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CAPITOLUL 1 
Rolul şi funcţiile Asociaţiei GAL Ţinutul Verde 

Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Asociaţia GAL Ţinutul Verde este organizată şi funcţionează potrivit OG nr. 
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  
Art. 2. Asociaţia GAL Ţinutul Verde funcţionează conform Deciziei de Autorizare nr. 25 / 
29.08.2016 emisă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
Art. 3. Asociaţia GAL Ţinutul Verde desfăşoară activităţi specifice implementării măsurilor 
din PNDR 2014-2020, Submăsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul 
Strategiei de dezvoltare locală” şi  funcţionează în baza Submăsurii 19.4 – „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcţionare şi animare”.  
Art. 4. Principalele funcţii ale Asociaţiei GAL Ţinutul Verde sunt următoarele:  
a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi a Uniunii 
Europene, strategia de dezvoltare locală;  
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional 
pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;  
c) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului asociaţiei;  
d) de reprezentare, prin care se asigură, reprezentarea pe plan intern şi extern, în 
domeniul său de activitate;  
e) de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate asociaţiei de 
Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale.  
 

CAPITOLUL 2 
Atribuţiile principale, structura de organizare şi principalele relaţii 

ale Asociaţiei GAL Ţinutul Verde 
 

Atribuţii generale  
Art. 5. Asociaţia GAL Ţinutul Verde are ca scop promovarea dezvoltarii durabile a 
Parteneriatului GAL TINUTUL VERDE, cu implicarea actorilor privati si publici, prin actiuni 
care sa permita valorificarea resurselor naturale si culturale. Pentru aceasta Asociatia va 
implementa orice program necesar, in special programul LEADER, Programul de Dezvoltare 
Rurala 2014-2020. 

(2) Asociaţia are ca scop elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare 
locală a teritoriului „GAL Ţinutul Verde” în vederea utilizării în mod optim a potenţialului 
endogen al teritoriului pentru o dezvoltare armonioasă, o guvernanţă locală modernă prin 
implicarea tuturor actorilor din teritoriu, precum şi accesarea de fonduri europene, 
conceperea şi implementarea de proiecte care să sprijine dezvoltarea teritoriului. 
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(3) Asociatia declara ca acordul comun al constituirii sale se bazeaza pe interesul 
general al locuitorilor de pe raza Parteneriatului GAL TINUTUL VERDE pentru 
imbunatatirea calitatii serviciilor publice, sprijinirea mediului de afaceri si stimularea 
activitatii organizatiilor non-profit. 
Art. 6. În exercitarea funcţiilor sale Asociaţia GAL Ţinutul Verde are următoarele atribuţii 
principale:  

- elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare locală aferentă perioadei  de 
programare 2014-2020,la nivelul teritoriului unde isi desfasoara activitatea membrii 
Asociatiei,respectand cu prioritate principiile enuntate de programul LEADER in Romania 
in perioada 2014-2020,Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala si Programul National de 
Dezvoltare Rurala. 

- sprijinirea inițiativelor locale  care sunt în concordanță cu obiectivele generale și 
specifice ale Politicii Agricole Comune ale UE, 

- construcția instituțională a unor parteneriate publice-private active, constituite 
din reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile,  

-  stimularea inovării; 
-  creșterea competitivității la nivel local; 
-  conservarea resurselor și protecția mediului natural; 
- elaborarea de studii ale zonei necesare fundamentării strategiilor de dezvoltare; 
- stimularea accesării de fonduri nerambursabile aferente programelor de dezvoltare 

a mediului rural și urban; 
- cooperarea naţională şi transnaţională cu alte teritorii incluse în strategiile de 

dezvoltare locală pentru a facilita transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în alte 
zone; 

- dezvoltarea resurselor umane, economice, culturale și naturale din mediul 
rural/urban, în vederea valorificării potenţialului local; 

- mobilizarea resurselor societăţii civile, a actorilor publici și privați din mediul 
rural/urban în scopul combaterii sărăciei și discriminării prin sprijinirea activităților care 
raspund obiectivelor economice și de mediu. 

