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PARTEA I_A, GAL 2016-2020 

A. ISTORIC (DESPRE PROIECTUL GAL Valea Izei-Moisei) 
A1. Introducere, cadre funcţionare 
Asociaţia GAL Valea Izei-Moisei a fost constituită cu scopul implementării proiectului LEADER în sud-
estul județului Maramureș, de pe raza a 11 UAT-uri din Maramureş. 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei Moisei este un parteneriat public-privat constituit în baza 
Ordonanţei 26/2000, având în componenţa lui, 49 de membri din care: 

 13 parteneri autorităţi publice locale, reprezentând 27% 

 29 parteneri din sectorul privat, reprezentând 58% 

 6 parteneri reprezentanţi ai societăţii civile reprezentând 13% 

 1 persoana fizică reprezentând 2% 

Dosarul Cererii de finanţare a fost depus în 28.11.2016, aprobat la finanţare, prin contractul cu NR. 1 

Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506/15.12.2016 și a fost semnat la 15.12.2016 la CRFIR Satu Mare. 

Detalii despre proiect sunt prezentate în pagina de internet dedicată, www.galvaleaizeimoisei.ro. 

Dosarul de candidatura are 453 de pagini în care sunt descrise detaliat toate elementele de bună 

funcţionare a Asociaţiei, care în completare cu statutul şi cu procedurile LEADER/ MADR/ PNDR, 

constituie cadru legal de funcţionare a Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei. 

Art. 1. Cadru Legal de Funcţionare 
Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei este organizat și funcţionează potrivit OG nr. 26/2000 cu 

modificările și completările ulterioare, înfiinţată prin Încheierea Civilă nr. 846/2014 din 16.05.2014, 

Înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Vişeu de Sus la numărul 

319/336/2014.  

Art. 2. Decizie de Autorizare 
Grupul de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei, funcţionează conform Certificatului unic de înregistrare nr. 

MM-37403/08.06.2015 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 
Art. 3. Grupul de Acţiune Locală desfășoară activităţi specifice implementării măsurilor din PNDR, 

431.2 – Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe și animarea teritoriului, 

conform cu Contractul de finanţare LEADER NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506/15.12.2016 

APDRP/ PNDR/ MADR. 
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                                     Activități GAL VI-M                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Principalele activităţi externe (pentru Terţi) ale GAL Valea Izei-Moisei 
a) informare – comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

e) monitorizarea proiectelor; 

f) comisia de contestații; 

 

 

 

 

Obiectivele 

GAL VALEA IZEI-MOISEI 

(Ca și Organizație ONG 

Asociație) 

Dezvoltare Inteligență Durabilă 

Inclusivă 

Marketing 

Promovare, Focus 

pe Potențiali 

Beneficiari 

LEADER 

 

Resurse 

Umane 

Dotări 

Logistică 

Spații  

(Locuri de 

Muncă)  

Instituționalizare 

Legalizare  

Autorizare 

Organizare și 

Funcționare 

(R.O.I / R.O.F) 

Manuale Proceduri 

Calitate 

LEADER 

 

 

Activități  GAL VALEA IZEI-MOISEI: 

 Informare – comunicare; 

 Apel pentru proiecte; 

 Sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

 Organizarea procesului de verificare și 

decizie asupra proiectelor depuse; 

 Monitorizarea proiect,elor; 

 Comisia de contestații 
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DESCRIERE NARATIVĂ A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL ONG GAL VALEA 

IZEI-MOISEI: 

 

a) INFORMARE – COMUNICARE 

OBIECTIV ACTIVITATE: CREŞTEREA GRADULUI DE INFORMARE AL VIITORILOR BENEFICIARI 

Activităţile de informare – comunicare din cadrul Planului de Dezvoltare Locală GAL Valea Izei-Moisei au ca 

scop: 

 Creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre oportunităţile de finanţare oferite de axa 

LEADER prin intermediul Grupului de Acţiune Locală; 

 Creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg asupra Planului de Dezvoltare Locală şi a 

obiectivelor sale, axelor prioritare şi mecanismelor de implementare; 

 Informarea potenţialilor beneficiari despre: condiţiile de eligibilitate (referitoare la potenţialii beneficiari, 

tipuri de proiecte) pentru obţinerea finanţării în cadrul Planului de Dezvoltare Locală;  

 Procedurile de evaluare a aplicaţiilor de finanţare şi a termenului prevăzut;  

 Criteriile de selecţie a operaţiunilor ce urmează a fi finanţate;  

 Contactele la local ce pot furniza informaţii despre Planul de Dezvoltare Locală; 

 Creşterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente referitoare la proiectele finanţate 

prin Planul de Dezvoltare Locală, rezultatele obţinute şi modelele de bune practici; 

 Asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă; 

 Asigurarea unui maxim de transparenţă privind informaţiile furnizate publicului despre alocarea şi 

gestionarea fondurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală; 

 Diseminarea informaţiilor trebuie să urmărească anumite principii generale, cum ar fi: accesibilitate, 

acurateţe, obiectivitate, consistenţă, rapiditate în transmiterea mesajului, pentru a asigura buna 

recepţionare de către beneficiar a informaţiei utile şi utilizabile pentru atingerea scopului: Un Proiect 

de succes! 

Mesajele adresate grupurilor ţintă trebuie să fie redactate într-o manieră accesibilă, utilizându-se un limbaj 

uşor de înţeles, cu evitarea termenilor tehnici şi folosind exemple concrete şi proiecte de succes, care să 

confere o imagine pozitivă proiectelor cofinanţate din fonduri Europene. Pentru succesul măsurilor de 

informare şi comunicare din cadrul Planului de Dezvoltare Locală este esenţială o relaţie de cooperare 

profesionistă şi stabilă cu reprezentanţii mass-media. 

Responsabilii din cadrul departamentului administrativ pentru activităţile de informare –comunicare: 

 Preşedinte-reprezentant legal al GAL; 

 Expert 1; 

 Expert 2; 

 Responsabil financiar-contabil; 
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b) APEL PENTRU PROIECTE 
OBIECTIV ACTIVITATE: BUNA PREGĂTIRE/ ADMINISTRARE A APELURILOR/ SESIUNILOR DE 
DEPUNERE DE PROIECTE 

În cadrul activităţilor, vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri incluse în Strategia de 

Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL Valea Izei-Moisei va asigura dezvoltarea unor proceduri coerente 

care să asigure egalitatea de şanse şi lipsa oricărei forme de discriminare. În cadrul acestei categorii de 

activităţi, personalul GAL va elabora setul de documente aferente fiecărui apel de proiecte (Ghiduri Generale 

şi Specifice, Măsuri), va iniţia un proces de consultare publică prealabil lansării oficiale a apelului de 

proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente aferent apelului după care va face public 

apelul pentru proiecte pe site-ul www.galvaleaizeimoisei.ro. 

Responsabilii din cadrul departamentului administrativ pentru apelul de proiecte: 

 Responsabil administrativ – Preşedinte – pentru organizarea apelului în totalitate; 

 Expert 1 – pentru procesul de consultare public prealabil lansării apelului de proiecte; 

 Expert 2 – pentru întocmirea documentaţiei administrative a apelului de proiecte; 

 

c) SPRIJINIREA DEPUNĂTORILOR DE PROIECTE: 

OBIECTIV ACTIVITATE: SUPORT/ CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE 

INOVATIVE ŞI DURABILE 

În vederea asigurării unui proces coerent de dezvoltare, personalul GAL Valea Izei-Moisei, va asigura (dacă 

va fi cazul), sprijin pentru potenţialii depunători de proiecte pe fiecare apel. În principal, sprijinul va fi acordat 

sub forma consultanţei de specialitate (prin îndrumarea solicitanților către firme de consultanță cu istoric 

pozitiv) pentru elaborarea cererilor de finanţare şi completarea dosarelor cererilor de finanţare. O atenţie 

deosebită va fi acordată asigurării egalităţii de şanse şi eliminării oricărui potenţial de discriminare din 

procedurile GAL Valea Izei-Moisei (Incluziune). 

Responsabili din cadrul departamentului administrativ pentru sprijinirea depunătorilor: 

 Responsabil administrativ – Preşedinte – pentru supervizarea activităţii; 

 Expert 1 – pentru sprijinirea depunătorilor în teritoriu şi informarea acestora; 

 Expert 2 – sprijin administrativ pentru depunători; 

 Responsabil tehnico – economic – pentru elaborarea corectă din punct de vedere financiar a 

proiectului; 

 Consultant extern – sprijin pentru toate activităţile cuprinse în elaborarea proiectelor atât pentru 

deponenţi cât şi pentru personalul din departamentul administrativ. 

 

d) ORGANIZAREA PROCESULUI DE VERIFICARE ŞI DECIZIE ASUPRA PROIECTELOR DEPUSE 

OBIECTIV ACTIVITATE: BUNĂ ORGANIZARE A VERIFICĂRII PROIECTELOR, TRANSPARENŢĂ ŞI 

NEUTRALITATE 

Procesul de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse, va presupune o verificare de conformitate, 

eligibilitate și criterii de selecție, a dosarelor cererilor de finanţare depuse, efectuată de către angajaţii GAL. 

