
ANEXA 8 – FISE DE POST – GAL AMARADIA GILORT OLTET 

 

FISA POSTULUI 

1. POSTUL: Consultant in management/ Manager project (cod COR: 244107 242101) 

2. POZITIA:` 1 in ORGANIGRAMA PROIECTULUI 

3. COMPARTIMENTUL: MANAGEMENT 

4. CERINTE / CALIFICARI: 

a. Studii: SUPERIOARE / POST UNIVERSITARE 

b. Vechime: Min.5 ani in implementarea proiectelor cu finantare externa 

c. Alte cerinte specifice: 

- Experienta in management si administrarea bugetelor 

- Experienta in transferul de cunostinte si relationale 

- Experienta in implementarea proiectelor cu finantare externa 

- Cunoasterea procedurilor de achizitii OUG 34 Legea Nr. 98/2016, Legea Nr. 99/2016, Legea 

Nr. 100/2016, Legea Nr. 101/2016 si Ord 1050/2012 HG 394/2016 si HG 395/2016, aplicabile 

proiectelor PNDR 

- Expertiza in dezvoltarea de servicii de consultanta de afaceri 

- Cunoasterea foarte buna a limbii engleze, 

- Experienta in negocierea si administrarea contractelor, 

- Operare foarte buna la calculator(MS office, MS internet) 

5. RELATII 

a. Ierarhice 

- Este subordonat: Presedintelui si Consiliului Director al Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

Amaradia Gilort Oltet 

- Are in subordine: assistant manager, personal auxiliar, responsabilul financiar, responsabil 

monitorizare, animator 

b. Functional: primeste sarcini, indicatii si recomandari de la: Echipa de monitorizare 

c. COORDONEAZA SI INDRUMA: Responsabilii tehnici, responsabilul financiar, assistant manager, 

personal auxiliar 

d. Colaborare: Responsabilii tehnici, responsabil financiar 

e. De reprezentare: cu imputernicire din partea Presedintelui reprezinta GAL, in ceea ce priveste 

proiectul « SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE  FUNCTIONARE SI ANIMARE » finantat prin contract 

nr. C19400157011642011972/31.01.2017, fata de organele de control de specialitate, in fata 

autoritatii de management, in relatia cu furnizorii de bunuri si servicii, clientii, 

persoanele/organizatiile din tara si stainatate cu care intra in contact in inters de serviciu 

6. ATRIBUTII, LUCRARI SARCINI: 

a. Sarcini specifice: 

- Implementeaza proiectul conform planului de implementare aprobat; 

- Administreaza fluxurile financiare ale proiectului; 

- Supravegheaza structura si nivelul costurilor conf. valorilor bugetate; 

- Aplica transparent procedurile corespunzatoare pentru selectarea furnizorilor; 

- Pregateste - impreuna cu responsabilul tehnic - documentatiile de raportare; 

- Pregateste si supravegheaza derularea contractelor; 



- Organizeaza si mediaza relatia dintre aplicantii selectati si beneficiar; 

- Se preocupa permanent de mentinerea unei baze de date corecte si actualizate; 

- Mentine contactul permanent cu reprezentantii administratorii programului autoritatii de 

management Leader MADR si AFIR, FNGAL,RNDR;. 

- Pregateste rapoartele, in conformitate cu cerintele procedurale; 

- Asigura totala transparenta asupra derularii programului si permanenta a proiectului; 

- Dezvolta cooperarea cu celelalte organizatii si institutii publice cu responsabilitati in 

implementarea proiectului; 

- Mentine evidenta scrisa / electronica a documentelor; 

- Colaboreaza cu autoritatile din partea OJPIR si alte institutii; 

- Colaboreaza cu compartimentele de specialitate ale GAL 

b. PR activities: 

- colaboreaza si mentine relatia cu autoritatile locale si mass- media locala 

In activitatea curenta, managerul de proiect va colabora permanent cu un Asistent manager/secretar, 

avand urmatoarele atributii: 

- Acorda asistenta managerului si responsabililor tehnic si financiar, 

- Asigura corespondenta(telefonica, fax, e-mail), 

- Asigura redactare text si traduceri, 

- Asigura evidenta contabila primara, 

- Asigura administrarea bazei de date 

- Asigura suportul logistic pentru organizarea de conferinte, seminarii, etc. 

