
Fisa de post pentru Responsabilul Administrativ/DIRECTORUL EXECUTIV

Descrierea postului Responsabil administrativ – DIRECTOR EXECUTIV

Obiectivele   specifice   activitatii
de munca

    Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special
pentru  implementarea  cu  succes  a  activităţilor  prevazute  in
cadrul SDL al GAL-ului pentru programul LEADER.

    Titularul  postului  are rolul  de a  asigura  conducerea
compartimentului administrativ, organizarea si  funcţionarea
organizaţiei cu  eficienţă maximă prin angajarea resurselor
financiare, tehnologice si umane necesare, în  primul rând cele
legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL.

    Propune  spre  aprobare  Consiliului  Director  angajarea
personalului   din  subordine pentru  asigurarea unei maxime
eficiente operative in functionarea GAL-ului

    Informare si comunicare

    Sprijinirea elaborării de proiecte

    Propune Consiliului Director  lansarea si  prelungirea  apelului de
proiecte

    Verificare si organizarea procesului de decizie

    Monitorizarea implementarii SDL

Pozitia   postului   de   munca   in
cadrul organigramei

Se subordoneza: Consiliului Director
Are in subordine:

    Responsabili  cu  verificarea,  evaluare  si  selectia
proiectelor

    Responsabili cu animarea teritoriului (animatori)

    Responsabili cu activitatile de monitorizare a proiectelor

    Consultanti externi

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul Director

Relatii de munca Functionale:

Urmareste implementarea procedurilor de    importanţă generală
pentru organizarea si derularea proceselor principale la  nivel de
organizaţie. În  acest sens are  relaţii cu angajaţii permanenţi,
consultanţi externi,  angajaţii contractuali, Consiliul Director,
Comitetul de Selecţie a Proiectelor, Adunarea Generală, comisia de
Solutionare a Contestatiilor.
De reprezentare:

Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de specialitate, în
relaţia cu  furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizaţiile din  ţară
si  din  străinătate  cu  care  intră  în  contact  în  interes  de serviciu.



Responsabilitati, cunostinte, aptitudini

Limitele    de    competente     ale
postului

    Gestioneaza toate activitatile Compartimentului Administrativ,
în  primul  rând  cele  legate  de comunicare  si informare  si de 
implementarea proiectelor în cadrul GAL si a strategie de 
dezvoltare locala.

    Coordoneaza comunicarile si informarile destinate locuitorilor
si  actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu
buna funcţionare  a  GAL  si  implementarea  tuturor  acţiunilor
din cadrul strategiei de dezvoltare locală:

o Întâlniri – conferinţe

o Seminarii

o Grupuri de lucru

o Afise, publicaţii

o Acces baze de date

o Elaborare si diseminare materiale

o Relaţia cu mass-media

    Stabileste obiectivele  colaboratorilor  din subordine, termenele
limită si  modalităţile de  măsurare a gradului de  realizare a
obiectivelor.

    Planifica, colaboreaza si monitorizeaza activitatile ce se 
realizeaza la nivelul GAL-ului (rapoarte de progress, initiale, 
intermediare, s.a)

    Planifica si monitorizeaza investitiile ce se vor realiza la nivelul
GAL.

    Evaluează periodic munca angajaţilor din subordine.

    Aprobă planificarea concediilor de  odihnă pentru angajaţii din
subordine.

           Propune   idei   de   proiecte,  de   cooperare,   de   îmbunătăţiri    
procedurale.

          Comunica activitatile planificate intregului personal.

Stabileste obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele 
limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a 
obiectivelor

Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a 
activitatilor propuse

Monitorizeaza activitatile angajatilor permanenti, termenele limita
si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor 
stabilite

Pregateste impreuna cu secretarul GAL convocatorul pentru 
sedintele  Adunarii Generale si Consiliului Director



Pune in practica hotararile si deciziile stabilite in cadrul sedintelor 
Adunarii Generale si ale Consiliului Director

Coordoneaza intreaga echipa tehnica a Asociatiei si urmareste 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

Participa la monitorizarea si evaluare implementarii strategiei si 
elaboreaza Raportului anual de activitate al Compartimentului 
Administrativ 

Verifica respectarea criteriilor de conformitate, eligibilitate si de 
selectie in cadrul procesului de selectie a proiectelor depuse de 
beneficiarii din teritoriul GAL.