După aceste etape, comitetul de selectare a proiectelor va stabili lista proiectelor aprobate pe baza 

procedurilor stabilite în conformitate cu procedurile programului, a finanţatorilor şi a Autorităţii de 

management (AM), proceduri integrate şi în sistemele GAL Valea Izei-Moisei. 

Responsabilii din departamentul administrativ pentru organizarea procesului de verificare şi decizie asupra 

proiectelor depuse: 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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 Responsabil administrativ – Preşedinte – pentru supervizarea activităţii şi prezentarea raportului de 

recomandare către comitetul de selecţie; 

 Expert 1 – sprijin administrativ pentru etapa de înregistrare a proiectelor la GAL; 

 Expert 2 – pentru verificarea conformităţii proiectului şi evaluarea din punct de vedere tehnic a 

proiectului; 

 Responsabil tehnico – economic – pentru verificarea conformităţii proiectului şi evaluare din punct de 

vedere financiar a proiectului; 

 

e) MONITORIZAREA PROIECTELOR  

OBIECTIV ACTIVITATE: MONITORIZAREA 

Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către angajaţii GAL Valea Izei-Moisei şi 

va urmări respectarea termenilor contractuali asumaţi la momentul acordării finanţării.  

Monitorizarea va avea rolul de a urmări evoluţia implementării proiectelor în condiţiile stabilite (Contract de 

Finanţare), dar va putea să şi ofere o imagine a evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul teritoriului. 

(Cantitativ şi Calitativ) 

Responsabilii din cadrul departamentului administrativ pentru monitorizarea proiectelor: 

 Responsabil administrativ – Preşedinte – pentru supervizarea activităţii; 

 Evaluator 1 – pentru obţinerea informaţiilor legate de evoluţia proiectelor în teritoriu şi pentru 

informaţii legate de alte proiecte întreprinse în teritoriu pentru formarea unei imagini globale a 

dezvoltării locale a teritoriului; 

 Expert 2 – sprijin administrativ pentru organizarea vizitelor în teren şi a întocmirii rapoartelor de 

monitorizare; 

 Responsabil financiar – contabil – pentru efectuarea vizitelor de monitorizare; 

Fiecare angajat în cadrul Grupului de Acţiune Locală, va acţiona în baza fişei postului, a procedurilor de 

funcţionare a GAL şi a Regulamentului de Ordine Interioară (ROI). 
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f) COMISIA DE CONTESTAŢII 

OBIECTIV ACTIVITATE: VERIFICAREA DE CĂTRE TERŢA PARTE A POSIBILELOR ERORI ÎN 

PROCESUL SELECŢIEI ŞI ADOPTAREA DE MĂSURI/ DECIZII FINALE PRIVIND CLASIFICAREA 

PROIECTELOR 

Activitatea de contestaţii este o activitate de excepţie, ea având loc doar dacă apar condiţiile pentru derularea 

ei, existenţa de contestaţii. În acesta situaţie se va alcătui o comisie formată din membrii care nu au participat 

la nici o fază anterioară a proceselor de selecţie, urmând a se revizui paşii procedurali necesar evaluării 

proiectelor. 

Dacă nu există o procedură specială pentru acest proces în documentele finanţatorilor respectiv a Autorităţii 

de Management, la nivelul GAL Valea Izei-Moisei se va detalia procedura care va trebui să evidenţieze 

principiile, procedura şi metodologia de lucru aferentă acestei excepţii, procedură ce va trebui să parcurgă 

ierarhic toate nivelele ierarhice interne ale GAL şi apoi externe, ale Organismelor supervizoare. 

În principiu procesul va trebui să fie deschis tuturor aplicanţilor de proiecte, să asigure transparenţă, 

tratamentul egal, dreptul la informare, nediscriminare, termenii de răspuns, echitate şamd. 

Erorile/ riscurile pot fi: umane, tehnice, riscuri neprevăzute, cauze de forţă majoră, şi descrierea lor înseamnă 

un capitol special dedicat. 

Cerinţa minimală pentru o Comisie de Contestaţii care trebuie îndeplinită: 

 Neparticiparea evaluatorilor din etapă de verificare - decizie la evaluarea contestaţiilor; 

 Participarea unor competenţe superioare, tehnice, economice, ierarhice pentru jurizarea contestaţiei. 

 

În continuare este prezentată o diagramă de planificare a activităţilor de bază ale GAL Valea Izei-

Moisei în formă de: 

 Metodologia tip PDCA, utilizată în programele de modernizare a administraţie publice locale din 

România, în cadrul POS PODCA (Dezvoltarea Capacitaţii Administrative) 
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Figura VI_a. Metodologia de programare propusă pentru fazele Strategie_Plan (PDL)  

                                    GAL Valea Izei-Moisei 

 

 

 

 

 

 

                                                ABORDAREA SISTEMATICĂ A PROCESELOR 

                                     

                                     Metodologia PDCA                                

                     LEGENDĂ:  X – intrări 

                                           Y – ieșiri 

                                           R – resurse 

                                           Z – perturbații 

                                           F – feedback                       RELAȚIA CU CERCUL DEMMING                                    

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observații 1. Modelul este parte a versiunii P24 (Durata PDL de 24 luni). 

PAS URMĂTOR 

ACȚIONEAZĂ 

    VERIFICĂ 

ACȚIONEAZĂ 

 

 

PDL GAL VI-M 

Organizare și 

Funcționare  

GAL VI-M  
Metodologie de 

abordare a 

planificării 

activităților  

GAL VI-M 

X: 

PLANIFICĂ 
Obiective 

 

„+” 

CHECK 

Verifică 
ACTIONEAZĂ 

Proces 

DO__ACȚIUNILE 

(Best Practices) 
Țintele 

Y: Ieșiri 

(Indicatori 

măsurabili de 

performanță) 

 

Z: 

PERTURBAȚII 

R: 

RESURSE 

F: 

FEEDBACK 

 

PLANIFICĂ 

Demming

PLAN

DO

CHECK

ACT

Proces – Cea mai bună parctică/Combinație între intrări      ieșiri,  

rezultate      resurse (X,Y,P,R) 



GAL VI-M 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE R.O.F 

Pagina 10 
 

Observații 2. Structura finală Calendarului de Activităţi va fi validată de principalii finanţatori, în speţă 

MADR/ PNDR/ Centrul Regional de Finanțare a Investițiilor Rurale Satu Mare (CRFIR) şi Oficiul Judeţean 

de Finanțare a Investițiilor Rurale Maramureş (OJFIR). 

 
 

B) CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

La nivelul GAL, organele Asociaţiei sunt: 

 Adunarea generală; 

 Consiliul director,Preşedinte CD, Cenzorul, sau după caz, comisia de cenzori; 

 Comitetul de selectare a proiectelor; 

 Compartiment administrativ; 

 

B1. ADUNAREA GENERALĂ 

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor.  

Art. 19.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

 Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 

 Stabilirea programului de activităţi şi acţiuni; 

 Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului; 

 Înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi străinătate; 
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 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

 Stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor; 

 Alegerea şi revocarea Preşedintelui Asociaţiei; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selecţie a proiectelor; 

 Alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori; 

 Dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 

 Decide asupra acordării calităţii de membru onorific unei/ unor persoane, organizaţii sau instituţii 

în condiţiile prezentului statut; 

 Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut. 

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii 

chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva. 

B2. CONSILIUL DIRECTOR 

Art.  20.1. Consiliul director este organul de conducere care asigura punerea în executare a hotărârilor 

Adunării Generale. Membrii consiliului director sunt aleşi din rândul reprezentanţilor membrilor în cadrul 

Adunării Generale. 

Art. 20.2. Consiliul director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale 

şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa. 

Art. 20.4. Consiliul director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale. 

Art.  20.4. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale 

în cazul încărcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite. 

Art.  20.9. În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

 Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor Asociaţiei; 

 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

 Decide schimbarea sediului Asociaţiei; 

 Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

 Primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei. 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al consiliului 

director, iar dacă era, pierdea această calitate, orice persoană care ocupa o funcţie de conducere în 

cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii 

publice. 

B3. CENZORUL SAU DUPĂ CAZ COMISIA DE CENZORI 

Dacă numărul Asociaţiilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o 

persoană din afara Asociaţiei. 
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În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru 

al consiliului director poate exercita dreptul de control. 

Pentru Asociaţiile cu mai mult de 100 de membrii înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunării Generale, 

controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. 

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membrii. Membrii Consiliului Director nu pot fi 

cenzori. 

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. 

Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

 

B4. COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban 

să nu depășească 25% din numărul membrilor. După încheierea procesului de evaluare și selecție, 

Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar 

va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către 

solicitanți.Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate 

neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare 

a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele 

care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va 

respecta ponderile privind participarea public - privată aplicate pentru constituirea Comitetului de 

Selecție. 

 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului 

de selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe 

site-ul GAL.  

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care 

va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de 

către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de 

internet. Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată 

înainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 
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GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în 

cadrul unui proces de selecție transparent. GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în 

conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 

specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum 

au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru 

tipul de proiect depus.  