- Asigura administrarea echipamentelor de birotica 

7. LIMITE DE COMPETENTA: 

- Conforme cu fisa postului si expertizei din CV-ul. 

- Coordoneaza si semneaza elaborarea bugetele pe comartimente şi corecţiile necesare 

proiectului finantat prin contract nr. C19400157011642011972/31.01.2017,. 

- Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a relaţiilor de muncă in cadru 

proiectului, dupa imputernicirea presedintelui.  

- Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii proiectului, in urma 

imputernicirii de catre presedinte. 

- Intocmeste si semnează organigrama şi nomenclatorul de funcţii al asociatiei pentru 

proiectul finantat prin contract nr. C19400157011642011972/31.01.2017. 

- Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici, raportarile catre finantator 

cat si catre Comitetul director si Adunarea  Generala a membrilor fondatori. 

- Coordoneaza elaborarea procedurile de interes general ale proiectului, procedurile de 

evaluare si selectie a proiectelor ce vor fi depuse in cadrul masurii 19.2.  

- Semnează referate de investiţii, statele de plată şi rapoartele tehnice si financiare ale 

proiectului, cererile de plata catre AFIR.  

- Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii 

echipei de implementare a proiectului.  

- Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de 

Asociatia Grupul de Actiune Locala pentru implementarea proiectului finantat finantat prin 

contract nr. C19400157011642011972/31.01.2017. 



- Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine in cadrul 

proiectului finantat prin finantat prin contract nr. C19400157011642011972/31.01.2017. 

- Propune recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a 

angajaţilor in cadrul proiectului finantat finantat prin contract nr. 

C19400157011642011972/31.01.2017. 

 Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine in cadru proiectului finantat prin contract 

nr. C19400157011642011972/31.01.2017. 

8. RESPONSABILITATI: 

- Conforme cu fisa postului 

- Coordoneaza activitatea GAL sub aspect managerial si asigura suport tehnic celorlalti 

membrii ai echipei 

- Asigura pregatirea si publicarea de apeluluri de selectie pentru cereri de propuneri de 

proiecte, definirea criteriilor de selectie, etc. 

- Asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori; 

- Intocmeste planuri detaliate de lucru trimestriale (pentru 3 luni) si monitorizeaza 

respectarea implementarii acestora; 

- Asigura executarea la timp a activitatilor; 

- Arganizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului; 

- Ghideaza lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor 

conform planului de lucru negociat; 

- Este responsabil pentru implementarea cu success a activitatilor proiectului si atingerii 

rezultatelor planificate in proiect; 

- Supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului; 

- Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea 

adecvata a acestora; 

- Faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/ expertii pe termen scurt si partenerii 

proiectului; 

- Managerul  trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti, sprijina  

monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala, sprijina  evaluarea si selectia 

proiectelor ce vor fi depuse in cadrul apelurilor de selectie. 

- Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces, conform răspunderii 

legale; 

- Răspunde patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca sa, în 

temeiul art. 254 din Codul muncii. 

- Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și 

respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect. 

 

 

 

PRESEDINTE GAL     SEMNATURA 

 



DENUMIREA POSTULUI: RESPONSABIL FINANCIAR (cod COR 263102) 

RELATII IERARHICE: 

- Este subordonat PRESEDINTELUI si MANAGERULUI 

RELATII FUNCTIONALE:  

- Stabileste prin proceduri si indicatii metodologice cum trebuie executate operatiunile legate de 

politica economico-financiara a Organizatiei 

- Asigura si urmareste realizarea lor la nivel de Organizatie in acest sens, are relatii cu  Managerul 

RELATII DE COLABORARE: 

- Cu responsabilii tehnici 

RELATII DE REPREZENTARE:  

- Reprezinta Organizatia fata de organele de control de specialitate, in relatia cu bancile/ alte 

institutii financiare, cu persoanele/organizatiile cu care intra in contact in interes de serviciu. 

