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WOMEN4IT 
 

 

ADMINISTRATOR DE PROIECT 
 

Profilul postului 

 

Administratorii de proiect realizează o varietate de sarcini de legătură, coordonare și 

administrative pentru o persoană, o echipă sau pentru o organizație. 

 
NIVELUL AUTONOMIEI 

Administratorii de proiect lucrează sub îndrumarea unui manager, lider de echipă sau echipă 

de conducere. 

 

UTILIZAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 

De cele mai multe ori, administratorii de proiect lucrează pe un computer personal, într-un 

mediu de birou, folosind aplicații de birou și platforme de afaceri interne. 

 

MISIUNE 

Administratorii de proiect sprijină un manager și / sau ajută o echipă, divizie, birou sau 

organizație să funcționeze fără probleme. 

 
 

ATRIBUȚII TIPICE DE MUNCĂ 

 Efectuarea sarcinilor de birou de rutină

 Menținerea jurnalelor, programărilor, aranjamentelor de călătorie

 Stabilirea de întâlniri - personale și de la distanță

 Planificarea și logistica evenimentelor

 Efectuarea sarcinilor de sprijin de proiect, cum ar fi gestionarea activelor proiectului

 Asistență la pregătirea bugetelor, monitorizarea cheltuielilor, întocmirea 

contractelor și ordinele de achiziție sau achiziție

 Efectuarea cercetărilor și prezentarea rezultatelor
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 Relația cu clienții, furnizorii, clienții, partenerii și părțile interesate

 Promovarea companiei și a activităților sale prin canale de socializare

 

COMPETENȚE COMPORTAMENTALE 

 
 Colaborarea cu alți profesioniști

 Schimbarea informațiilor verbal

 Comunicarea ideilor și mesajelor în format scris

 Aplicarea tehnicilor de organizare

 Aplicarea tehnicilor de ascultare

 Dispunerea de a învăța

 
ATITUDINI 

 Fire receptivă

 Inteligentă emoțional

 Adaptabilă

 Fire Sistematică

 Concentrată și atentă la detalii

 

COMPETENȚE 
 

 
COMPETENȚE FUNCȚIONALE 

Corespondențe cu DigComp 2.1 - 

competență și nivel 

 
1 

Utilizarea unei aplicații de procesare 

a textului pentru a crea, edita și 

salva documente. 

3.1 Dezvoltarea conținutului digital L6 

3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului 

digital L6 

 
 

2 

Utilizarea unei aplicații cu foi de 

calcul pentru a crea, edita și salva 

informații financiare și / sau 

statistice. 

3.1 Dezvoltarea conținutului digital L5 

3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului 

digital L5 

3 
Utilizarea unei varietăți de 

instrumente de comunicare precum 

2.1 Interacțiune prin tehnologii digitale L5 

2.2 Partajarea prin tehnologii digitale L5 
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 e-mail, mesagerie pentru a 

comunica cu colegii, managerii, 

echipele, clienții și părțile 

interesate. 

 

4 
Configurarea și gestionarea 

întâlnirilor online. 

2.1 Interacțiune prin tehnologii digitale L5 

2.2 Partajarea prin tehnologii digitale L5 

 
5 

Efectuarea cercetărilor online. 1.1 1.1 Explorare, căutare și filtrare de date, 
informații și conținut digital L4 

1.2 1.2 Evaluarea datelor, informațiilor și 

conținutului digital L4 

 
 

6 

Utilizarea unui instrument de 

prezentare pentru a prezenta 

concluziile și a pregăti pachete de 

diapozitive pentru întâlniri. 

3.1 Dezvoltarea conținutului digital L4 

3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului 

digital L4 

5.3 Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale 

L4 

 
 

7 

Gestionarea, salvarea, organizarea 

și regăsirea corespondenței, 

documentației și activelor 

proiectului. 

 
1.3 Gestionarea datelor, informațiilor și 

conținutului digital L4 

 
 

8 

Postarea pe social media prin 

conturile companiei, creearea 

blogurilor sau articolelor de știri 

pentru site-urile web ale companiei. 

 

2.1 Interacțiune prin tehnologii digitale L5 

2.2 Partajarea prin tehnologii digitale L5 

 
 

The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from 

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 

The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the 

digital agenda. 
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