
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER BISTRITA-NASAUD 

Data 26.01.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare simplă, conform pct.1, litera d  

Modificări în cadrul fișelor de post,  

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

1. Modificarea vizeaza completarea Anexei 8 – Fise de post  cu atributii suplimentare care 
să justifice norma de muncă pe durata contractului individual de muncă. Modificarea 
vizează fișa de de post a Expertului economic, a Expertului Gestionare proiecte a 
Managerului și a Expertului Tehnic. Aceste modificări sunt necesare deoarece, în 
momentul de față, personalul angajat fie are atribuții sumare, minime, fie activitățile 
zilnice nu sunt suficiente pentru acoperirea normei din Contractul individual de 
muncă. 

2. Modificarea vizează Anexa 8 – Fișe de post. Eliminarea poziției de Animator și 
adăugarea unei poziții de Expert comunicare. Această modificare este necesară 
deoarece postul de Animator nu se mai justifică în contextul actual, iar Expertul 
comunicare preia atribuțiile animatorului și adaugă altele noi necesare pentru 
vizibilitatea GAL, inclusiv postări regulate pe social media și website. 

b) Modificarea propusă 

SE ELIMINĂ: 
Denumirea postului 
 
Nivelul postului 

Animator  
Departamentul : LEADER 
 
Executie 
Relațiile: 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

 

  

Formatted Table



Se subordoneaza: Managerului. 

Funcționale (colaborare, pe orizontală): Asistent Manager, Expert 

Economic, Expert Tehnic, Expert Gestionare Proiecte  

Descrierea postului 
Scopul general al 
postului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectivele postului 

Va desfășura activități de animare pentru promovarea 
acțiunilor GAL; monitorizează implementarea proiectelor 
finanțate în cadrul GAL. 
Contribuie la atingerea scopului GAL, în special la derularea 

cu succes a activităților programului LEADER legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: Informare, 

Animare, Sprijinirea elaborării proiectelor, Lansarea apelului 

pentru proiecte, Evaluare, Arhivare. 

 
 
 
 
 
 
Asigură comunicarea continuă cu teritoriul. Propune direcţii 

de acţiune pentru posibili beneficiari. Organizeaza intâlniri 

locale cu beneficiarii pentru a detalia modul de acces la 

program. Monitorizează în teritoriu implementarea 

proiectelor.  

Participarea la activitățile rețelei RNDR, ENRD și la schimburi 

de experiență în cadrul teritoriilor altor Grupuri de Acțiune 

Locală. 

 

Atribuții și 
responsabilități: 
Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respectarea procedurilor specifice de lucru și a prevederilor 

Regulamentului de Organizare și Funcționare; sesizarea 

managerului în legătură cu situația acțiunilor sale de animare și 

de informare; conceperea, supravegherea și eventual corectarea 

documentelor de animare, informare și publicitate; menținerea 

legăturii cu ceilalți membrii ai echipeiîn ceea ce privește 

acțiunile de animare, informare și publicitate; menținerea unei 
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Specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Condițiile postului de 

muncă 

 

 

 
 
 
 
 
 

legături permanente cu managerul, partenerii GAL, teritoriul 

GAL. 

 

Coordonarea, controlulși asumarea responsabilității pentru 

desfășurarea acțiunilor de animare, informare și publicitate; 

supravegherea implementării proiectului pe domeniul său de 

lucru; asigurarea uneibune vizibilități a acțiunilor din cadrul GAL 

prin mijloace specifice; monitorizarea permanentă a 

implementării proiectelor în cadrul GAL; preia sarcinile expertului 

tehnic/ expertului gestionare proiecte în cazul apariției unui 

conflict de interese. 

Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice 

(programul de lucru, punctualitatea în întocmirea și predarea 

documentelor interne și externe); 

 

 

 
SE ADAUGA: 
 
Fisa postului – Expert comunicare 

 

 Expert comunicare (EC) 
Departamentul LEADER 
 Nivelul postului: execuție 

Obiectivele specifice Contribuie la atingerea scopului GAL, în special la derularea 



ale postului 
 
 
 
Responsabilități, 
sarcini, activități și a              
Secțiuni specifice 
postului  
Responsabilități, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activităților programului LEADER legate de implementarea 
proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 
proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Monitorizare, 
Evaluare, Arhivare, Comunicare. 
 