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 

verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 

elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea ce 

priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de acțiune locală, este 

reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea 

activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AM PNDR.  

 
COMPONENȚA ȘI OBLIGAȚIILE COMITETULUI DE SELECȚIE ȘI A COMITETULUI DE   

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Comitetul de selecție este format din 7 membrii ai parteneriatului, iar Comitetul de soluționare a 

contestațiilor din 3 membrii ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 

stabili de asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:  

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 
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DESFĂȘURARE PROCEDURII DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR, INCLUSIV PERIOADA ȘI    

LOCAȚIA DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR, COMUNICAREA REZULTATELOR 

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

postării raportului pe pagina de internet a GAL și vor fi depuse la sediul Asociației, și/sau transmise prin 

email la adresa office@galvaleaizeimoisei.ro. 

Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor 

numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.  

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul 

de contestații pe pagina proprie de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Comitet de Selecție GAL Valea Izei-Moisei 

B5. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV VA AVEA URMĂTOAREA COMPONENŢĂ ORIENTATIVĂ: 
A) Preşedinte – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 
procedurilor de lucru; 
B) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL-ului; 

C) Experți Evaluatori – evaluează dosarul cererii de finanțare; 

D) Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL; 

E) Consultanţi externi (dacă este cazul) – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor 

GAL; 

Aleşii comunali şi intercomunali  (inclusiv 

asociaţii publice) 

Întreprinderi private: 

2 parteneri din sectorul privat 

 

 

Comitet de selecţie 

 GAL Valea Izei-Moisei 

 

Public 

49% 

Privat si 

societati 

civile 

51% 

Autoritati publice 

locale 

(3) 

 

Număr de membrii Comitet de Selecție: 7 

 Pentru fiecare membru titular, vor fi 

prevăzuţi membrii supleanţi 

 

Parteneri reprezentanti ai 

societatii civile 

(2) 

mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
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B6. ORGANIGRAMĂ GAL VALEA IZEI-MOISEI 
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B7. ACTIVITĂŢILE CAEN PRINCIPALE ALE ASOCIAŢIEI GAL VALEA IZEI-MOISEI 

1. Obiectele de activitate principale ale Asociaţiei constau în: 

Nr. 

Crt. 

Activităţi de 

consultanţă în 
CPV Code 

1 

Managementul 

Proiectelor 

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor (Rev.2) 

 75112100-5 - Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare (Rev.2) 

79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de 

construcţie (Rev.2) 

79420000-4 - Servicii conexe managementului (Rev.2) 

72241000-6 - Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice 

(Rev.2) 

79421100-2 - Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru 

lucrările de construcţie (Rev.2) 

71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize 

2 

Management 

Strategic 

72222100-8 - Servicii de analiza strategică a sistemelor sau a tehnologiei 

informaţiilor (Rev.2) 

Strategii, Planuri 

Integrate, Politici 

Publice, Politici 

Sectoriale 

72222000-7 - Servicii de analiza strategică şi de planificare a sistemelor sau a 

tehnologiei informaţiilor (Rev.2) 

72222200-9 - Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor 

(Rev.2) 

3 

Marketing 
79000000-4 - Servicii pentru întreprinderi: marketing, consultanta, recrutare, 

tipărire şi securitate (Rev.2) 

Planuri de 

marketing 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize 

73000000-2 - Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de 

consultanţă (Rev.2) 

4 
Management 

Organizaţional 

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management 

79411100-9 Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor (Rev.2) 

 

2. Activităţi de consultanţă pentru IMM-uri, pentru APL (Administraţia Publică Locală), ONG-uri şi 

persoane fizice/ juridice eligibile pentru proiectele APDRP/ LEADER 

În cadrul sistemului de management se vor denumi generic aceste activităţi după parametrul timp, 

astfel: 

 

Nr. crt. Denumire Caracteristică  

1 
Servicii Durată scurtă (zi, săptămâna) 

Nu necesită pregătiri deosebite 

(resurse min.) 

2 
Lucrări Durata medie (luni, trim, sem) 

Necesită cadru-contracte, pregătiri 

(multifaze) 

3 
Proiecte 

Durata lungă (proiecte, lucrări 

fără precedente) 

Necesită documentaţii elaborate, 

studii, cercetări, etc.) 
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B8. STATUTUL GAL VI-M 2014 / EXTRASE 

SCOPUL Şl OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI GAL VALEA IZEI-MOISEI 

Art. 8. Scopul Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei, îl constituie dezvoltarea durabilă a Microregiunii Valea 

Izei-Moisei prin crearea şi îmbunatăţirea cadrului necesar pentru implementarea Planului de Dezvoltare 

Locală proprii Grupului de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei. 

Art. 9. Obiectivele stabilite în vederea realizării scopului propus sunt următoarele: 

 creşterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înfiinţarea şi 

funcţionarea administrative; 

 creşterea numărului de tineri agricultori-șefi de exploataţie; 

 promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi animal; 

 creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

 restructurarea fermelor de semi-subzistență; 

 îmbunatăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale; 

 crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul 

non-agricol în spaţiul rural; 

 dezvoltarea serviciilor turistice şi a agroturismului; 

 îmbunatăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale pentru persoanele 

aflate în dificultate; 

 schimb de experienţa şi bune practici; 

 valorificarea resurselor umane şi natural locale; 

 conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi nematerial; 

 susţinerea iniţiativelor antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunităţii 

locale; 

 creşterea calităţii vieţii în Microregiunea Valea Izei-Moisei; 

 utilizarea parteneriatului public-privat în definirea şi implementarea politicilor 

publice de dezvoltare; 

 

B9. REGULAMENT COMISIE SELECŢIE ŞI CONTESTAŢII 

Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii/ GAL 

Valea Izei-Moisei. 

Comitetul de selecție este format din 7 membrii ai parteneriatului, iar Comitetul de soluționare a 
contestațiilor din 3 membrii ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 
stabili de asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:  

1. de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 
Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

2. adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

3. se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

4. dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 
Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 
drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 
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CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru 

finanţarea proiectelor depuse la GAL Valea Izei-Moisei, în conformitate cu procedura de selecţie 

prezentată în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Izei-Moisei şi la prezentul regulament. 

Art.2. Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea 

contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare. 

Art.3. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF). 

Art.4. Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GAL Valea Izei-Moisei. 

 

CAPITOLUL II  DEFINIŢII 

Art.5. Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Valea 

Izei-Moisei, poate primii proiecte din partea potenţialilor beneficiari. 

Art.6. Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de 

Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 

 

CAPITOLUL III  SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE  

Art.7. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii au ca scop luarea deciziilor privind admiterea, 

amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea 

Izei-Moisei.  

 

CAPITOLUL IV COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI A COMISIEI DE   
                         CONTESTAŢII 

Selecţia proiectelor se va face de către un Comitet de Selecție alcătuit din 7 membrii (reprezentanţi ai 

autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri 

privaţi şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile. Fiecare membru are un supleant. Componenţa 

nominală a comitetului de selectare este stabilită de către parteneriat. În situaţia în care o persoană 

selectată în Comitet nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, ea are 

obligaţia de a notifica acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre 

supleanţii din aceeaşi categorie.  

În cadrul Comitetului de selecție trebuie să se respecte următoarele cerințe: 

- În orice situație, ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă 

trebuie să fie mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selecție, iar reprezentanții 

organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din totalul membrilor. 

Selecţia proiectelor se face aplicând regulă de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar reprezentanții organizațiilor din mediul 

urban să nu depășească 25% din numărul membrilor. După încheierea procesului de evaluare și 

selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul 
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de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite 

rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că 

proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul 

GAL în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi 

analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care 

va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componența 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va respecta ponderile privind participarea public - privată 

aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție.  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este numită și aprobată de către Consiliul Director al GAL. 

Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de interes, 

completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. În urma soluționării eventualelor 

contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi 

semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat. Comitetului de Selecție GAL va publica pe pagina de 

web proprie Raportul de Contestații. În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite 

Raportul de selecție final. În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile 

sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

 

CAPITOLUL V  OBLIGAŢIILE COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI ALE COMISIEI DE   

                         CONTESTAŢII 

Art.11. Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au următoarele obligaţii: 

A) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament; 

B) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor, imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii şi evitarea conflictului de interese; 

C) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, în unanimitate; 

D) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de 

selecţie şi Comisiei de Contestaţii. 

 

CAPITOLUL VI  LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR 
 Art.12. Criteriile de selecţie sunt elaborate de către GAL pe baza Strategiei de Dezvoltare Locală, 

ţinând cont de specificul local. O parte dintre acestea sunt prevăzute în anexa „Procedura de selecţie” 

a Dosarului de candidatură GAL Valea Izei-Moisei. Criteriile de selecţie a fiecărei măsuri vor fi afişate 

pe site-ul GAL şi se vor regăsi în apelurile de selecţie. 

Art.13. Metodologia de selecţie este stabilită exclusiv la nivelul GAL- Comitetul de Selecţie nu este 

obligat să preia punctajul aferent criteriilor de selecţie publicat în Ghidul Solicitantului pentru măsurile 

din axele 1, 2 şi 3. Acestea sunt stabilite în funcţie de priorităţile din strategiile de dezvoltare locală. 