ACTIVITATI PRINCIPALE: 

- ASIGURA EVIDENTA CONTABILA PRIMARA 

- ASIGURA EVALUAREA CONFORM PREVEDERILOR LEGALE (SPRE EXEMPLU MANUALUL DE 

PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA SUB-MASURII 19.2 SI GHIDUL DE IMPLEMENTARE A SUB-

MASURII 19.2) IN VIGOARE, PRECUM SI IN CONCORDANTA CU PREVEDERILE SDL APROBAT 

- ASIGURA BUNA GESTIONARE A PATRIMONIULUI 

- URMARESTE RESPECTAREA LEGISLATIEI FISCALE 

- lNTOCMESTE BUGETUL GENERAL, INFORMEAZA/ FACE PROPUNERI DE CORECTIE 

- RAPORTEAZA REZULTATELE FINANCIARE ALE GAL 

- ELABOREAZA SI IMPLEMENTEAZA SISTEMUL GENERAL DE EVIDENT A A GESTIUNII 

- COORDONEAZA ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINE 

ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): 

1. Asigura buna gestionare a patrimoniului: 

 Asigura conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiile 

patrimoniale 

 Asigura controlul operatiunilor patrimoniale, procedeele de prelucrare utilizate, precum §i 

exactitatea datelor contabile furnizate 

 Organizeaza inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii 

 Asigura analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe 

 Asigura disponibilitatiile necesare si mentinerea in permanent a capacitatii de plata a 

societatii 

 Asigura plata la termen a sumelor ce sunt obligatie fata de terti 

 Asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii  

 Asigura relatia cu bancile si alte institutii financiare 

 Propune masuri concrete si eficiente pentru inlaturarea unor situatii nefavorabile 



 Desfasoara activitate de documentare in probleme economico-financiare 

 Urmareste derularea contractelor special 

 

2. Asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma 

 Se documenteaza la zi cu privire la legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura 

desfasurarea activitatii financiar-contabile in conformitate cu legislatia de specialitate 

 Asigura respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, depunerea la termen 

 Asigura pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a bilanturilor contabile  

 Urmareste respectarea legislatiei fiscale 

 Urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale 

 Exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea operatiunilor 

3. lntocmeste bugetul general, informeaza si face propuneri de corectie 

 Realizeaza proiectul de buget semestrial si anual, defalcat 

 Analizeaza indicatorii si isi exprima punctul de vedere in legatura cu acestia 

4. Raporteaza rezultatele financiare ale GAL 

 Asigura inregistrarea sistematica si cronologica, prelucrarea, publicarea si pastrarea 

informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si la rezultatele economice, atat pentru 

necesitatile proprii, cat si in relatiile cu ceilalti: clienti, furnizori, banci, organele financiar- 

fiscal  

 Asigura intocmirea tuturor raportarilor solicitate de organele administratiei financiare si de 

control, bancare, statistice 

 Prezinta Presedintelui rapoarte continand rezultatele financiare ale firmei 

5. Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii 

 Stabileste proceduri de lucru generate sau specifice care sa asigure evidenta de gestiune 

 Stabileste principiile de organizare a sistemului informational 

6. Conduce si organizeaza activitatea departamentului 

 Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din 

subordine 

 Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine 

 Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine 

RESPONSABILITATILE POSTULUI: 

1. Legat de activitatile specifice, raspunde de: 

 Calitatea activitatii financiar-contabile a societatii si corectitudinea analizelor economice 

 Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces, conform răspunderii 

legale; 

 Răspunde patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca sa, în 

temeiul art. 254 din Codul muncii. 

 Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și 

respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect. 

 Sprijin la evaluarea administrativă a proiectelor depuse, în calitate de expert 2; 



 Sprijin la evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse în calitate de expert 2 

 Mentinerea capacitatii de plata a GAL 

 Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci 

 Intocmirea lunara si in mod corect  a balantelor lunare 

 Calitatea raportarilor si a informarilor 

 Stabilirea corectiilor bugetare si de executare a acestora (in colaborare cu managerul) 

 Elaborarea si comunicarea procedurilor de lucru in probleme de gestiune a patrimoniului 

 Organizarea inventarierii patrimoniului 

2. Legat de functiile manageriale, raspunde de: 

 Coordonarea eficienta a personalului din subordine 

 Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine 

 

AUTQRITATEA POSTULUI: 