 
Este intermediar între GAL și AM-PNDR, DADR și AFIR; 
Gestionează Registrele de intrări–ieșiri ale GAL; 
Contribuie nemijlocit la activitățile de comunicare (inclusiv 
comunicarea online prin gestionarea conturilor de social media)  și 
informare destinate actorilor locali pentru buna funcționare a GAL 
și implementarea tuturor acțiunilor din SDL: întâlniri, conferințe 
tematice, seminarii, grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la 
baze de date, elaborare și diseminare de materiale etc. 

Obiectivele postului 

Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul asociației si 
respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordul de 
parteneriat. Atribuții privind organizarea și respectarea regulilor 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. 
Participarea la activitățile rețelei RNDR, ENRD și la schimburi de 
experiență în cadrul teritoriilor altor Grupuri de Acțiune Locală. 

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului 

- Gestioneaza site-ul companiei si conturile de social media 
- Efectuarea unor cercetari de piata, daca este cazul 
- Comunica cu furnizorii pentu a planifica evenimente  
- Răspunde de comunicarea pentru activitățile proiectului: 

stabilește conținutul activității, procedurile de lucru, 
propune metode, tehnici și instrumente specifice, acordă 
asistență metodologică echipei de implementare, 
elaborează specificații tehnice pentru serviciile 
subcontractate și coordonează furnizarea acestora de catre 
prestator/furnizor;  

- coordonează implementarea unitară a procedurilor și 
întocmește documente specifice activității, participă la 
activitatea de monitorizare și propune măsuri de remediere 
a deficiențelor;  

- întocmește planul de comunicare, strategia de comunicare 
și răspunde de implementarea acesteia la nivel de proiect;  

- informează echipa de management cu privire la modul de 
implementare al activității de comunicare în proiect;  

- este responsabil de asigurarea vizibilității și transparenței 
acțiunilor în cadrul proiectului;  

- este responsabil de organizarea de evenimente conform 
graficului de activități, conform cererii de finanțare;  

- se va asigura că toate materialele promoționale realizate în 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cadrul proiectului respectă prevederile manualului de 
identitate vizuala POCU/POR; 

-  coordoneaza activitatea de diseminare a materialelor 
promotionale; 

-  va fi responsabil de diseminarea informarilor electronice 
catre beneficiari, conform cererii de finantare; 

- răspunde de asigurarea vizibilității, transparenței și 
promovării activităților proiectului;  

- stabilește canalele de comunicare prin care se vor transmite 
mesajele către grupul țintă dar și către alte categorii în 
vederea asigurării transparenței și a vizibilității;  

- prezintă layout-urile tuturor materialelor de promovare 
managerulu de proiect în vederea aprobării acestora;  

- este responsabil de modul de diseminare al materialelor de 
comunicare tipărite.  

- Duce la îndeplinire și alte sarcini și atribuții de serviciu 
trasate de către primarul comunei Peștișani  

- Fișa postului se completează și cu îndatoririle prevăzute în 
Codul muncii;  

- Pentru abateri în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de 
serviciu răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, 
conform Codului muncii;  

- Va respecta programul de lucru stabilit prin contractul de 
muncă.) 

 

Descrierea responsabilităților postului 

Privind relațiile interpersonale / comunicarea 

- 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. 
 
Față de echipamentul din dotare 

- 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. 
 
În raport cu obiectivele postului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 asocției; 
-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. 
 
 
 Privind securitatea și sănătatea 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 efectuarea instruirii la locul de muncă și a celei 
periodice; 
- Consemneaza rezultatul instruirii în fișele de instruire individuală, 
cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii; 
- Răspunde de păstrarea fișelor de instruire individuală ale echipei 
de proiect; 
- Răspunde de luarea la cunoștință și de aplicarea măsurilor 
stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat; 
- Răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, 
igienico-sanitare sau de altă natura stabilite de furnizor în Planul 
de prevenire și protecție în urma evaluării riscurilor, pentru 
asigurarea securității și sănătății echipei de proiect. 
 