Suma maximă a punctajelor criteriilor de selecţie ce poate fi acordată de Comitetul de Selecţie este de 

100 de puncte. 

Art.14. GAL Valea Izei-Moisei lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, 

apeluri de selecţie a proiectelor, conform priorităţilor descrise în strategie. Apelul se adresează actorilor 

locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. 
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Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în aşa 

fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora. 

CAPITOLUL VII  PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR DEPUSE SPRE  

                           FINANŢARE LA GAL VI-M 

Art.15. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanţare; 

se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia 

solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro. Având în vedere faptul că pentru proiectele atipice nu există 

formular cadru de Cerere de Finanţare, se vor utiliza ca model Cererile de Finanţare specifice măsurilor 

din PNDR, adaptându-se în funcţie de obiectivele proiectelor atipice ce vor fi finanţate prin PNDR. 

Art.16. GAL verifică conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu 

cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus. 

Art.17. Comitetul de Selecţie GAL Valea Izei-Moisei, va întocmi şi completa Fişa de verificare a 

criteriilor de selecţie care trebuie să cuprindă atât toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL, cât 

şi cele preluate din ghidul măsurii în care se încadrează proiectul şi punctajul pentru fiecare criteriu în 

parte. 

Verificarea compatibilităţii proiectului cu Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL şi cu Planul Financiar 

se face prin bifarea criteriilor specifice din Anexa nr 1 la prezentul regulament - „Procedura de selecţie”. 

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de min.2 angajaţi ai GAL implicaţi în 

procesul de evaluare. 

Art.18. Selecţia proiectelor se face aplicând de - dublu cvorum - respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţicel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, 

din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă iar reprezentanţii organizaţiilor din mediul 

urban să nu depăşească 25% din numărul membrilor. Pentru transparenţa procesului de selecţie a 

proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi 

un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean. Lucrările şi deciziile Comitetului de Selecţie se 

consemnează într-o minută întocmită de secretarul Comitetului şi semnată de preşedinte, membri şi 

secretar şi comunicată GAL. 

Art.19. Raportul de Selecţie Intermediar va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate 

şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Art.20. Raportul de selecţie intermediar se postează pe site-ul GAL Valea Izei-Moisei şi la sediul GAL. 

Acesta este semnat de toţi membrii Comitetului de Selecţie, de către reprezentantul CDRJ, de către 

preşedintele GAL şi va avea ştampila GAL. 

Art.21. La aceeaşi dată cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar, pe site-ul GAL şi la sediul 

acestuia, va fi disponibil un anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de depunere a 

contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

Art.22. În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris potenţialii beneficiari cu 

privire la rezultatul evaluării proiectului. 

Art.23. Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea 

de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un 

proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi 

cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost 

http://www.apdrp.ro/
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punctat, notificarea va menţiona punctajul obţin criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost 

punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la 

reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul. 

 

CAPITOLUL VIII  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CU  

                            PRIVIRE LA REZULTATUL EVALUĂRII PROIECTELOR 
Art.24. Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecţie Intermediar 

pe site-ul GAL Valea Izei-Moisei. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere 

au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a 

depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării. 

 Art.25. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal și/sau trimise pe mail la adresa 

office@galvaleaizeimoisei.ro, prin poştă sau fax, la secretariatul GAL Valea Izei-Moisei. 

Art.26. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, 

stabilirea valorii/ cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/ valoarea 

sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă. 

Art.27. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de contestaţii a GAL Valea Izei-Moisei 

conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. 

Art.28. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza 

contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma 

reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar (adică se constată că 

solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale evaluării), se vor întocmi noi fişe. 

Art.29. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile de la depunerea 

contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 

Art.30. După întocmirea raportului de analiză a contestaţiei, se va alcătui un dosar pentru fiecare 

contestaţie, care va cuprinde: 

A) contestaţia depusă; 

B) raportul de analiză a contestaţiei; 

C) notificarea transmisă aplicantului; 

D) fişele de verificare E3.1 şi/sau, după caz, E3.2 iniţiale; 

E) fişele de verificare refăcute E3.1R şi/sau după caz E3.2 R, în condiţiile art.28; 

F) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru 

Soluţia propusă de expertul evaluator. 

Art.31. Preşedintele Comisiei de Contestaţii, la propunerea Secretariatului Comisiei convoacă membrii 

Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile, pentru analiza 

rapoartelor de instrumentare a contestaţiei şi validarea rezultatelor contestaţiilor. 

 Art.32. Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de Contestaţii vor 

semna declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi evitarea conflictului de interese, în formatul 

prevăzut de anexa nr 2 a prezentului Regulament. 

Art.33. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, 

secretariatul Comisiei de Contestaţii verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art 30. Pentru 

fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul procedural prevăzut 

la art. 24. 

mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
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 Art.34. Termenul de retransmitere a documentelor returnate de Preşedintele Comisiei de Contestaţii 

este de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării. 

 Art.35. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi: 

- Analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea concordanţei lor cu 

documentele justificative de la dosarul proiectului; 

- Analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia. 

 Art.36. În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris 

opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 

expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de către aceştia, 

constituind o anexă la minută. 

 Art.37. În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de 

Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de 

finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare. 

Art.38. În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în raportul de 

instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii şi consemnată 

pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de 

finanţare în cauză. 

 Art.39. Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de 

secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată GAL. 

Art.40. Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în parte, care 

va cuprinde rezultatul contestaţiilor. 

Art.41. În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii poate adopta următoarele soluţii: 

dacă statutul iniţial al proiectului este neeligibil proiectul este declarat respins dacă este eligibil proiectul 

este declarat admis. 

Art.42. Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau 

contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de Contestaţii se pronunţă după cum urmează: toate 

elementele contestate sunt admise contestaţia este admisă, toate elementele contestate sunt respinse 

contestaţia este respinsă. 

Art.43. Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 5 de zile 

lucrătoare de la data înregistrării acestora la secretariatul GAL. 

 Art.44. Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, conform formularului cuprins în Anexa nr.3 la 

prezentul Regulament, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat 

de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul 

GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie. 

 Art.45. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia. 

Art.46. În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul 

contestaţiei, secretariatul Comisiei de Contestaţii comunică managerului de proiect, în format electronic 

şi pe suport hârtie, următoarele documente: 

A) copie a raportului de contestaţii; 

B) copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii; 

C) documentele întocmite de Comisia de Contestaţii conform art.30. 
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Art.47. Aparatul tehnic al GAL VI-M răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de 

contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 

Art.48. În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului de 

contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de contestaţii, în baza unor sesizări venite din 

partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în raportul de contestaţii, referitoare 

numai la contestaţia depusă se vor opera de urgenţă în raportul de contestaţii de către secretariatul 

Comisiei de Contestaţii, în baza unei erate elaborată de către GAL şi aprobată de preşedintele 

Comisiei de contestaţii. Raportul de contestaţii rectificat şi erata vor fi publicate pe site-ul GAL. 

 

CAPITOLUL IX  SELECŢIA PROIECTELOR 
Art.49. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, 

Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza Raportului de 

selecţie intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestaţii, şi îl înaintează 

Comitetului de selecţie. 

Art.50. În Raportul de Selecţie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi evidenţiate proiectele declarate 

eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. 

Art.51. Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea de către 

Secretariatul Comitetului de Selecţie a proiectului Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării 

lui. 

Art.52. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a 

proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, 

este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere. 

Art.53. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau 

când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile 

care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de 

depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care 

au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Art.54. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau 

când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile 

care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, 

Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile/proiectelor eligibile care au îndeplinit 

punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează astfel: 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi 

punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, 

în limita valorii totale a apelului de selecţie. 

Art.55. După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretarul 

Comitetului de Selecţie întocmeşte minuta întâlnirii, care este semnată de preşedinte, membri şi 

secretar. 
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CAPITOLUL X  RAPOARTELE DE SELECŢIE 

Art.56. Ulterior verificării respectării prevederilor cap 9 în ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de 

selecţie întocmite de secretarul Comitetului de selecţie sunt semnate de preşedinte şi membri şi 

înaintate preşedintelui GAL, dacă acesta nu este desemnat în calitate de preşedinte al Comitetului de 

Selecţie, spre aprobare, care va trebui să îl aprobe în termen de 2 zile lucrătoare. 

Art.57. Cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie, GAL postează pe site-ul 

său Raportul de selecţie. 

Art.58. În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii 

privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare 

a aprobării raportului de selecţie intermediar. 

 

CAPITOLUL XI  PREVEDERI TRANZITORII/ DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse începând cu sesiunile organizate din anul 

2017 și până la finalizarea. 