1. Decide asupra metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare 

2. Aproba documentele privind obligatiile bancare 

3. Are autoritatea de a negocia si semna contracte speciale 

4. Semneaza corespondenta departamentului pe probleme de specialitate 

5. Semneaza formularele de avans si decont si operatiuni de plati catre furnizori in limitele stabilite 

de Presedinte 

6. Semneaza pentru verificare toate documentele financiar-contabile 

7. Are autoritatea de a solicita documentatie de specialitate si consultant in domeniul financiar-

contabil, si legislatie economica 

8. Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine 

9. Stabileste masuri de eficientizare a activitatii 

 

 

 

 

PRESEDINTE GAL     SEMNATURA 

 

 

 

 

 

 

 



FISA POSTULUI 

1. POSTUL: ANIMATOR (cod COR 516906) 

2. POZITIA: Nivel de executie 

3. CERiNTE / CALIFICARI: 

a. Studii: Medii 

b. Perfectionari ( specializari): nu sunt obligatorii, specializarile pot fi realizate prin activitatile si 

instruirile organizate cu ajutorul Asociatiei 

c. Cunostinte de operare pe calculator: MS Office - Windows, Internet - nivel mediu 

4. ABILITATI, CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 

a. Abilitati de comunicare; 

b. Capacitate de integrare in colectiv; 

c. Lucrul in echipa; 

d. Inventivitate 

e. Solutionarea situatiilor conflictuale; 

f. Initiativa; 

g. Seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate 

5. INSTRUMENTE DE LUCRU: 

a. Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala  

b. Legislatia nationala wi comunitara privind implementarea PNDR 

c. Bazele de date ale structurilor partenere GAL Amaradia-Gilort-Oltet si ale Autoritatii de 

Management, la care are acces conform procedurilor de colaborare; 

d. Alte documente specifice si anexe utilizate in cadrul PNDR si alte programe de finantare 

e. Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet 

6. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: 

a. Atributii si Responsabilitati Generale: 

- Aplicarea si respectarea legilor;  

- Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces, conform răspunderii 

legale; 

- Răspunde patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca sa, în 

temeiul art. 254 din Codul muncii. 

- Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și 

respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect. 

- Abilitatea de comunicarea interactive Pastrarea confidentialitatii; 

- Adaptare la lucru in echipa; 

- Dezvoltarea profesionala proprie; 

- Participa la elaborarea proiectelor de animatie; 

- Asigurarea securitatii participantilor la activitate; 

- Ajuta la promovarea activitatii si imaginii GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet; 

- Daca pe parcursul derularii actjvitatii, considera necesara imbunatatirea procedurii, va 

formula in scris catre Managerul GAL o nota cu recomandarile respective; 

- Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru in vederea promovarii corecte a 

mesajelor catre gupul tinta in cadrul actiunilor la care participa 

- Respectarea termenelor stabilite in procedurile de lucru pentru animatori 



- Aducerea la cunostiinta conducerii, din timp, a unor eventuale inadvertente procedurale, 

existenta unor potentiale conflicte de interese 

b. Atributii si Responsabilitati Specifice: 

- Participa la implementarea actiunilor de informare si publicitate prevazute in planul de 

comunicare  

- Ajuta la implementarea activitatilor de animatie 

- Ajuta la dezvoltarea comportamentului pro-social 

- Participa la diseminarea informatiilor privind Obiectivele si scopul Grupului de Actiune Locala 

Amaradia-Gilort-Oltet si Strategia pe scara larga 

- Asigura diseminarea informatiilor relevante catre potentialii beneficiari si alte organisme 

interesate, in legatura cu Strategia de Dezvoltare a teritoriului, in conformitate cu informatiile 

primite de la responsabilii zonali sau personalul administrativ al GAL; 

- Organizeaza intalniri cu potentiali beneficiari ai proiectelor locale; 

- Asigura comunicarea cu echipa de animatori in scopul realizarii activitatilor comune. 

c. Raspunde de: 

- Participarea la pregatirea si elaborarea materialelor informative si la organizarea activitatilor 

de animare in teritoriul pe care ll reprezinta; 

- Sprijinirea pregatirii si derularii actiunii de animare a teritoriului, prin distribuirea materialelor 

de informare in conformitate cu planul de actiune propus de echipa administrativa; 

- Participarea la sesiunile de informare/instruire a animatorilor; 

- Distributia materialului Informativ; 