Privind regulamentele / procedurile de lucru 

- 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. 
 
  Condițiile postului de muncă 
Programul de lucru minim 4 ore și suplimentar, când este nevoie. 

Indicatori de performanță 

Coeficient de absorbție a bugetului de peste 80%. 



Respectarea termenelor planificate în proporție de peste 80%. 
Perioada de evaluare a performantelor: Bianual. 
 

Salariul poate fi majorat sau diminuat in functie de atingerea 

indicatorilor de performanta si de atributiile necesare a fi 

executate.  

 

III. Specificațiile postului 

 

Nivelul de studii: Studii superioare economice, tehnice, juridice , 

socio-umane, stiinte politice, comunicare.  

Calificarea necesară 

- Cunostinte limbi străine: engleză, nivel mediu; 

- Operare PC: Word, Excel, Project Management, aptitudini 
software, incluzand aplicatii de procesare texte, design si 
marketing. 

Relațiile: 
Se subordoneaza: Managerului; 
Funcționale (colaborare, pe orizontală): Expertul Tehnic, Expertul 
Gestionare proiecte, Expert economic. 

Colaborare: Cu furnizorii și  membrii asociației. 

Experiență profesională 

Nu este cazul. 

 

 
 
Denumirea postului 
 
 

Expert economic 
Departamentul : LEADER 
 
 

Descrierea postului 
 
Scopul general al 
postului 
 
 
 

 
Contribuie la atingerea scopului GAL, în special la derularea cu 
succes a activităților programului LEADER legate de implementarea 
proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 
proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, 
Monitorizare, Comunicare 



 
 
 

 
 
Denumirea postului 
 
 

Expert gestionare proiecte 
Departamentul : LEADER 
 

Descrierea postului 
 
Scopul general al 
postului 
 
 
 
 
 
 

 
Va desfășura activități de animare pentru promovarea și informarea 
acțiunilor GAL; monitorizează implementarea proiectelor finanțate 
în cadrul GAL;  contribuie la activitățile de comunicare (inclusiv 
comunicarea online prin gestionarea conturilor de social media) și 
informare destinate actorilor locali pentru buna funcționare a Gal-
ului și implementarea tuturor acțiunilor din SDL: întâlniri, 
conferințe tematice, seminarii, grupuri de lucru, afișe, publicații, 
acces la baze de date, elaborare și diseminare de material. 
 
Contribuie la atingerea scopului GAL, în special la derularea cu 

succes a activităților programului LEADER legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, 

Monitorizare, Comunicare. 

 
 
 

 
Specifice 
 
 
 
 
 
 
 

Condițiile postului de 

muncă 

Monitorizează în teritoriu implementarea proiectelor. 
Coordonarea, controlul și asumarea responsabilității pentru 
desfășurarea acțiunilor de animare, informare, comunicare și 
publicitate;  
Formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materialele informative; 
Atributiile de mai sus pot fi diminuate sau majorate in functie de nevoile 
identificate in activitatea SDL, printr-un act aditional la CIM (Contractul 
Individual de Munca) 
 

 

Programul de lucru 2 /4/8 ore și suplimentar, când este nevoie. 

 

 
 
 



 
 
 
Denumirea postului 
 
 

Manager (M) 
Departamentul : LEADER 
 
 

  

 
 
Specifice 
 
 
 
 

Animare, informare, promovare, comunicare și monitorizarea 
proiectelor; Asigură un circuit informational adecvat, discuții și 
feedback;Îndeplinește oricare sarcini care îi sunt solicitate de către 
Președinte sau Consiliul Director.  

 
Denumirea postului 
 
 

Expert tehnic 
Departamentul : LEADER 
 
 

Scopul general al 
postului 
 
 
 
 
 
 

 
- va desfășura activități de animare pentru promovarea și 
informarea acțiunilor GAL;  
- monitorizează implementarea proiectelor finanțate în cadrul GAL;  
- contribuie la activitățile de comunicare (inclusiv comunicarea 
online prin gestionarea conturilor de social media) și informare 
destinate actorilor locali pentru buna funcționare a Gal-ului și 
implementarea tuturor acțiunilor din SDL: întâlniri, conferințe 
tematice, seminarii, grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la 
baze de date, elaborare și diseminare de material. 
 