 

RESURSE UMANE GAL VI-M 

FIȘE POST GAL VI-M 

 
Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate activităţile 

la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 

 

Titulatura postului: MANAGER 
Cod C.O.R. 121011 
Organizaţia: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
Departamentul: ADMINISTRATIV 
 
             REZUMATUL POSTULUI 

 Coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de 

lucru, va avea și atribuții de verificarea conformității cererilor de plată; 

 Planifică, organizează și controlează activitățiile proiectului; 

 Coordonează activitățiile din cadrul proiectului supervizând direct echipa tehnică, consultanții și 

alți colaboratori implicați; 

 Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, beneficiarii și finanțatorul 

proiectului; 

 Monitorizează în timp, progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte 

periodice către furnizori, parteneri și beneficiari cu respetarea datelor prevăzute în contracte; 

 Întocmește bugetul și cash-flow-ul proiectului pe an calendaristici, în colerare cu activitățiile 

prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări 

a acestuia; 

 Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea priectului și informează la timp 

conducerea GAL despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său; 

 Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect; 

 Întocmește planul de aciziții ; 

 Întocmește dosarele de achiziții pentru cheltuielile GAL și le pune spre avizare la AFIR; 
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 Verifică și avizează cererile de plată pentru cheltuielile de funcționare al GAL-ului; 

 Verifică și avizează procesele verbale de recepție bunuri și servicii, punere în funcțiune 

(garanții) pentru funcționarea GAL-ului; 

 Conduce, supervizează și sprijină activitatea membrilor echipei de proiect; 

 Evaluează periodic competențele angajațiilor sau de câte ori este nevoie; 

 Verifică pontajul angajațiilor (Evaluator proiecte x 2, Responsabil financiar x 1); 

 Identifică și analizează riscurile în cadrul proiectului; 

 Identifică împreună cu echipa soluții pentru înlăturarea riscurilor; 

 Întocmește rapoartele din cadrul proiectului de funcționare al GAL-ului; 

 Planifică și coordonează activitățiile de animare, promovare și informare a teritoriului; 

 Motiveză echipa de priect în vederea realizării obiectivelor; 

 Monitorizează atingerea rezultatelor; 

 Participă la evaluarea impemntării Strategiei de Dezvoltare Locală; 

 Urmărește resursele investite, rezultatele obținute, cât și mediul extern care influențează 

implementarea proiectului; 

 Respectă prevederile contractului de finațare; 

 Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățiile personalului 

din subordine în baza fișelor de post; 

 Supraveghează respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Gal-ului; 

 Reprezintă GAL la întâlnirile de lucru ale FNGAL-RNDR sau alte rețele europene; 

 Verifică dosarele de cerere de plată ale beneficiarilor depuse la GAL; 

 Asigură informarea prin intermediul site-ului GAL; 

 În funcție de activitatea curentă a GAL-ului, salariatul va îndeplini orice alte sarcini 

corespunzătoare competențelor sale profesionale. 

 
           ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
       A) ASPECTUL CONCEPTUAL AL ACTIVITĂŢII: 

 corelarea obiectivelor stabilite la nivel macroeconomic cu cele specifice organizaţiei; 

 comunicarea obiectivelor generale, specifice şi operaţionale ale organizaţiei către/între 

personalul de conducere, cu menţiunea că aceştia să transfere la nivele ierarhice inferioare 

aceste informaţii;  

 elaborarea şi/sau avizarea planificărilor de investiţii financiare şi/sau tehnologice şi/sau de 

resurse umane; 

 întocmirea planurilor manageriale anuale şi semestriale pe baza analizelor efectuate; 

 identificarea şi mobilizarea resurselor materiale şi umane din organizaţie, în vederea realizării 

obiectivelor propuse; 

 organizarea departamentelor şi a echipelor de proiect în funcţie de necesităţile organizaţiei şi 

de activităţile planificate; 

 asigurarea coordonării între diferitele departamente din cadrul organizaţiei; 

 asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin 

reprezentanţii ierarhici (şefi de departamente) şi liderii de opinie; 

 elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii tehnologice în vederea satisfacerii 

dezideratelor de rentabilitate şi competitivitate pe piaţa ale organizaţiei; 

 identificarea oportunităţilor de investiţie şi obţinere de profit; 
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 întocmirea şi/sau avizarea documentaţiei pentru investiţii; 

 reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu 

împuternicirea acordată de A.G.A.; 

 încheie actele juridice în numele şi pe seama organizaţiei, conform împuternicirii acordate de 

către A.G.A.; 

 colaborarea cu autorităţile locale, regionale şi naţionale în vederea îndeplinirii obiectivelor 

macroeconomice şi cele organizaţionale; 

 reprezentarea intereselor organizaţiei atât în timpul programului de lucru cât şi în afara lui; 

 încheierea de contracte cu agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale şi alte organizaţii 

privind prestări reciproce de servicii; 

 

        B) ASPECTUL ACŢIONAL AL ACTIVITĂŢII: 

 organizarea procesului de cercetare-proiectare, de producţie, de autofinanţare şi de promovare 

(organizarea activităţii departamentelor, numirea directorilor de departamente sau a şefilor de 

birouri, stabilirea planului anual de acţiune al acestora); 

 negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă; 

 gestionarea şi gospodărirea patrimoniului organizaţiei în interesul acesteia; 

 urmărirea îndeplinirii condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi de protecţie a mediului, prevăzute de reglementările şi normele legislative în 

vigoare; 

 preocuparea pentru conservarea şi dezvoltarea bazei materiale a organizaţiei; 

 supervizarea aplicării corecte a codului muncii şi a reglementărilor legislative privind 

operaţiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanţă şi consiliere ale 

consultantului juridic şi ale directorului economic); 

 efectuarea de investigaţii periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul organizaţiei 

(avizarea evaluărilor individuale anuale); 

 controlul şi supervizarea activităţii departamentelor de cercetare-proiectare, de producţie, de 

marketing, financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi/sau a altor departamente din 

cadrul organizaţiei;  

 fundamentarea activităţii decizionale cu privire la orice aspect din cadrul organizaţiei pe o bază 

informaţională cât mai solidă şi mai acurata şi pe analiza obiectivă a acesteia; 

 respectarea reglementărilor şi normelor legale în vigoare în cadrul activităţii decizionale cu 

privire la organizaţie; 

 urmărirea aplicării acurate a deciziilor luate şi evaluarea efectelor acesteia; 

 asumarea responsabilităţii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, după caz, a 

unor penalităţi băneşti; 

 

       C) ASPECTUL EVALUATIV AL ACTIVITĂŢII: 

 stabilirea şi comunicarea criteriilor de evaluare a muncii personalului organizaţiei; 

 valorificarea observaţiilor şi a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activităţii 

organizaţiei şi aplicarea controlului ameliorativ al autorităţii aferente funcţiei ocupate; 

 depistarea laturilor vulnerabile ale activităţii organizaţiei şi utilizarea informaţiilor din analize 

penru ameliorarea sau eliminarea lor; 
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 aplicarea unui sistem de apreciere şi penalizare a muncii în concordanţă cu obiectivele 

organizaţionale; 

 avizarea primelor, bonificaţiilor sau promovărilor doar pe considerente de merit profesional; 

 acordarea de feedback tuturor celor vizaţi de activitatea decizională, atât personalului din 

cadrul organizaţiei, cât şi persoanelor din exteriorul organizaţiei cu care se stabilesc raporturi 

economice; 

 
CLAUZĂ DE CONFIDENŢIALITATE: 

 general manager-ul se angajeza să nu discute cu persoane din afară organizaţiei sau cu 

persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu 

informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intra; 

 sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a organizaţiei, dezbaterile din 

cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii de date, rezultatele activităţii de 

cercetare-proiectare şi/sau alte aspecte de maximă importanţă din cadrul firmei;  

 general manager-ul se obliga să respecte confidenţialitatea informaţiilor mai sus menţionate pe 

toată durata contractului individual de muncă încheiat între persoană să şi organizaţie şi pe o 

perioadă de... luni/ani de la încheierea acestui contract. 

 
PROGRAM DE LUCRU: 

 8 ore/zi, între 09:00 – 17:00, 5 zile/săptămână;  

 
CONDIŢII DE MUNCĂ: 

 mediu relativ stresant; 

 atât muncă de birou, cât şi muncă de teren; 

 atât muncă individuală, cât şi muncă în echipă; 

 

UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 
 instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimantă, scaner, xerox, fax, etc.). 

 

CERINŢE PENTRU EXERCITARE: 
1. CERINŢE MEDICALE: 
1.1. Rezistenţa la oboseală şi solicitări efective şi intelectuale; 
1.2. Acuitate auditivă normală; 
1.3. Vorbire normală. 
 
2. CERINŢE PSIHOLOGICE:  
2.1. Inteligenţă peste nivelul mediu (capacitate de analiză şi sinteză, memorie dezvolatată, judecată    
       rapidă, capacitate de deducţie logică); 
2.2. Uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public; 
2.3. Creativitate; 
2.4. Spirit antreprenorial; 
2.5. Asumarea responsabilităţilor; 
2.6. Capacitate de relaţionare interumană; 
2.7. Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză; 
2.8. Echilibru emoţional; 
2.9. Empatie şi receptivitate faţă de problemele socio-umane; 
2.10. Asumarea responsabilităţilor; 
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3. ACTIVITĂŢI FIZICE:  
3.1. Vorbire; 
3.2. Ascultare; 
3.3. Folosire a mâinilor; 
3.4. Folosire a degetelor; 
3.5. Comutare şi concentrare a privirii. 
 