-dezvoltarea zonelor rurale si urbane prin asistenta tehnica acordata administratiilor 
publice in vederea realizarii studiilor si proiectelor necesare lucrarilor de infrastructura 
precum si pentru proiecte care vizeaza dezvoltarea capacitatii administrative. 

-promovarea programelor de pregatire si invatare continua pentru cresterea 
capacitatii manageriale in randul membrilor Asociatiei. 

-monitorizarea desfasurarii proiectelor si informarea regulata a Asociatilor despre 
acestea.  
Art. 7 Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor asociaţia va realiza următoarele 
activităţi:  

a) generarea de valoare adăugată în teritoriul rural/urban prin: 
- implementarea abordării LEADER, în contextul PNDR 2014-2020; 
- crearea unei capacități instituționale consolidată prin parteneriat privat-public; 
- dezvoltarea de resurse umane și utilizarea de know-how; 
-consolidarea capacităţii actorilor locali de a dezvolta şi de a implementa proiecte, 
inclusiv promovarea capacităţilor lor de management al proiectelor; 
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- conceperea unei proceduri de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor criterii 
obiective în ceea ce priveşte selectarea proiectelor care să evite conflictele de interese, 
care garantează că cel puţin 51% din voturile privind deciziile de selecţie sunt exprimate 
de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice şi permite selecţia prin procedură 
scrisă; 
- asigurarea, cu ocazia selecționării proiectelor, a coerenței cu Strategia de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 
- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri 
permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 
-  primirea și evaluarea cererilor de proiecte; 
- selectarea proiectelor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte 
de aprobare; 
- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasata sub 
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă; 
- îmbunătăţirea guvernanţei locale;  
- promovarea potenţialului endogen al teritoriilor; 
- monitorizarea în permanenţă a tratamentului egal, fără discriminare pe criterii de 
vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă; 
- dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural 
și natural; 
- promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării; 
- schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și transnaționale; 

b) consultanţa şi asistenţa grupurilor locale de iniţiativă, a instituţiilor publice şi 
comunitare, a organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a persoanelor fizice sau juridice de 
drept public şi privat; 

c) formare, informare, consultare și animare în vederea dezvoltării capacităților 
locale necesare pentru dezvoltare durabilă prin stimularea parteneriatelor, transferul de 
cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, implicarea reală a cetățenilor în 
deciziile strategice pe termen lung; 

d) educaţie şi pregătire profesională, furnizare de orientare socio-economică, 
dezvoltare de resurse umane, educaţie non-formală pentru tinerii absolvenţi, diplomaţi, 
persoane aflate în procesul de reconversie profesională, formare profesională continuă, 
educaţia adulţilor; 

e) informare în domenii de dezvoltare comunitară (social, economic, educaţie, 
protecția mediului, administraţii publice, organizaţii neguvernamentale, etc.); 

f) crearea şi întreţinerea bazelor de date cu informaţii în domeniul dezvoltării 
rurale/urbane; 

g) consultanţă în realizarea proiectelor de dezvoltare rurală și urbană bazate pe 
studii ale zonei întocmite pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare; 

h) facilitarea creării de parteneriate ale persoanelor fizice sau juridice cu putere 
de decizie în proiecte de factură locală, regională, naţională şi internaţională; 
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i) iniţierea şi sprijinirea formării de reţele între persoanele implicate în proiectele 
de dezvoltare rurală/urbană; 

j) organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, 
precum şi organizarea de măsuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a 
opiniei publice, potrivit legilor în vigoare; 

k) acordarea de burse; 
l) realizarea şi editarea unor publicaţii periodice, cărţi, pliante, afişe, broşuri, 

programe şi alte materiale cu scop informativ având legatură cu scopul propus; 
m) desfăşurarea oricăror tipuri de activităţi care se înscriu în scopul propus, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi a tratatelor la care România este parte; 
n) achiziţia mijloacelor de transport necesare derulării mobilităţilor şi/sau 