Contribuie la atingerea scopului GAL, în special la derularea cu 

succes a activităților programului LEADER legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, 

Monitorizare, Comunicare. 

 
 
 

Atribuții și 
responsabilități: 
Generale 
 

- efectuarea zilnică a gestionării proiectului, facilitarea coordonării 
între activitățile componentelor, monitorizarea şi raportarea, la 
timp, despre realizările şi rezultatele proiectelor.  



 
 
 
 
 
Specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materialele 

informative; 

- Lansarea apelurilor de proiecte;  

-Coordonarea biroului de informare privind clarificarea unor aspecte 

legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare; 

- Monitorizarea şi raportarea, la timp, despre realizările şi 

rezultatele proiectelor. 

- Este intermediar între GAL și AM-PNDR, DADR și AFIR; 

- Gestionează Registrele de intrări–ieșiri ale GAL; 

- Verifică pontajul lunar pentru echipa de proiect și-l 

transmite responsabilui financiar; 

- Contribuie nemijlocit la activitățile de comunicare și 

informare destinate actorilor locali pentru buna funcționare a GAL 

și implementarea tuturor acțiunilor din SDL: întâlniri, conferințe 

tematice, seminarii, grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la 

baze de date, elaborare și diseminare de materiale; 

- Elaborare, revizuire plan de achiziții; 

- Redactează și finalizează procedura avizării notelor 

justificative pentru achizițiile organizate în cadrul proiectului; 

- Îndeplinește activitățile zilnice de înregistrare a 

documentelor primite sau trimise de asociație; 

- Verifică registrul de intrări-ieșiri al asociației și sesizează 



președintele, în scris, dacă apare o problemă care nu poate fi 

rezolvată; 

- Preia și direcționează e-mailurile; 

- Asigură vizibilitatea în cadrul evenimentelor organizate de 

asociație; 

- Preia, înregistrează și distribuirea la persoanele implicate, 

îndosariază și arhivează corespondența și mesajele primite din 

partea partenerilor, furnizorilor și a echipei de proiect; 

- Asigură transmiterea documentelor prin poștă, fax, e-mail; 

- Actualizează baza de date documente; 

- Elaborare/ redactare Ghiduri și Proceduri aferente măsurilor 

din SDL; 

Atributiile de mai sus pot fi diminuate sau majorate in functie de 

nevoile identificate in activitatea SDL, printr-un act aditional la CIM 

(Contractul Individual de Munca) 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificări este unul optim și oportun datorită faptului că, prin această 
modificare se permite realizarea de către persionalul angajat și a altor atribuții care s-ar 
putea ivi în activitatea de zi cu zi. 
De asemenea, eliminarea poziției Animator și crearea poziției Expert comunicare are un efect 
pozitiv, deoarece expertul animare nu îsi mai justifică activitatea zilnică, iar expertul 
comunicare se va ocupa de promovarea teritoriului Gal Lider Bistrița-Năsăud. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fără impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 



 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare legislativă, conform pct.3, litera c. 

Modificări în Cap. VII: Descrierea planului de acțiune,  

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea vizează secțiunea  - Responsabilii pentru implementarea acțiunilor, prin 
înlocuirea poziției de Animator cu poziția de Expert comunicare. 
Expertul comunicare – desfășoară activități de animare și informare pentru 
promovarea acțiunilor GAL, angajat în baza unui CIM, cu timp inegal minim 40 ore / 
lunar. De asemenea, îl înlocuiește pe Expertul tehnic sau expertul gestionare proiecte 
atunci când activitatea o solicită (în caz de concedii sau conflict de interese). 
Această modificare este necesară, deoarece expertul animare nu își mai justifică 
activitatea în contextul actual, iar introducerea poziției pentru expert comunicare 
este necesară în vederea unei promovări mai bune ale Gal-ului Lider Bistrița-Năsăud. 

b) Modificarea propusă 

Responsabilii pentru implementarea acțiunilor sunt: angajații GAL (manager, animator, 

expert economic, expert gestionare proiecte, expert tehnic, expert comunicare asistent 

manager) și consultanții externi. În funcție de necesități, se vor contracta consultanți externi 

care să acorde servicii de consultanță tehnică, financiară sau juridică. 