4. EDUCAŢIE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:  
4.1. Studii superioare; 
4.2. Cursuri de management; 
4.3. Cunoştinţe în domeniul economic; 
4.4. Cunoştinţe în domeniul juridic; 
4.5. Cunoştinţe de operare pe calculator; 
4.6. Cunoaşterea a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională. 
 
5. DEPRINDERI TRANSFERABILE:  
5.1. Acordare şi transmitere de informaţii; 
5.2. Culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor; 
5.3. Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor; 
5.4. Pregătire de materiale şi rapoarte; 
5.5. Deprinderea de a lucra în echipă; 
5.6. Deprinderi de cercetare şi investigare. 
  

 

Titulatura postului: EVALUATOR PROIECTE 
Cod C.O.R. 241263 
Organizaţia: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
Departamentul: ADMINISTRATIV 
 
DESCRIEREA GENERALĂ A POZIŢIEI 

 Contribuie la atingerea scopurilor organizației în special a celor legate de implementarea 

proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală; 

 Întocmește ghiduri ale solicitanului și fișe de evaluare pentru măsurile din cadrul SDL; 

 Întocmește toate documentele necesare lanării apelurilor de selecție; 

 Sprijină potențialii depunători de proiecte; 

 Efectuează verificarea proiectelor depuse la GAL, din punct de vedere al conformității, 

eligibilității și a criteriilor de selecție; 

 Efectuează vizite în teren la proiectele depuse la GAL; 

 Întocmește solicitări de informații suplimentare pentru proiectele depuse la GAL; 

 Organizează procesul de verificare și decizie asupra proiectelor de către Comitetul de Selecție 

și întocmește documentele necesare; 

 Monitorizează implementarea SDL; 

 Contribuie la monitorizarea implementării proiectelor depuse la GAL; 

 Ține evidența proiectelor depuse spre analiză și aprobare de GAL; 

 Arhivează proiectele depuse la GAL; 

 Restitue pe bază de doccumente, proiectele neconforme sau retrase la cere de către solicitanți; 

 Propune modificări ale SDL-ului; 
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 Monitorizează și raportează la timp asupra realizărilor și rezultatelor proiectului; 

 Participă la instruiri și întâlniri de lucru din cadrul FNGAL, RNDR și alte rețele naționale și 

europene; 

 Verifică realizarea investițiilor și a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control fizic), 

cât și sub aspect documentar (control administrativ), pentru proectele selectate de GAL; 

 În funcție de activitatea curentă a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către 

conducere, corespunzător competențelor sale profesionale; 

 
SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE 

 De a asigura transformarea efectivă şi la timp a resurselor proiectului în activităţi şi produse 

concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate; 

 De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi conceptual; 

 De a asigura un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori; 

 De a acţiona ca conducător al echipei şi de a superviza activitatea personalului proiectului; 

 De a întocmi planuri detailate de lucru trimestriale (pentru 3 luni) şi de a monitoriza 

respectarea implementării acestora; 
 De a asigura executarea la timp a activităţilor; 

 De a organiza şi coordona procurarea de bunuri şi servicii în cadrul proiectului; 

 De a pregăti rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cât şi alte 

rapoarte necesare; 

 De a facilita şi participa la identificarea şi selectarea personalului proiectului, consultanţilor 

naţionali şi contractorilor; 

 De a formula şi pregăti versiunile draft pentru termenii de referinţă/fise de post 

 De a formula specificările pentru echipament, bunuri, ce urmează a fi procurate în cadrul 

proiectului; 

 De a ghida lucrul consultanţilor şi contractanţilor, supraveghind desfăşurarea activităţilor 

conform planului de lucru negociat; 

 De a facilita cooperarea dintre şi între consultanţii/experţii pe termen scurt şi partenerii 

proiectului; 
 De a participa la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora. 

 
CALIFICĂRI ŞI DEPRINDERI 

 Grad universitar în unul din domeniile sociale (educaţie, protecţie socială, medicină, s.a.); 

 Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor de dezvoltare şi de 

cooperare cu oficialii guvernamentali, ONG-uri şi mass-media; 
 Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale inclusiv; 

 Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară; 

 
TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PREVEDERE A SERVICIULUI 
Evaluatorul de proiect este angajat printr-un contract de muncă şi raportează la Manager. 
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Titulatura postului: RESPONSABIL FINANCIAR 
Cod C.O.R. 121120  
Organizaţia: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
Departamentul: ADMINISTRATIV 
 
             1. CUNOŞTINŢE 

 Să posede cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi financiar-contabil; 

 Să posede cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-

contabil; 

 Să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate; 

 

2. APTITUDINI 
 Inteligenţa (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză); 

 Capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului; 

 Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii 

sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

 Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii; 

 

3. ATITUDINI  
 Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, 

spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare) 

 

4. RELAŢII 

Ierarhice:  

 Este subordonat Manager-ului; 

 
5. REZUMATUL POSTULUI 

 Se ocupă de întocmirea, supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile a GAL VIM, va 

avea și atribuții de verificare a conformității cererilor de plată; 

 Coordoneză activității necesare pentru buna desfășurare a serviciului financiar –contabil al 

proiectului; 

 Întocmește și /sau predă la semnare documentele finaciar-contabile; 

 Organizează arhivarea documentelor financiar-contabile; 

 Raportează situația financiară către Manager; 

 Participă împreună cu managerul la elaborarea bugetului anul; 

 Verifică dosarele de cerere de plată ale beneficiarilor depuse la GAL; 

 Întocmește și depune cererile de plată pentru proiectul de funcționare al GAL; 

 Întocmește procesele verbale de predare-primire și recepție de bunuri/servicii pentru 

funcționarea GAL; 

 Întocmește pontajul pentru angajații GAL și ține evidența concediilor; 

 Înregistrează facturile și devizele financiare pentru bunuri/servicii; 

 Înregistrează operațiunile bancare efectuate; 

 Întocmește documentele de plată și le predă pentru semnat către Manager; 

 Se ocupă de predarea și ridicarea de documente din bancă și trezorerie; 

 Întocmește statele de plată; 
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             6. ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI 
 Organizează, îndruma, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 

activităţii financiar-contabile a GAL VIM în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele 

ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercita acest control; 

 Răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente 

justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul asociației şi de înregistrarea 

cronologică şi sistematică în evidenţă contabilă a documentelor justificative în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

 Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul 

asociației. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care 

îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în acestea; 

 Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin 

odată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte ori 

Managerul asociației o cere; 

 Organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la 

operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor 

inventarierii; 

 Răspunde de evidenta formularelor cu regim special; 

 Organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale; 

 Asigura şi răspunde îndeplinirea la termen a obligaţiilor asociației faţă de bugetul statului şi terţi 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informaţional; 

 Asigura şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în 

vigoare; 

 Efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă în consiliul de 

administraţie şi respectiv adunării generale a asociaţilor; 

 Este consultat de către conducerea asociației în probleme care sunt de competenta serviciului; 

 Participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului; 

 Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, de 

regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe 

linie economică şi financiar-contabilă; 
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ANEXA 1 Organigramă 
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proiectelor 

Expert 2 responsabil cu 
verificarea, selecţia și 

monitorizare proiectelor 
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ANEXA 2 Stat de funcții 2017_2020_2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Post Cerințele Postului Se subordonează   Studii/ Certificări 

1 

Responsabil 

Administrativ 

/Presedinte 

/Manager 

Coordonează activitatea GAL 

atât sub aspect organizatoric 

cât şi al respectării 

procedurilor de lucru: 

 Planificare; 

 Organizare; 

 Coordonare; 

 Control; 

 Managementul 

calității; 

 Managemntul 

documentelor (incl. 

