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Echipa de management: pe scurt ce face fiecare. Mai jos, taskuri concrete 

 

Omul cu imaginea de ansamblu, manager de proiect – se mai gaseste ca departamentul de programe 

si implementare proiecte 

Omul cu actele si birocratia - secretariat 

Omul cu comunicarea si care te face sa existi - comunicare si PR 

Omul care iti concretizeaza viziunea si care iti aduce banii - scriere proiecte 

Omul care iti formeaza imaginea - grafica 

Omul bun la toate - logistica 

Omul cu tinerii - coordonare voluntari 

Omul cu banii - financiar 

Omul cu bonul fiscal - contabilitate 

Omul legii - jurist 

 

1. Manager de proiect sau departamentul de programe si implementare proiecte 

• coordoneaza echipa de proiect 

• de preferat să fie un om acceptat de echipă 

 

2. Secretar 

• acte, birocratie 

• in stransa legatura cu managerul de proiect 

 

3. Comunicare si PR  

• social media, text, comunicate de presa - comunicatele de presa le scrie 

comunicarea, dar le trimite secretarul 

• responsabila sa transmita in exterior ce se intampla in interior 

• in stansa legatura cu grafica 

 

4. Scriere proiecte – poate fi si extern 

• Om/oamenii de aur. Daca este cineva bun pe scriere proiecte, posibilitatea de a 

atrage cat mai multe surse de finantare este mult mult mai mare 

• In stransa legatura cu financiarul si managerul de proiect 

 

5. Grafica 

• recomandat sa fie un om din echipa si nu o firma de prestari servicii pentru ca 

omul este acolo, in echipa, simte si vede viziunea si astfel e mult mai autentica 

transmiterea vibeului prin imagine 

• in stransa legatura cu comunicarea  

 

6. Logistica  

• asigura materialele si tot ce inseamna logistica la evenimente 

• tine inventarul pe tot ce inseamna materialele organizatiei 

• in stransa legatura cu financiarul 
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7. Coordonator de voluntari 

• coordoneaza echipa de voluntari 

• mentine echipa de voluntari motivata 

• in stransa legatura cu managerul de proiect 

 

8. Financiar  

• tine legatura cu sponsorii, tine cursul banilor care intra si care ies 

• tine legatura cu contabilul 

• in stransa legatura cu logistica si managerul de proiect 

 

9. Contabilitate - extern 

• facturi, bonuri cu datele organizatiei, NIR-uri, bon consum, acte oficiale 

• in stransa legatura cu financiarul 

 

10. Jurist – extern – daca este cineva din organizatie care se pricepe pe partea asta, cu atat 

mai bine, pentru ca nu e nevoie sa mai suportati alte costuri 

• Verifica contractele incheiate intre parteneri 

• Verifica tot ce inseamna relatia dintre organizatie si administratia publica 

 

Taskuri echipa de management 

Manager de proiect sau departamentul de programe si implementare proiecte 

• Isi cunoaste fiecare manager atat personal cat si profesional 

• Consolideaza echipa de management prin teambuildinguri sau activitati comune care sa-i 

aduca laolalta 

• Face tot posibilul sa le ofere oamenilor lui oportunitati de formare – traininguri 

nationale/locale, cursuri online 

• Stabileste taskurile oamenilor din echipa – vezi GANTT 

• Le traseaza sarcinile saptamanal la inceputul saptamanii 

• Organizeaza sedintele de briefing 

• Se asigura de buna implementare a proiectelor si activitatilor din cadrul organizatiilor 

• Dezvolta noi parteneriate la nivel local si national, daca este posibil 

• Coordoneaza echipele de lucru specifice fiecarui eveniment sau deleaga un om care sa fie 

manager de proiect pe eveniment 

 

Secretar 

• Asigura documentatia pentru evenimente – adresa catre ISU, planuri tehnice, adresa 

ambulanta etc. Depinde de eveniment. – vezi modele 

• Redactarea actelor – cereri de tot felul – vezi modele 

• Autorizatii/aprobari – fie ca e activitate de interior sau de exterior, se asigura ca totul este in 

regula si ca pot fi desfasurate activitatile in cele mai bune conditii. Tine legatura cu factorii 

de decizie de la locatii, din primarie etc. – vezi modele 

• Trimite comunicatele de presa - care sunt realizate de comunicare 

• Tine legatura cu invitatii si se asigura ca sunt ok dpdv logistic - masa, cazare, transport etc 

• Tine registrul - numere pentru documente 
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Comunicare si PR  

• E mereu pe faza pentru a comunica in exterior ce se intampla in interior. Un fel de jurnalist 

• Este departamentul care vorbeste cu exteriorul. Ce nu se comunica, nu exista! 

• Face planul postarilor si strategia de comunicare  

• Se ocupa de eventurile pe Facebook 

• Face textul pentru tot ce inseamna grafica 

• Face comunicatele de presa 

• Creaza continut constant pe pagina 

• Live-uri in timpul evenimentului 

• Distribuie poze de la eveniment 

• Se asigura ca multumeste sponsorilor, invitatilor, partenerilor etc 

• Se asigura ca site-ul ong-ului functioneaza, este actualizat 

• Comunicare inainte: informare despre continut 

• In timpul eventului: Poze, live-uri cu ce se intampla la eveniment 

• De dupa eveniment: Follow-up event (statistici, multumiri, poze) 

 

 

 

Scriere proiecte – poate sa fie si extern 

• Tine aproape cu managerul de proiect sau persoana care are ideea si o transforma in proiect 

• Tine aproape cu financiarul ca sa fie realizabil bugetul in acord cu activitatile din proiect 

 

Grafica 

• Imaginea este foarte importanta. Este nevoie de un om care sa aiba viziunea asupra imaginii 

evenimentului/proiectului 

• E nevoie de flexibilitate. Sa nu se ataseze prea mult de idee si sa fie deschis la modificari. Cu 

cat e mai creativ, cu atat mai bine 

• Face grafica pentru tot ce inseamna imagine - badge-uri, afise, logo, sitckere, bannere, roll-

up etc 

 

Logistica  

• Omul bun la toate 

• Face inventarul constant pentru a sti concret ce exista in organizatie 

• Monteaza corturi 

• Aranjeaza salile conform nevoilor – nr oameni, coffee break etc. 

• Merge la cumparaturi 

• Repartizarea materialelor in salile unde e nevoie 

• Mentinerea curateniei 

• Se asigura ca exista mese, prize, prelungitoare, hamace, foarfece etc 
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Coordonator de voluntari 

• Are imaginea de ansamblu a voluntarilor. De preferat ca doar el sa tina legatura cu 

voluntarii, in ideea de taskuri 

• Face sesiuni de training, formare, teambuilding cu voluntarii pentru a cunoaste acestia la ce 

se inhama 

• Ii repartizeaza pe departamente pentru a sti concret ce au de facut 

• Stabileste taskurile voluntarilor 

• Isi face echipa lui de management la evenimente. Depinde de cat de mare este evenimentul 

– vezi model 

Financiar  

• Tine legatura cu sponsorii 

• Tine cashflowul pentru a sti constant si concret sumele intrate/cheltuite/ramase – vezi 

model 

• Tine legatura cu contabilul care face nirurile, bonurile de consum, fisele de inventar si alte 

acte de genul asta necesare oricaror achizitii 

• Persoana care are bani tot timpul la ea 

• Dupa ce se termina activitatea, financiarul trimite un mail de multumire sponsorilor si le 

spune ce s-a intamplat la eveniment 

 

 