Responsabilii pentru primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse 

sunt: expertul economic și asistentul manager. , expertul tehnic, expertul gestionare proiecte 

și expertul comunicare;  

Responsabilii pentru primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse sunt: expertul 

gestionare proiecte, expertul economic, expert comunicare și  expertul tehnic. 

Responsabilii pentru animare, informare, promovare și monitorizarea proiectelor 

implementate sunt: managerul expert economic, expert tehnic, expert gestionare proiecte și 

expertul comunicare și animatorul. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modiicări este unul optim prin eliminarea poziției Animator și crearea poziției 
Expert comunicare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fără impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare simplă, conform pct.1, litera d. 

 Modificări în Cap. IX – Organizarea viitorului GAL,  
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a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

1. Modificarea vizează secțiunea – Structura Organizatorică, prin eliminarea poziției de 
Animator și introducerea poziției de Expert comunicare, după cum urmează: 
Expert comunicare – desfășoară activități de comunicare pentru promovarea acțiunilor Gal – 
va fi angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore / lună. Contribuie la atingerea 
scopului GAL, în special la derularea cu succes a activităților programului LEADER legate de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, Monitorizare, Comunicare; 
Această modificare este necesară, deoarece Animatorul nu își mai justifică activitatea în 
contextul actual, iar introducerea poziției pentru expert comunicare este necesară în vederea 
unei promovări mai bune ale Gal-ului Lider Bistrița-Năsăud. 
De asemenea, în vederea corelării cu Fișa postului, sunt adăugate atribuții noi Expertului 
economic, Expertului tehnic și Expertului Gestionare proiecte cu scopul de a acoperi norma 
de muncă.  
Repartizarea inegală a timpului de lucru, cu respectarea duratei normale a timpului de munca 
de 40 de ore pe saptamana este o altă modificare prevăzută în corelare cu Manualul de 
procedură care prevede acest aspect și este imperios necesară pentru că numărul de ore 
prestate fluctuează zilnic într-o măsură destul de semnificativă.  
 

2. Modificarea organigramei Asociației Gal Lider Bistrița-Năsăud prin eliminarea poziției 
de Animator și introducerea poziției de Expert comunicare. Această modificare este 
necesară pentru a fi în corelare cu modificările din structura organizatorică. De 
asemenea, se eimină condiția cu privire la numărul de angajați ca urmare a condițiilor 
actuale în care s-au contractat peste 95% din fondurile disponibile. 

 

b) Modificarea propusă 

Art. 8. Structura organizatorică cuprinde următoarele compartimente : Adunarea generală, 
Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de Selecție al proiectelor, Comisia de Contestații, 
Aparatul Administrativ (Managerul, Expert Economic, , Animator,Expert comunicare, Expert 
Tehnic, Expert Gestionare Proiecte), Servicii externalizate, ce pot fi contractate după nevoi: 
Serviciul de Audit, Serviciu Juridic, Serviciu Tehnic, Serviciul de Instruire a resurselor umane, 
de achiziții publice, investiții și inventariere a patrimoniului, Serviciul de Publicitate, 
organizare a evenimentelor de promovare a SDL, Serviciul de Proiectare și design a 
materialelor de promovare, etc.  
 
Art. 23 Controale operaționale care se vor efectua: controale ex-ante care vor fi efectuate pe 
baza procedurilor scrise pentru fiecare nivel de control în parte și vor fi realizate de expertul 
tehnic și expertul gestionare proiecte; controale ex-post, realizate de către animator expert 
comunicare sau o altă persoană angajată cu atribuții specifice, astfel: eșantion 1% din 
valoarea totală eligibilă a proiectelor contractate.  
 