Arhivarea) 

Adunării generale 

 

Superioare 
 

2 

Responsabil cu 

Animarea 

Teritoriului 

Desfăşoară activităţi de 
animare pentru promovarea 
acţiunilor GAL VI-M; 
Participă la fazele de primire 
și evaluare ale proiectelor; 

Manager Superioare 

3 
Responsabil 

financiar contabil 

Activități financiar contabile 

specifice ONG si Proiectelor 

de finanțare; 

Manager 

 

Superioare 

 

4 

Responsabil 

Evaluare și 

selecția Proiecte 

Activități de evaluare și 

selecție proiecte Manager Superioare 

5 

Responsabil 

monitorizare 

proiecte și SDL 

Activități de monitorizare 

proiecte și strategii Manager 

 

Superioare 

 

6 
Responsabil 

Cereri de Plată 

Activități întocmire cereri de 

plată (GAL VI-M) / Primire , 

Verificare Cereri de Plată 

Beneficiari proiecte 

Manager 
Superioare , financiar 

contabile 
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ANEXA 3 Sarcinile GAL VALEA IZEI-MOISEI 2020 

 

  Sarcini GAL VI-M 2020 

Activităţile Principale ale GAL 
VI-M 2020 

Ce se face 

Cine 
răspunde/ 

Gestionează/ 
Aprobă 

Alte resurse 
implicate/ 

(Monitorizar
e-

Evaluare_Co
ntrol) 

Ieşiri/ 
Documente 

Referinţă 

A. Elaborează Strategiile de 
Dezvoltare Locală 

Concept, animare, 
aprobare 

Manager 
Echipa GAL 

VI-M 
SDL conform 
Cerinţe 19.2 

B. Implementează SDL 

Conform contract de 
finanţare, încadrare în 

timp, alocare 
financiară /cost, 

calitate 

Manager + 
Echipa 

conform 
Organigramă/ 
Atribuţii/ROF 

Echipa GAL 
VI-M 

Plan de 
Implementare 

Vs. 
Plan de acţiune 

General 

C. Conformare cerinţe GHID 19_2 şi REG UE 1303/2013, art.34 şi Fișa LEADER 

  Consolidarea capacității actorilor 
locali relevanți de a dezvolta și 
implementa operațiunile, inclusiv 
promovarea capacităților lor de 
management al proiectelor; 

Animări/Informări 
conform planificării 

Manager + 
Echipa 

conform 
Organigramă/ 
Atribuţii/ROF 

Echipa GAL 
VI-M 

Plan 
Implementare/ 

animare 

  Conceperea unei proceduri de 
selecție nediscriminatorii și 
transparente și a unor criterii 
obiective în ceea ce privește 
selectarea operațiunilor, care să 
evite conflictele de interese, care 
garantează că cel puțin 51% din 
voturile privind deciziile de 
selecție sunt exprimate de 
parteneri care nu au statutul de 
autorități publice și permite 
selecția prin procedură scrisă; 

Actualizare/procedură 
selecţie/comisie 
selecţie/comisie 

contestaţii 

Responsabil 
Evaluare + 

Responsabil 
Financiar 
Contabil + 
Manager 

Consiliul 
Director/ 

Preşedinte 

Proceduri 
Conformitate, 

Eligibilitate 
Selecţie 

  Asigurarea, cu ocazia 
selecționării operațiunilor, 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; 

Evaluare/selecţie 
Responsabil 

Evaluare 

Manager, 
Responsabil 

Financiar 
Contabil, 

Preşedinte 

Proceduri 
Conformitate, 

Eligibilitate 
Selecţie vs. SDL 

  Pregătirea și publicarea de cereri 
de propuneri sau a unei proceduri 
permanente de depunere de 

Sesiuni 
Finanţare/Depunere 

proiecte 
Manager 

Echipa GAL 
VI-M + 

Consiliu 
Director/ 

Plan 
Implementare/ 
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proiecte, inclusiv definirea 
criteriilor de selecție; 

Preşedinte sesiuni de 
depunere 
proiecte 

  Primirea și evaluarea cererilor de 
finanțare; 

Primire, evaluare, 
selecţie proiecte 

Manager 
Responsabil 

Evaluare 

Plan 
Implementare/ 

sesiuni de 
depunere 
proiecte 

  Primirea și verificarea 
conformității cererilor de plată 
depuse (Ghid 19_2 pag.37); 

Verificare Cereri Plată Manager 
Responsabil 

Cereri 
Plată 

Cereri Plată 
conform 

beneficiari 

  Selectarea operațiunilor, 
stabilirea cuantumului contribuției 
și prezentarea propunerilor către 
organismul responsabil pentru 
verificarea finală a eligibilității 
înainte de aprobare; 

Listă proiecte 
aprobate 

Manager + 
Echipa 

conform 
Organigramă/ 
Atribuţii/ROF 

Manager + 
Comisii 

Selecție + 
Consiliul 

Director + 
Preşedinte 

Plan 
Implementare/ 

sesiuni 

  Monitorizarea implementării 
Strategiei de Dezvoltare Locală 
plasate sub responsabilitatea 
comunității și a operațiunilor 
sprijinite și efectuarea de activități 
specifice de evaluare în legătură 
cu strategia respectivă. 

Monitorizări conform 
planificării sau ori de 
câte ori este necesar 

Responsabil 
Monitorizare/ 

MON 

Manager + 
Responsabil
Cereri Plată 

Plan de 
Evaluare SDL 

(4) Fără a aduce atingere 
dispoziţiilor de la alineatul (3) 
literă (b), grupul de acţiune locală 
poate avea statut de beneficiar şi 
poate implementa operaţiuni în 
conformitate cu strategia de 
dezvoltare locală  

Pregătire proiecte, 
depunere cerere 

finanţare, contractare, 
implementare, control, 

raportări 

Manager + 
Echipa 

conform 
Organigramă/ 
Atribuţii/ROF 

şi/sau 
contractori 

externi 

Manager + 
echipa 

nominalizată 
cu atribuţii 
per proiect 

Proiecte Coop 
Teritoriale, alte 
proiecte la care 
prin procedurile 

complete nu 
sunt aplicanţi şi 
GAL a fost listat 

ca eligibil 

(5) În cazul activităţilor de 
cooperare ale grupurilor de 
acţiune locală, menţionate la 
articolul 35 alineatul (1) literă (c), 
sarcinile stabilite la alineatul (3) 
literă (f) de la prezentul articol pot 
fi efectuate de autoritatea de 
management responsabilă. 

Pregătire proiecte, 
depunere cerere 

finanţare, contractare, 
implementare, control, 

raportări 

Manager + 
Echipa 

conform 
Organigramă/ 
Atribuţii/ROF 

şi/sau 
contractori 

externi 

Manager + 
echipa 

nominalizată 
cu atribuţii 
per proiect 

Conform GHID 
19_3 

D. Ghid 19_4/fișa LEADER pag.24 

  
 
  Pregătirea și publicarea 
apelurilor de selecție, în 
conformitate cu SDL 
 
 

Pregătire 
documentaţii, 

publicare, 
transparență 

Responsabil 
Animare 

Manager, 
Responsabil 

Evaluare, 
Responsabil 

Financiar 
Contabil 

Plan 
Implementare/ 

Sesiune/ 
Apel Selecţie 
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  Animarea teritoriului 
Întâlniri de animare în 

teritoriu 
Responsabil 

Animare 

Manager, 
Responsabil 

Evaluare, 
Responsabil 

Financiar 
Contabil 

Plan 
Implementare/ 

Animări 

  Analiza, evaluarea și selecția 
proiectelor; 

Primire, conformitate, 
evaluare, selecţie 

proiecte 

Responsabil 
Evaluare 

Comisia 
Selecţie, ev. 

Comisia 
Contestaţii 

Proceduri 
Selecţie/ 

Contestaţii 

  Monitorizarea și evaluarea 
implementării strategiei; 

Monitorizarea și 
evaluarea 

implementării 
strategiei 

Responsabil 
Monitorizare 

Responsabil 
Cereri Plată, 
Preşedinte 

Plan de 
Evaluare SDL 

  Verificarea conformității cererilor 
de plată pentru proiectele 
selectate (cu excepția situațiilor în 
care GAL este beneficiar); 

Verificare Cereri Plată 
Responsabil 
Cereri Plată 

Responsabil 
Monitorizare, 
Preşedinte 

Solicitări 
beneficiari 

  Monitorizarea proiectelor 
contractate; 

Monitorizare 
Responsabil 
Monitorizare 

Responsabil 
Cereri Plată, 
Preşedinte 

Plan de 
Evaluare 

SDL/Proiecte 

  Întocmirea cererilor de plată, 
dosarelor de achiziții aferente 
costurilor de funcționare și 
animare; 

Cereri plată 
GAL VI-M 

Manager 
Responsabil 
Cereri Plată 

Conform plan 
activităţi/Cereri 

Plată 

  Aspecte specifice domeniilor: 
financiar, contabilitate, juridic, 
resurse umane etc. 

 
Manager 

Responsabil
Financiar 
Contabil 
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ANEXA 4 Procesele principale GAL VALEA IZEI-MOISEI 2020/ Proceduri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

(Termen Lung 2023) 

(Elaborare) și Implementarea Strategiei SDL Valea Izei-Moisei, 

în Timp, Cost, Calitate 
(Plan de Implementare SDL / Planificarea Priorităților și 

Măsurilor) 

Monitorizarea Implementării Strategiei 

2016          2020        2023 

(Plan de Evaluare SDL) 

Obiective Operaționale (2016        2020), Implementarea programului LEADER în 
Teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, conform Strtategiilor Europene, Naționale și Locale 

EU 2020 / PAC 2020 / PNDR 2020 și parteneriatului local VI-M 

 

GAL VI-M ca și Organizație / Asociație / ONG 
Parteneriat Public Privat 

(Planificare, Organizare, Comandă, Control, Audit) 

Organizarea / Funcționarea GAL ca și ONG: 

 

Functionarea conform 
Organigramă 

Fișa Postului 

R.O.I 
R.O.F 

Animarea teritoriului conform Plan activități / SDL 

Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente 
costurilor de funcționare și animare; 

Aspecte specific domeniilor: financiar, contabil, juridic, 

resurse umane etc. 