organizarea mobilităţilor cu terţi şi/sau închirierea lor; 
o) va accesa fondurile structurale puse la dispozitia Romaniei in conditiile in care 

se incadreaza ca beneficiar eligibil; 
p) va stabili nivelul contributiei fiecarei parti asociate la elaborarea si promovarea 

proiectelor agreate; 
r) va desfasura activitati economice avand ca scop principal sustinerea proiectelor 

pe care Asociatia intentioneaza sa le implementeze; 
s) va constitui un buget propriu de venituri si cheltuieli;situatiile financiare se vor 

intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

Structura organizatorică 
 

Art. 8. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezentul Regulament de 
organizare şi funcţionare şi cuprinde următoarele compartimente :  
1. Adunarea generală  
2. Consiliul director  
3. Cenzorul  
4. Comitetul de selecţie al proiectelor  
5. Comisia de soluţionare a contestaţiilor  
6. Compartiment administrativ/tehnic (angajaţii asociaţiei):  

- Manager;  
- Responsabil financiar-contabil;  
- Experţi evaluare;  
- Experţi moniorizare;  
- Agenţi de dezvoltare locală.  

7. Servicii ce pot fi externalizate după caz:  
 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție; 
 Animare; 
 Evaluarea proiectelor; 
 Contabilitate/expertiză contabilă; 
 Audit; 
 Monitorizarea implementării SDL; 
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 Evaluarea implementării SDL; 
 Management. 

Pot fi externalizate numai serviciile de consultanță tehnică și financiară și expertiză 
legată de implementarea strategiei GAL, legată de atribuții care nu se regăsesc în fișele 
de post ale angajaților GAL 
Art. 9. Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de 
funcţii, numărul de posturi se aprobă prin hotărâre a Adunării generale, respectiv decizia 
Consiliului director.  

 
CAPITOLUL 3 

Atribuţiile conducerii şi ale compartimentelor din structura organizatorică a 
Asociaţia GAL Ţinutul Verde 

 
 
Adunarea generală 
Art. 10.1 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, 
alcătuit din totalitatea asociaţilor (membrii fondatori si membrii aderenti) care, în 
activitatea desfăşurată, adoptă hotărâri.  
Art. 10.2 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL Ţinutul Verde;  
b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director prin vot secret; 
c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;  
d) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei 
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi  bilanţul contabil;  
f) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;  
g) înfiinţarea de sucursale în teritoriul GAL;  
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;  
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare;  
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de 
către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director; 
k) oricare alte dispoziţii prevăzute în lege sau în statut.  
 
Consiliul director  
Art. 11.1 Consiliul director este format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală pe 
un mandat de 4 ani, Adunarea Generală având posibilitatea să revoce şi să aleagă 
componenţa Consiliului Director la fiecare dintre întrunirile sale. 
Art. 11.2  Membrii Consiliului director sunt aleşi din rândul reprezenţilor membrilor în 
cadrul Adunării Generale, cu respectarea procentului de maximum 25% pentru membrii 
care reprezintă oraşul, iar partenerii economici privaţi, precum şi alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional. 
Art. 11.3 Consiliul Director are următoarele atribuţii:  
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a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi proiectele Asociaţiei;  

b) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, inclusiv evaluarea 
anuală a performanţelor profesionale ale angajaţilor ; 

c) alege dintre membrii sai un Presedinte si un vicepreşedinte ,prin vot secret,cu 
majoritate simpla;vicepresedintele va asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice 
preşedintelui în cazul în care intervine vacantarea acestei funcţii , în cazul în care 
preşedintele se află în imposibilitate obiectiva de a-şi exercita funcţia sau la mandatul 
expres al acestuia; 

d) aprobă Programul de achiziţii; 
e) aproba la propunerea aparatului administrativ diverse rapoarte realizate in 

activitatea curenta; 
f) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei prin Presedinte sau 