Art. 26 Persoanele responsabile cu implementarea procesului de monitorizare și evaluare sunt 

managerul și animatorul expert comunicare sau o altă persoană angajată cu atribuții specifice 

din fișa postului GAL, acesta din urmă având următoarele îndatoriri: să urmărească 



implementarea proiectelor selectate, privind rezultatele, și îndeplinirea indicatorilor; să 

semnaleze din timp eventualele probleme care apar în implementarea proiectelor selectate; 

să propună măsuri de remediere a deficiențelor semnalate. 

 

Funcțiile administrative pentru implementarea SDL sunt: Manager (angajat cu CIM, cu 

timp inegal minim 40 ore/zi lună, coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric și al 

respectării procedurilor de lucru, coordonează animarea teritoriului, coordonează activitățile 

de cooperare, implementează procedurile de lucru, verifică respectarea termenelor impuse 

pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul proiectului, se ocupă de partea de 

informare – comunicare și monitorizare); Expert Economic (angajat cu CIM, cu timp inegal 

minim 40 ore/zi lună, supraveghează și controlează gestiunea financiar – contabilă a GAL, 

verifică conformitatea cererilor de plată ale beneficiarilor, primește și evaluează cererile de 

finanțare, organizează procesul de verificare și decizie asupra proiectelor depuse) il asista pe 

manager in indeplinirea sarcinilor, gestioneaza registrele de intrari iesiri, tine legatura cu 

AFIR si AM, depune dosarele de plata ale GAL, cu atribuții și în monitorizare, comunicare; 

Animator (angajat cu CIM, minim 4 ore/zi, desfășoară activități de animare pentru 

promovarea acțiunilor GAL, monitorizează implementarea proiectelor finanțate în cadrul 

GAL); Expert Tehnic (angajat cu CIM, cu timp inegal minim 40 ore/zilună, primește și 

evaluează cererile de finanțare, organizează procesul de verificare și decizie asupra 

proiectelor depuse, verifica conformitatea cererilor de plata ale beneficiarilor). Contribuie la 

atingerea scopului GAL, în special la derularea cu succes a activităților programului LEADER 

legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, Monitorizare, Comunicare; 

Expert Gestionare Proiecte (angajat cu CIM, cu timp inegal de minim 40 ore/zilună, primește 

și evaluează cererile de finanțare, organizează procesul de verificare și decizie asupra 

proiectelor depuse, verifica conformitatea cererilor de plata ale beneficiarilor). Contribuie la 

atingerea scopului GAL, în special la derularea cu succes a activităților programului LEADER 

legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, Monitorizare, Comunicare; 

Expert comunicare (desfășoară activități de comunicare pentru promovarea acțiunilor Gal – 

va fi angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore / lună. Contribuie la atingerea 

scopului GAL, în special la derularea cu succes a activităților programului LEADER legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: Informare, Animare, Sprijinirea elaborării 

proiectelor, Lansarea apelului pentru proiecte, Evaluare, Arhivare, Monitorizare, Comunicare)  

Pentru persoanele angajate precizate mai sus, în baza unui CIM, se atașează fișele de post, 

care conțin condiții minimale,care constituie Anexa 8 la SDL și Anexa 1 la ROF 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modiicări este unul optim și oportun datorită faptului că, prin această 
modificare se permite realizarea de către persionalul angajat și a altor atribuții care s-ar 
putea ivi în activitatea de zi cu zi. 
De asemenea, eliminarea poziției Animator și crearea poziției Expert comunicare are un efect 
pozitiv, deoarece expertul animare nu îsi mai justifică activitatea zilnică, iar expertul 
comunicare se va ocupa de promovarea teritoriului Gal Lider Bistrița-Năsăud. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fără impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Consiliul Director

Expert Economic

(minim 1 maxim 3)

Animator (minim 1 maxim 3)

Expert comunicare

Expert Tehnic(minim 1 
maxim 3)

Expert Gestionare Proiecte

(minim 1 maxim 3)

Expert Evaluator Externalizat 
(minim 2)

Manager