GAL VI-M ca și organizație de Implementare și monitorizare a 
SDL a  

Priorităților și Măsurilor Aferente și a portofoliului de proiecte 

aferente precum și a  
Unitate de Evaluare și Monitorizare a Proiectelor  

(UEB) Beneficiarilor 

 

       Monitorizarea 

Implementării 

Strategiei de 

Dezvoltare Locală și a 

operațiunilor sprijinite 

 

 

Implementarea conform 
Planului de Implementare al 

SDL și a măsurilor aferente  

Sprijinirea depunătorilor de 
proiecte în tot ciclul de viață 

al proiectelor din Teritoriu 

1.Pregătire: 

1.1 Pregătire 

Documente 

Ghiduri / Proceduri 

Selecție / Evaluare 
1.2 Promovare 

/informare / 

comunicare / 

Comunitatea locală 

Posibilitățile de 

granturi existente 
pentru finanțarea 

proiectelor (întâlniri și 

evenimente publice, 
mass media locală, 

pliante și publicații 

proprii, pagini de 
internet inclusive prin 

intermediul membrilor 

GAL). 

 
 

 

 
2. Publicarea 

apelurilor de 

selecție (AS), 
în 

conformitate 

cu SDL 
2.1 Anunțuri 

2.2 Publicitate 

2.3 Animarea 
(activități de 

promovare sau 

informare). 

3. Analiza, evaluarea și 

selecția proiectelor: 

3.1 Depunerea 

proiectelor de către 

beneficiar 

3.2 Analiza și evaluarea 

proiectelor, verificarea 

conformității și a 

eligibilității, analiza cf. 

criteriilor / coerentă cu 

SDL (criterii locale) 

3.3 Comisia de avaluare / 

analiză / decizie / raport / 

selecție / publicitate 

3.4 Comisia de 

contestații/raport 

contestații/publicitate 

3.5 Transmiterea 

proiectelor spre AFIR / 

aprobare-validare-

contractare 

 
 

 

 
 

 

4. 
Contractarea 

4.1 

Notificarea 
GAL și a 

Beneficiarilo

r 
4.2 

Contractarea 

 
 

 

 
 

 

4. 
Contractarea 

4.1 

Notificarea 
GAL și a 

Beneficiarilo

r 
4.2 

Contractarea 

6. Cereri Plată 

6.1 Depunerea 

Cererilor de 

plată la GAL 

6.2 Verificarea 

conformității 

cererilor de 

plată pentru 

proiectelor 

selectate (cu 

excepția 

situațiilor în 

care GAL este 

beneficiar); 

6.3 Depunerea 

cererii de plată 

conforme la 

AFIR 

Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și a operațiunilor sprijinite conform cu 

Plan de Evaluare SDL, va fi elaborate conform angajament Cap. IX 
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ANEXA 5  Procedura EVAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observații 1. Comitet selecţie: La selecţia proiectelor, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă unul 

dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Observații 2. Detalierea procedurilor de evaluare şi selecţie este făcută în ROF, cu Regulamant pentru 

Comitet selecţie şi Comisia Contestaţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Analiza, evaluarea 

și selcția proiectelor: 

3.1 Depunerea 
Proiectelor de către 

Beneficiari 

3.2 Analiza și 
Evaluarea Proiectelor 

Verificarea 

Conformității și 
Eligibilității, Analiza 

Conform Criteriilor / 

coerentă cu SDL 
(criterii locale) 

3.3 Comisia de 

Evaluare / Analiza / 

Decizie / Raport 

Selecție / Publicitate 
3.4 Comisia 

Contestații / Raport 

Contestații / 
Publicitate 

3.5 Transmiterea 

Proiectelor spre AFIR 
/ aprobare-valdiare-

contractare 

 

(Procedura EVAL) 

 

3.1 Depunerea Proiectelor de către Beneficiari 

Proiectele / Cererile de Finanțare se depun la sediul / registratura GAL VI-M în 

perioada menționată în Apelul de Proiecte 

 Se înregistrează număr intrare Registru Proiecte 

 Se evaluează conformitatea / Formular Conformitate și se dă 1 ex.emplar 

în original la deponent + număr de înregistrare în Registru Proiecte  

3.2 Analiza și Evaluarea Proiectelor 

Verificarea conformității și eligibilității, analiza conform criteriilor / coerentă cu 

SDL (criterii locale) se efectuează de către  

Responsabili cu Verificarea, Evaluarea și Selcția Proiectelor 

3.3 Comitet de Selecție Analiza/Decizia/Raport Selecție/Informare Beneficiari și 

Publicitate/Termen de contestație Comitet Selecție ales de Adunarea Generală a 

Asociaților și Consiliul Director, format din 11 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selcție se stabilește un membru supleant. 

3.4 Contestații/Perioada de Contestații/Comisia de Soluționare Contestații 

Raport Contestații/Info Beneficiar și Publicitate 

3.5 Transmiterea proiectelor aprobate spre AFIR 

Aprobare-Validare-Contractare  

Conformitatea 

Eligibilitate și 

Selecție Punctaj 

Raport 

Contestații 

Transmitere 
pentru 

Validare/Semnare

/Contractare 
 

Raport 

Evaluare 
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ANEXA VI Nominalizare Comitet Selecţie şi Comisie Contestaţii 2016 

 

PARTENERI PUBLICI 

PARTENER FUNCŢIA ÎN CS TIP/OBSERVAŢII 

Comuna Moisei Primar Moisei 

Comuna Strâmtura Primar Strâmtura 

Comuna Botiza Primar Botiza 

PARTENERI PRIVAŢI 

PARTENER FUNCŢIA ÎN CS TIP/OBSERVAŢII 

Motoc Gheorghe / SC Gival Petroleum SRL Titular Moisei 

Tiseliță Carmen / SC Casa Denisa SRL Titualr Șieu 

SOCIETATE CIVILĂ 

PARTENER FUNCŢIA ÎN CS TIP/OBSERVAŢII 

Fundația Oșanul Președinte Moisei 

Asociația Crescătorilor de Animale Președinte Șieu 

PARTENERI PUBLICI SUPLEANȚI 

PARTENERI FUNCȚIA ÎN CS TIP/OBSERVAȚII 

Comuna Rozavlea Primar Rozavlea 

Comuna Poienile Izei Primar Poienile Izei 

Comuna Săcel Primar Săcel 

PARTENERI PRIVAȚI SUPLEANȚI 

PARTENERI FUNCȚIA ÎN CS TIP/OBSERVAȚII 

Pop Vasile / SC Răchita SRL Titular Vișeu de Jos 

Dr. Ganea R . Ovidiu / Cabinet Medical Individual Titular Săcel 

SOCETATE CIVILĂ SUPLEANȚI 

PARTENER FUNCȚIA ÎN CS TIP/OBSERVAȚII 

SC Instant Tour SRL Titular Poienile Izei 

SC Crăciun & Turza SRL Titular Strâmtura 

Observații Finale 
Nota finală V3_F_ Valabil de la 1 ianuarie 2017 

Număr de pagini/conţinut 39 pagini inclusiv Coperta 1 

Info pentru Utilizatori Luat la cunoștiință de către toţi Salariaţii GAL VI-M 2017 

 

Nr. 
CONTRACT DE MUNCĂ 

NUME PRENUME 
OCUPAȚIE 
FUNCȚIE 

SEMNĂTURA 

01 / 01.09.2014 MOTOC GHEORGHE 
Manager, Responsabil 

Administrativ Motoc 
01 / 01.09.2014 MOTOC GHEORGHE 

Responsabil Animarea 
Teritoriului Motoc 

02 / 01.09.2014 ȘTEȚCU SERGIU 
Responsabil Financiar, 

Contabil Stetcu 
04 / 11.01.2016 MOTOC A. G. VLAD 

Responsabil Verificarea, 
Evaluarea şi Selecţia 

Proiectelor 
Motoc 

05 / 08.02.2017 DANCI SANDA SORINA 
Responsabil Verificarea, 

Evaluarea şi Selecţia 
Proiectelor 

Danci 
 



GAL VI-M 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE R.O.F 

Pagina 40 
 

ANEXA VII Flux Procedural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux Procedural pentru accesarea fondurilor structural nerambursabile prin GAL VI-M 

GAL realizează activități de animare și elaborează documentele de accesare. 

GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de 

informare mass-media 

 Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare 

Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel 

GAL, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte 

Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor-dacă este cazul) sunt depuse la AFIR 

AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate 

AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

Beneficiarul semnează contractual de finanțare cu AFIR 
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1 

6

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

2

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

3

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

4

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

5

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

7

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

Beneficiarul depune cererea de plată la GAL 

AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile 

GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarul le depune la AFIR 9

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

8

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

10

  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

P2 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurală/Axa_LEADER/2014-2020/OMADR-90-din-7-aprilie-aprobare-Ghid-GAL-implementare-SDL.PDF
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             ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014 
               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016 

               Președinte – Gheorghe Motoc      0743 088 215 

               Expert Evaluator I – Sanda Danci 0743 088 629 

               Expert Evaluator II – Vlad Motoc   0745 283 950 

               Resp. Financiar – Sergiu Ștețcu   0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       17:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro 
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