- Primirea si transmiterea informafiilor; 

- Respectarea termenului de derulare al activitatii ; 

- Participarea la imbunatatirea regulilor de lucru in echipa si participarea activa la munca in 

echipa; 

- Identificarea necesitatilor proprii de dezvoltare; 

- Dezvoltarea cunostiintelor proprii prin planul de studiu individual privind masurile de 

finantare ce pot fi accesate prin GAL; 

- Aprofundarea si perfectionarea cunostiintelor ce tin de informatiile ce vor fi prezentate in 

teritoriu; 

- Dezvoltarea deprinderilor proprii,care sa se regaseasca intr-un stil de munca imbunatatit; 

- Identificarea obiectivelor actiunii de animatie, pentru a fi adaptate nevoilor din teritoriu; 

- Participarea la stabilirea specificului activitatilor de animatie (pentru a asigura faptul ca 

activitatile sunt adecvate teritoriului in ceea ce priveste nevoile si caracteristicile acestuia 

imbunatatirea planului de comunicare); 

- Participare la intocmirea programului de activitati, pentru asigurarea atingerii obiectivelor, 

incadrarii in limitele de timp alocate si a caracteristicilor teritoriului;  

- Asigurarea securitatii participantilor la activitatile de animare, prevenind situatiile ce pot 

afecta siguranta participantilor; 

- Promovarea activitatii ai a imaginii Asociatiei, cu respectarea canalelor de promovare si 

comunicare propuse de echipa administrativa a GAL-ului; 

- Colaborarea cu intreaga echipa de animatori in cadrul activitatilor de animatie; 

- Participa la instruirile organizate de GAL pentru activitatea de animatie; 



- Participarea la pregatirea ai desfaaurarea activitatilor de animatie, tinandu-se cont de 

obiectivele urmarite; 

- Asigura securitatea beneficiarilor participanti la actiunea de animare a teritoriului; 

- Promovarea in teritoriu a „exemplelor de succes” si a exemplelor de bune practici in 

conformitate cu informatiile structurate de echipa administrativa; 

- Participarea la diverse evenimente, legate de absorbtia fondurilor europene cu acordul 

echipei administrative; 

- Colaborarea cu echipa GAL in vederea organizarii de seminarii de instruire pentru agricultura 

taraneasca, mestesuguri in teritoriul reprezentat; 

- Intocmirea rapoartelor lunare privind derularea activitatilor de animare derulate; 

- Asigura transmiterea documentelor justificative privind activitatile desfasurate, catre echipa 

administrativa, in timp util, in vedrea decontarii cheltuielilor generate de participarea la 

activitatea de animare. 

d. Limite de competenta: 

- Indeplinirea sarcinilor si atributiilor dispuse de seful ierarhic 

e. Delegarea de atributii: 

- Pe cine inlocuieste: Expertul monitorizare si raportare  

- Cine il poate inlocui: alt expert din cadrul GAL 

7. SFERA RELATIONALA: 

a. Intern: 

- Relatii ierarhice: Subordonat fata de managerul GAL 

- Relatii functionale: cu personalul de executie din cadrul GAL 

- Relatii de control: - 

- Relatii de reprezentare : in limita competentelor stabilite de seful ierarhic  

b. Extern: 

- Cu autoritati si institutii publice: in limita competentelor de animare 

- Cu organizarii internationale: in limita competentelor de animare 

- Cu persoane juridice : in limita competentelor de animare 

 

 

 

PRESEDINTE GAL     SEMNATURA 

 

 

 

 

 

 



FIŞA POSTULUI 

1. POSTUL: RESPONSABIL  MONITORIZARE 

2. POZITIA: Nivel de executie 

3. CERiNTE / CALIFICARI: 

a. Studii: Studii superioare economice, tehnice, juridice sau socio-umane. 

b. Perfectionari ( specializari): nu sunt obligatorii, specializarile pot fi realizate prin activitatile si 

instruirile organizate cu ajutorul Asociatiei 

c. Cunostinte de operare pe calculator: MS Office - Windows, Internet - nivel mediu 

