
GAL  Parâng

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului : Manager
Nivelul postului : Funcţie de conducere
Scopul principal al postului : Implementare tehnică şi financiară a SDL GAL Parâng .

I. CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI :

a) Niveluri şi competenţe :

 Pregătirea de specialitate : studii superioare;
 Perfecţionări (specializări): managementul dezvoltării rurale /

manager de proiect
 Perfectionari (specializari): managementul proiectelor si/sau

evaluator proiecte, specializari(perfectionari) in domeniul
achizitiilor publice.

 Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office-Windows-
nivel:avansat;

 Limbi străine- (grad de cunoaştere ): Engleza / Franceza-nivel
mediu-avansat .

b) Abilităţi ,calităţi şi aptitudini necesare :

 abilităţi de comunicare ;
 construcţia şi managementul echipei ;
 lucru în echipă ;
 soluţionarea situaţiilor conflictuale ;
 iniţiativă ;
 rezistenţă la stres ;
 seriozitate, conştiinciozitate şi flexibilitate ;
 analiza şi sinteză .

c) Instrumente de lucru :

 Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Parâng ;
 Legislaţia naţională şi europeana privind implementarea proiectelor ;
 Procedurile specifice de lucru pentru PNDR ;
 Documente şi surse oficiale de informaţii ale U.E. ;
 Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul GAL Parâng ;
 Echipament de birotică şi mobilier de birou;
 Legistatia nationala, proceduri, norme specifice in domeniul

achizitiilor publice.



II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :

a) Atribuţii şi responsabilităţi
           Generale :

Organizează, coordonează, verifică şi răspunde de activitatea
Compartimentului administrativ al GAL Parâng;
Răspunde de aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru
şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al
Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL
Parâng de către personalul din subordine;
Răspunde de respectarea termenelor stabilite în proceduri /
instrucţiuni aprobate, de către personalul din subordine .

Specifice
Organizează activitatea GAL Parâng în concordanţă cu procedurile
de lucru ale GAL Parâng şi a prevederilor Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a
Codului de Conduită al GAL Parâng ;
Verifică controlează şi supervizează activitatea  subordonaţilor din
cadrul Compartimentului administrativ al GAL Parâng
Efectuarea de activităţi de promovare, informare comunicare ;
Reprezintă GAL Parâng în cadrul acţiunilor de cooperare organizate
de GAL;
Întocmeşte procedurile interne de lucru ale Compartimentului
administrativ pe care le supune spre aprobare Comitetului Director
al GAL Parâng;
Verificarea pe teren a cererilor de finantare  depuse in cadrul GAL
Parang;
Verificarea eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul GAL
Parang, care va consta in:
-verificarea eligibilitatii solicitantului;
-verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie;
-verificarea bugetului indicativ al proiectului;
-verificarea Stiudiului de fezabilitate/ Memoriului justificativ/
Planului de afaceri precum si a tuturor documentelor anexate
Intocmirea dosarului administrativ pentru fiecare cerere de finantare
depusa;
Transmiterea cererilor de finantare declarate eligibile, impreuna cu
dosarul administrativ al acestora, catre Comitetul de Selectare a
proiectelor;
Efectuarea activitatilor de monitorizare si evaluare a proiectelor;



Intocmirea zilnica a documtului privind situatia cererilor de
finantare depuse;
Raportarea stadiului activitatii proiectelor ce se deruleaza in cadrul
GAL Parang.
Verificarea pe teren in timpul derularii contractelor de finantare si
intocmirea Rapoartelor de verificare pe teren;
Verificarea cererilor de plata aferenta proiectelor finantate prin
strategie;
Completarea pistei de audit;
Aprobă :

- fişa de verificare a conformităţii ;
- fişa de verificare a eligibilităţii ;
- fişele de verificare pe teren şi rapoartele de verificare asupra

activităţii Departamentului Plan Proiecte ;
- borderourile de transmitere a cererilor de finanţare eligibile

către Comitetul de Selecţie al GAL Parâng ;
- indicatorii de monitorizare, evaluare şi control elaboraţi de

către Compartimentul administrativ;
- borderourile de transmitere a cererilor de finanţare selectate

de către AFIR ;
Participă la şedinţele Comitetului de Selecţie al GAL Parâng;
Participă la eleborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea
specifică a GAL Parâng;
Întocmeşte Raportul anual de activitate al GAL Parâng pe care îl
supune aprobării Comitetului Director.
Atributii in domeniul achizitiilor publice
- aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
- elaboreaza strategia de achizitii publice;
- aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a
caietului de sarcini;
- intocmeste dosarul de licitatie publica;
- deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
- gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a
contractului;
- evalueaza ofertele depuse;
- atribuie contractul de achizitie publica;

b) Limite de competenţă

o Verifică şi avizează documentele emise de Compartimentul
administrativ.

III. SFERA RELAŢIONALĂ :

Intern :
a) Relaţii ierarhice : subordonat Comitetului Director;
b) Relaţii funcţionale : cu membrii GAL ;



c) Relaţii de control : asupra solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte de
finanţare depuse în cadrul GAL Parâng ;

d) Relaţii de reprezentare : cu instituţii publice şi autorităţi, potenţiali
beneficiari .

Extern :
a) Cu autorităţi şi instituţii publice implicate în implementarea tehnică şi

financiară a GAL Parâng ;
b) Cu organizaţii internaţionale ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale,

FAO, etc. ;
c) Cu persoane juridice private, cu instituţii publice şi autorităţi,

respectiv cu solicitanţii şi beneficiarii proiectelor de finanţare depuse
în cadrul GAL „Parâng” .