Vicepresedinte;  
g) stabileste criteriile de eligibilitate si grilele de acordare a punctajelor pentru 

selectia proiectelor care vor fi promovate si implementate direct de catre Asociatie sau 
in actiunea acesteia ca organism intermediar special de selectie,in relatia care se 
stabileste intre beneficiarii fondurilor si AFIR; 

h) pregateste sedintele Adunarii Generale ordinare si extraordinare si se ingrijeste 
de buna desfasurare; 

i) efectueaza toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a hotararilor 
Adunarii Generale a Asociatiei si indeplinirea obiectivelor de activitate prevazute de 
statutul asociatiei; 

j) selecteaza potrivit regulilor stabilite de Adunarea Generala tertii colaboratori; 
k) primeste cereri de aderare a viitorilor membrii ai Asociatiei; 
l) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală.  
Art. 11.4 Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi.  
Art. 11.5 (1) Preşedintele Consiliului Director este ales de Consiliul Director pentru un 
mandat de 4 ani, reprezintă Asociaţia si poate da mandat de reprezentare 
Vicepresedintelui; Reprezinta Asociatia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din 
ţară şi străinătate.  

(2) Preşedintele Consiliului Director conduce lucrările Adunării Generale ale 
Asociaţiei şi ale Consiliului director. 

(3) Presedintele Consiliului Director poate fi angajat si retribuit de Asociatie in 
conditiile in care primeste din partea Consiliului Director atributii executive in 
conformitate cu art. 26 din O.G.nr.26/2000.  
Art. 11.6 (1) Vicepresedintele Consiliului Director este ales de Consiliul Director la 
propunerea Presedintelui. 
(2) Vicepresedintele reprezinta Asociatia  în cazul în care intervine vacantarea funcţiei 
de presedinte, în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate obiectiva de a-şi 
exercita funcţia sau la mandatul expres al acestuia. 
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Art. 11.7 Secretariatul este asigurat de Compartimentul administrativ/tehnic (angajaţii 
asociaţiei) astfel:  
a) tehnoredactarea şi transmitea materialelor de şedinţă către membri Consiliului Director  
b) înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de Consiliul Director, aplicarea ştampilei şi 
repartizarea acestora la structurile executive ale asociaţiei;  
c) păstrarea legăturii cu membri asociaţiei şi întocmeşte convocatorul la adunarea 
generală,  
d) asigurarea legăturii între Consiliul Director şi structurile executive,  
e) arhivarea documentelor asociaţiei.  
 
Cenzorul  

Art. 12 (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales/numit 
de Adunarea Generală .  

 (2) În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei este mai mare de 15, numirea 
unui cenzor este obligatorie. Acesta va fi o persoana din afara asociatiei. In cazul in care 
asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare din asociati, care nu este membru 
al consiliului director poate exercita dreptul de control. 
           Daca asociația depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei 
Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori. 
Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membrii.      Cenzorul Asociatiei 
GAL Ţinutul Verde este d-na Gheorghe D. Cristiana Lucica, expert contabil, Persoana fizica 
autorizata cu sediul in com. Barla, jud. Arges, cod fiscal 31346196, nr. legitimatie 
45347/2013.  

(3) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din drepturi: 
- membrii consiliului director; 
- rudele sau afinii până la gradul IV, inclusiv, ai membrilor Adunării Generale sau ai 

Consiliului Director; 
- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, 

salariu sau altă remuneraţie de la Asociaţie.   
(4) Cel puţin unul dintre membri comisiei de cenzori trebuie sa fie contabil 

autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.   
Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de 

adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de 
functionare. 

(5) Cenzorul are următoarele atribuţii:  
a) verifică activitatea financiar-contabilă şi modul în care este administrat 

patrimoniul Asociaţiei;  
b) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte 

asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;  
c) poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;  
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.  
Cenzorul are următoarele atribuţii:  
a) verifică activitatea financiar-contabilă şi modul în care este administrat 

patrimoniul Asociaţiei;  
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b) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte 
asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;  

c) poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;  
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.  

