 atentie distributiva 
 capacitate de anticipare si evaluare a consecintelor unei situatii 
 concizie in exprimare 
 capacitate de analiza, sinteza a informatiilor si adoptare a deciziei 
 asumarea responsabilitatii 
 capacitate de a vedea in spatiu 
 imaginatie 
 capacitate de adaptare la specificul unei situatii 

 
PREVEDERI GENERALE 
1. Răspunde în faţa managerului de proiect pentru activitatea desfășurată. 
2. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar. 
3. Respectă regulile de protecţia muncii şi P.S.I. 



4. Respectă secretul profesional şi răspunde de păstrarea documentelor cu care intră în 
contact. 
CONDIŢII DE MUNCA 
- muncă de birou ; 
- muncă individuală combinată cu muncă în echipă; 
- norma de lucru: 8 ore 
LIMITE DE COMPETENŢĂ 
- Este abilitat(ă) să ia măsuri în raport de situaţie numai în cazurile de forţă majoră şi stare de 
necesitate dovedite. 
SFERĂ RELAŢIONALĂ 
-Subordonare ierarhică faţă de Managerul de proiect 
- Colaborează cu intreaga echipa de implementare a proiectului; 
Limbi străine solicitate 
 

 Înțelegere Vorbire 
Scriere 

 Audiție Scriere Conversație Pronunție 

Engleză 

A1 - 
Utilizator 
elementar 
nivel1 

A1 - 
Utilizator 
elementar 
nivel1 

A1 - 
Utilizator 
elementar 
nivel1 

A1 - 
Utilizator 
elementar 
nivel1 

A1 - Utilizator 
elementar 
nivel1 
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