4. ABILITATI, CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 

a. Abilitati de comunicare; 

b. Capacitate de integrare in colectiv; 

c. Lucrul in echipa; 

d. Inventivitate 

e. Initiativa; 

f. Seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate 

5. INSTRUMENTE DE LUCRU: 

a. Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala  

b. Legislatia nationala si comunitara privind implementarea PNDR 

c. Bazele de date ale structurilor partenere GAL Amaradia-Gilort-Oltet si ale Autoritatii de 

Management, la care are acces conform procedurilor de colaborare; 

d. Alte documente specifice si anexe utilizate in cadrul PNDR si alte programe de finantare 

e. Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet 

6. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: 

a. Atributii si Responsabilitati Generale: 

- Aplicarea si respectarea legilor; 

- Pastrarea confidentialitatii; 

- Adaptare la lucru in echipa; 

- Dezvoltarea profesionala proprie; 

- Ajuta la promovarea activitatii si imaginii GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet; 

- Daca pe parcursul derularii actjvitatii, considera necesara imbunatatirea procedurii, va 

formula in scris catre Managerul GAL o nota cu recomandarile respective; 

- Aducerea la cunostiinta conducerii, din timp, a unor eventuale inadvertente procedurale, 

existenta unor potentiale conflicte de interese 

b. Atributii si Responsabilitati Specifice: 

- Lansarea apelurilor de proiecte,  

- Coordonarea biroului de monitorizare a proiectelor depuse în cadrul GAL; 

- Efectuarea vizitelor de monitorizare pe teren; 

- Sprijin la evaluarea administrativă a proiectelor depuse, în calitate de expert 2; 

- Sprijin la evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse în calitate de expert 2; 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor); 

- Efectuarea lunară a monitorizării proiectelor depuse în cadrul GAL; 

- Organizează un atelier de monitorizare, anual; 

- Elaborează un plan de control, anual, pe care îl depune spre aprobare Consiliului Director 

până la sfârșitul lunii februarie, pentru anul în curs; 



- Întocmește rapoartele de selecție a proiectelor;  

- Întocmește rapoartele de selecție finale pentru fiecare Măsură lansată în cadrul GAL; 

- Facilitează coordonarea între activitățile componentelor; 

- Monitorizează și raportează la timp realizările și rezultatele proiectelor; 

- Realizează procedura pe site indicată de actele normative în vigoare pentru toate achizițiile 

proiectului. 

- Efectuează toate modificările/ completările la Strategia de Dezvoltare Locală; 

- Verificarea Ghidurilor și Procedurilor aferente măsurilor din SDL. 

c. Raspunde de: 

- Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul 

său de activitate; 

- Informează președintele de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfășurării proiectului. 

- Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator); 

- Răspunde de însușirea și respectarea procedurilor interne legate de utilizarea în condiții 

optime a aparaturii de către întreg personalul din proiect; 

- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în 

functionare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

- Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care îl are în folosință. 

- Răspunde de gestionarea resurselor materiale conform cu planificarea proiectului, precum și 

de alocarea lor corectă activităților proiectului; 

- Răspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator și 

membrii asociației; 

- Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces, conform răspunderii 

legale; 

- Răspunde patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca sa, în 

temeiul art. 254 din Codul muncii. 

- Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și 

respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect. 

- Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, 

punctualitatea în întocmirea și predarea documentelor interne și externe); 

- Completează raportul de activitate lunar până în ultima zi lucrătoare a lunii; 

- Respectă cunoașterea și aplicarea Regulamentului Intern și a Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare, Contractul Individual de Muncă și fișa postului. 

d. Limite de competenta: 

- Indeplinirea sarcinilor si atributiilor dispuse de seful ierarhic 

e. Delegarea de atributii: 

- Pe cine inlocuieste: expertul evaluare, în limitele prevăzute de lege, actul constituv și statutul 

asociației;  

- Cine il poate inlocui: alt expert din cadrul GAL 

7. SFERA RELATIONALA: 



a. Intern: 

- Relatii ierarhice: Subordonat fata de managerul GAL 

- Relatii functionale: cu personalul de executie din cadrul GAL 

- Relatii de control: Monitorizează în teritoriu implementarea proiectelor 

- Relatii de reprezentare : in limita competentelor stabilite de seful ierarhic  

b. Extern: 

- Cu autoritati si institutii publice: in limita competentelor  

- Cu organizarii internationale: in limita competentelor  

Cu persoane juridice : in limita competentelor 
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