  
Comitetul de selectie al proiectelor 

Art. 13.1 (1) Comitetul de selectie a proiectelor este organul cu atributii specifice 
in cadrul Asociatiei, in selectia proiectelor care vor fi implementate la nivelul teritoriului-
in mod expres cele finantate prin PNDR 2014-2020. 

Nominalizarea membrilor Comitetului de selectie a proiectelor se face prin 
Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei. 

Pentru fiecare dintre membrii Comitetului  de selectie a proiectelor vor fi prevazuti 
supleanti. 

Activitatea Comitetului de selectie a proiectelor poate fi reglementata de un 
Regulament aprobat prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatiei. 

(2)Atributiile Comitetului de selectie a proiectelor: 
In activitatea sa,Comitetul de selectie a proiectelor pune in aplicare principiile 

LEADER asa cum sunt definite de PNDR in perioada 2014-2020. 
Selectia proiectelor se va face la propunerea expertilor Asociatiei,pe baza 

criteriilor de eligibilitate si grilele de acordare a punctajelor pentru selectia proiectelor 
stabilite prin Decizia Consiliului Director . 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor  
Art. 14.1 Comisia de soluţionare a contestaţiilor are ca atribuţie principală rezolvarea 
contestaţiilor depuse de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. 
Art. 14.2 Organizarea şi funcţionarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face pe 
baza regulamentului propriu, aprobat de adunarea generală. Numărul membrilor 
comitetului de selecţie este de 5.  
 
Compartiment administrativ/tehnic (angajaţii asociaţiei) 
Art. 15.1 Compartiment administrativ/tehnic (angajaţii asociaţiei) este format din:  

- Manager;  
- Responsabil financiar-contabil;  
- Experţi evaluare;  
- Experţi monitorizare;  
- Agenţi de dezvoltare locală.  

 
Art. 15.2 Managerul îndeplineşte următoarele atribuţii :  
- stabilește politica de personal 
- coordonează și verifică realizarea raportului inițial de activitate 
- verifică și supune spre aprobare programul anual de achiziții Consiliului Director 
- verifică și aprobă realizarea achizițiilor 
- semnează contractele de achizitie 
- verifică și aprobă cererile de plată pentru activitatea GAL 
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- coordonează, verifică și supune spre aprobare Consiliului Director ghidurile și 
procedurile de lucru elaborate pentru reglementarea activităților în cadrul SDL 
- coordonează realizarea activităților de animare și informare în teritoriu 
- coordonează activitatea de pregătire și publicarea a apelurilor de selecție 
- verifică realizarea activității de sprijinire a potențialilor beneficiari cu privire la 
solicitările ghidurilor, forma documentelor, etc., pentru ca aceștia să obțină toate 
informațiile necesare întocmirii unei documentații corecte și complete; 
- coordonează și verifică activitatea de primire a propunerilor de proiecte; 
- stabilește experții care vor realiza verificarea fiecărui proiect 
- aprobă fișa de conformitate a proiectelor; 
- verifică și aprobă centralizatorul aferent proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- aprobă fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate; 
- aprobă fișa de evaluare a criteriilor de selecție; 
- desemnează persoana care va asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de 
Selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor  
- convoacă Comitetul de selecție al proiectelor și supune proiectele conforme și eligibile 
spre selectare 
- verifică rapoartele de selecție  
- reprezintă GAL-ul în relația cu alte entități 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri de lucru, etc. 
- coordonează activitatea financiar contabilă; 
- iniţierea de noi programe, în conformitate cu strategia şi principiile elaborate de 
Adunarea Generală şi Consiliul Director;  
- stabilește strategia de atragere de fonduri împreună cu Adunarea Generală şi Consiliul 
Director; 
- stabilirea sancţiunilor disciplinare şi concedierea personalului angajat; 
- răspunde de întocmirea bugetului şi de corecta sa aplicare, după aprobarea sa de către 
Consiliul Director  
- alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, stabilite de AGA şi/sau Consiliu Director 
Pentru evitarea conflictului de interese Managerul va fi înlocuit de vicepreşedintele 
Consiliului Director sau de altă persoană desemnată de Consiliu Director. 
 
