
Anexa 8 – Atribuții corespunzătoare funcțiilor din cadrul echipei de implementare a 

SDL

Activitatea de management, monitorizare, control va fi asigurată de minim 2 experți, 

care vor asigura mai mult deminim o normă de lucru zilnic – minim 10 8 ore/zi; 

1.Managementul GAL

Va fi asigurat de Președintele GAL - un Manager cu experiență de peste 10 ani în activități 

generale de management, cu experiență în derularea de activități LEADER și cu experiență 

în managementul altor programe de finanțare (complementare). 

Atribuții: coordonarea generală a activității GAL, coordonarea echipelor de lucru și a 

activității serviciilor subcontractate, va coordona procesul de selectare a proiectelor GAL; 

reprezentarea GAL în relația cu AFIR și MADR și în relația cu terții; Va răspunde de 

implementarea activităților GAL în conformitate cu planul de activități propus. 

2.Secretar(ă) GAL – studii superioare, cunoaștere bună a teritoriului; 

Atribuții - va monitoriza activitatea GAL și transparența acțiunilor GAL în teritoriu, va 

înregistra documentele GAL inclusiv proiectele primite de GAL pentru finanțare, va pregăti 

documentele pentru comitetele de selecție, va realiza comunicarea directă cu Beneficiarii 

și cu AFIR, va monitoriza evoluția proiectelor finanțate de GAL și relația cu beneficiarii, va 

realiza comunicarea cu membrii GAL și cu structurile de decizie ale GAL, va pregăti 

documentația necesară pentru Comitetele de selecție și va asigura secretariatul la 

Comitetele de selecție ale proiectelor, întâlnirile CD și ale AGA a GAL. 

Activitatea de management a GAL – va fi sprijinită prin: 

 Servicii de management tehnic – va pregăti documentația pentru lansarea măsurilor 

de finanțare ale GAL; va pregăti documentația pentru depunerea rapoartelor tehnice 

ale GAL; 

 Servicii de management financiar – servicii subcontractate specific pentru 

realizarea raportărilor financiare și a cererilor de plată; 

3.Facilitatori GAL – 2 

Animarea și Informare vor fi asigurate de 2 facilitatori cu experiență din perioada 

anterioară de programare; Ei vor asigura împreună minim 8 ore/zi activitate (minim 4 ore 

fiecare). Activitatea animatorilor va fi intensă în premergătoare sesiunilor de depunere a 

cererilor de finanțare; fiecare animator va răspunde de activitatea de animare a 4 comune 

de pe teritoriul GAL; 

Atribuții: vor identifica la nivel local posibili beneficiari și vor organiza întâlnirile cu 

beneficiarii din teritoriu; vor oferi informații cu privire la măsurile de finanțare deschise 

ale GAL; vor pregăti și realiza sesiuni de informare a beneficiarilor și a celorlalți membri 

din teritoriu, vor identifica tineri care să participe la activitățile de formare (mediu, 



clima, antreprenoriat, antreprenoriat social etc). Aceștia vor lucra periodic, în funcție de 

lansarea apelurilor de selecție a GAL;

4.Responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor 

Vor fi angajați 1-2 responsabili cu minimum 4 ore/zi fiecare. 

Atribuții - vor organiza activitatea de evaluare a proiectelor și cea de contact cu 

beneficiarii pentru implementarea proiectelor, vor evalua cererile de plată ale 

beneficiarului. 

Ei vor fi sprijiniți de un serviciu subcontractat de evaluare proiecte – serviciu care va aplica 

efectiv procedura de evaluare a proiectelor în conformitate cu metodologia GAL. 

Personalul GAL va fi menținut în activitate pe perioada de implementare în funcție de 

nevoile GAL și cu respectarea condițiilor legate de asigurarea normelor de lucru. 

Celelalte activități ale GAL vor fi asigurate cu servicii. 

Vor fi asigurate minim următoarele servicii:  Serviciu Audit financiar; Servicii promovare 

(realizare materiale promoționale și vizibilitate în presă); Servicii organizare evenimente 

(evenimente de animare, promovare și de comunicare cu beneficiarii și populația din 

teritoriu), servicii administrative și alte servicii necesare pentru buna funcționare a GAL;  

Cu respectarea transparenței, egalității de șanse și aspectelor ce țin de evitarea 

conflictelor de interese, vom promova furnizarea serviciilor de către furnizori din teritoriu. 
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