Art. 15.3 Responsabil financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii :  
- contabilizează și înregistrează veniturile și cheltuielile  
- realizează salarizarea şi activitatea de resurse umane 
- efectuează plăţile, închiderea conturilor de venituri, cheltuieli și TVA, realizează 

balanțele de verificare lunare 
- realizează cererile de plată pentru activitatea GAL 
- verifică, listează și îndosariază documentele contabile 
- gestionează din punct de vedere financiar derularea contractelor de servicii și produse 
- ține legătura cu instituţiile financiare 
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- sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații privind documentele  financiar 
contabile solicitate prin ghiduri și/sau procedurile de lucru; 

- participă la realizarea achizițiilor 
- oferă suport de specialitate experților la elaborare/actualizare ghiduri și proceduri 

de lucru 
- verificarea conformității proiectelor primite (înlocuieşte expertul evaluator aflat în 

conflict de interese); 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- verifică eligibilitatea proiectelor primite (înlocuieşte expertul evaluator aflat în 

conflict de interese); 
- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse din perspectiva 

criteriilor de selecție (înlocuieşte expertul evaluator aflat în conflict de interese); 
- arhivează documentele financiar – contabile  
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL (dacă nu o fost 

implicat în evaluarea proiectului, înlocuieşte expertul monitorizare aflat în conflict 
de interese); 

- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de decizie. 

 
Art. 15.4 Expertul evaluare îndeplineşte următoarele atribuţii :  
- verificarea conformității proiectelor primite; 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- verifică eligibilitatea proiectelor primite; 
- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse din perspectiva criteriilor 
de selecție; 
- realizare raport inițial de activitate 
- realizează programul anual de achiziții 
- participă la realizarea achizițiilor 
- elaborare/actualizare ghiduri și proceduri de lucru 
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 
- primirea propunerilor de proiecte; 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție și Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor, după caz (expertul care asigură aceste servicii nu a făcut parte din 
evaluatorii proiectelor care sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- înregistrează eventualele contestații şi transmite către manager situația contestațiilor 
depuse 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în vederea contractării 
proiectelor către AFIR 
- arhivează documentele  
- realizare rapoarte intermediare, finale, etc. 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri de lucru, etc. 
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- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de decizie. 
 
Art. 15.5 Expertul monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii :  
- monitorizarea proiectului; 
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL (expertul care a fost 
implicat în evaluarea proiectului nu va putea realiza verificarea conformității cererii de 
plată); 
- realizare rapoarte intermediare, finale, etc. 
- realizare raport inițial de activitate 
- realizează programul anual de achiziții 
- participă la realizarea achizițiilor 
- elaborare/actualizare ghiduri și proceduri de lucru 
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 
- primirea propunerilor de proiecte; 
- verificarea conformității proiectelor primite; 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- verifică eligibilitatea proiectelor primite; 
- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse din perspectiva criteriilor 
de selecție; 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție și Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor, după caz (expertul care asigură aceste servicii nu a făcut parte din 
evaluatorii proiectelor care sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- înregistrează eventualele contestații şi transmite către manager situația contestațiilor 
depuse 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în vederea contractării 
proiectelor către AFIR 
- arhivează documentele  
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de decizie. 
 
 
 
Art. 15.6 Agentul de dezvoltare locală îndeplineşte următoarele atribuţii:  
- activităţi de animare 
- activităţi de informare 
- activităţi de comunicare 
- participă la realizarea achizițiilor 
- participă la elaborarea/actualizarea de ghiduri și proceduri de lucru 
- sprijinirea potențialilor beneficiari cu privire la solicitările ghidurilor, forma 
documentelor, etc., pentru ca aceștia să obțină toate informațiile necesare întocmirii 
unei documentații corecte și complete; 
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- primirea propunerilor de proiecte; 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție și Comisia de Soluționare 
a Contestațiilor (expertul care asigură aceste servicii nu a făcut parte din evaluatorii 
proiectelor care sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în vederea contractării 
- arhivează documentele  
- înregistrează eventualele contestații 
- transmite către manager situația contestațiilor depuse 
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL (înlocuieşte 
expertul monitorizare aflat în conflict de interese); 
- monitorizarea proiectului (înlocuieşte expertul monitorizare aflat în conflict de 
interese); 
- participă la realizarea rapoartelor intermediare, finale, etc. 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de decizie. 
 
Audit 
Art. 16 Serviciul de audit al asociaţiei este externalizat şi este asigurat de un auditor 
financiar, acreditat de Camera Auditorilor financiari din Romania pentru proiectele 
derulate de asociaţie.  

 
CAPITOLUL 4 

Circuitul actelor 
 

Art. 17 Toate documentele, actele, publicatiile intrate sub orice forma in asociaţie 
(posta, fax, curieri, note telefonice etc) vor fi înregistrate în registrul de intrare - ieşire.  
Art. 18 După înregistrare, documentele vor fi prezentate managerului pentru a stabili cine 
se ocupa de rezolvarea acestora si apoi le va transmite persoanei desemnate de acesta 
sa-l rezolve  
Art. 19 Circuitul documentelor de iesire va fi de la persoana care îl intocmeşte la manager 
spre aprobare, şi de acolo la înregistrare şi expediere.  
Art. 20 Toate aceste acte se numerotează de către compartimentul administrativ, fiind 
transmise tuturor celor interesaţi, cu semnătura de luare la cunoştinţă. 
Art. 21 Fiecare salariat se ocupă de arhivarea documentelor proprii.  
 

CAPITOLUL 5 
Incompatibilităţi şi conflict de interese 
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Art. 22. (1) Conflictul de interese apare atunci când membrul fondator sau angajatul GAL 
are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţii lor 
sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate.  
(2) Interesele private ale membrului fondator sau angajatul GAL pot include un beneficiu 
pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru 
persoane sau organizaţii cu care acesta a avut relaţii politice sau de afaceri.  
(3) Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care membrul fondator sau 
angajatul GAL le are faţă de persoanele enumerate mai sus.  
Art. 23. (1) Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:  

- gradul I: fiul şi tatăl  
- gradul II: fraţii  
- gradul III: unchiul şi nepotul de frate  
- gradul IV: verii.  

(2) Gradul de afinititate este luat în calcul astfel:  
- gradul I: mama şi soţia fiului acesteia / soacra şi noră  
- gradul II: cumnatele şi cumnaţii  
- gradul III: unchiul şi soţia nepotului de frate  
- gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora.  

Art. 24. Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt 
interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală 
şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, 
în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar 
fi putut obţine majoritatea cerută.  
Art. 25. Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare să 
influenţeze îndeplinirea atribuţii lor sale oficiale cu imparţialitate și obiectivitate nu 
poate lua parte la evaluarea şi implementarea proiectelor.  

 
CAPITOLUL 6 

Dispoziţii finale 
 

Art. 26. Personalul din aparatul administrativ este obligat să cunoască şi să aplice 
prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi să îndeplinească 
atribuţiile fişei postului pe care îl ocupă.  
Art. 27 Potrivit prevederilor legale, fişele posturilor se întocmesc şi se semnează de către 
manager cu respectarea strictă a atribuţiilor fiecărui compartiment din structura 
organizatorică a asociaţiei, în conformitate cu prezentul regulament.  
Art. 28 Fişele posturilor sunt semnate de către ocupanţii posturilor.  
Art. 29 Fiecare salariat va primi o copie de pe fişa postului al cărui titular este. 
Art. 30 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu 
Regulamentul de functionare a Comitetului de selecţie, Regulamentul de funcţionare a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Codul de conduită pentru evitarea situaţiilor de 
conflict de interese, orice alte acte care reglementează activitatea Asociaţiei. 