Realizeaza verificarea pe teren a proiectelor depuse la GAL, in functie de 
necesitati.

Participa la elaborarea bugetului si a programului anual de achizitii, 
analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si 
intocmeste bugetul final impreuna cu managerul si reprezentantul 
legal

Monitorizeaza activitatile/realizarile altor grupuri ce functioneaza pe 
principiul LEADER si identifica tendintele de dezvoltare ale zonei 
acoperite de GAL Colinele Buzaului prin actiuni de cooperare cu 
acestea

Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar,
tehnologic si social

Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de GAL 
Colinele Buzaului pentru locuitorii zonei acoperite, in concordanta cu
tendintele pietei

Are responsabilitatea managementului si implementarii proiectelor de
cooperare ale GAL Colinele Buzaului

Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor 
oportunitati de dezvoltare zonala
Asigura o buna imagine a GAL Colinele Buzaului pe plan local, in 
tara si in strainatate
Participa la intalniri, evenimente, instruiri, seminarii etc. cu 
organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din 
strainatate
Semneaza procese verbale de predare-primire cu furnizorii si 
prestatorii (face parte din Comisia de receptie a bunurilor si 
serviciilor contractate de GAL Colinele Buzaului)
Elaboreaza si inainteaza spre aprobare Consiliului Director si 
reprezentantului legal procedurile de interes general ale GAL 
Colinele Buzaului (aprovizionare, intretinere, financiar, service, 
resurse umane)



Participa impreuna cu reprezentantul legal la elaborarea/modificarea 
strategiei GAL

Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine

Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa 
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite

Identifica nevoile de recrutare si participa la selectie echipei GAL 
Colinele Buzaului

Participa la elaborarea si actualizarea fiselor de post ale personalului 
GAL

Evalueaza periodic activitatea personalului din subordine

Negociaza si conciliaza impreuna cu Consiliul Director situatiile 
conflictuale aparute in relatiile interpersonale

Asigura folosirea eficienta a resurselor GAL

Asigura respectarea obligatiilor GAL fata de furnizori, prestatori, 
organele financiare si organismele guvernamentale, etc.

Raspunde de corectitudinea datelor si informatiilor raportate 
diferitelor institutii (AM PNDR, OJFIR, CRFIR, AFIR) cat si 
reprezentantilor partenerilor din teritoriu

Asigurarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si 
consumabilele necesare

Respecta prevederile normativelor interne si a procedurilor de lucru

Utilizeaza echipamente/ consumabile/ materialele, masina si 
calculatorul puse la dispozitie de GAL Colinele Buzaului

Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine

Participa la intocmirea cererilor de plată si dosarelor de achizi ii ții 
aferente costurilor de func ionare i animareții și animare

Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor legate de 
activitatea GAL

Alte sarcini trasate de Presedintele GAL/ Consiliul Director/ 
Reprezentantul legal al Asociatiei

Verifica conformitatea cererilor de plata pentru proiectele selectate si 
contractate in cadrul GAL (cu exceptia situatiilor in care GAL-ul este
beneficiar).



Cunostinte necesare relationate
cu postul ocupat

    Abordarea LEADER la nivel european si naţional

    Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

    Cadrul Naţional Strategic de Referinţă

    Legislaţie specifică proiectelor de investiţii

    Principiile fondurilor europene

    Cunostinte despre dezvoltare rurală

Aptitudini, relatii interpersonale     Cunostinţe de utilizare Ms Office

    Cunoasterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale
UE (engleză, franceză, germană)

    Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine.

    Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care
că contribuie la atingerea obiectivelor stabilite.

    Propune   soluţii   de   îmbunătăţire   permanentă   a   pregătirii
profesionale si de specialitate a angajaţilor din subordine.

    Negociază si conciliază conflicte si situaţii conflictuale apărute  
în relaţiile interpersonale.

      Aptitudini de comunicare

      Aptitudinea de a lucra cu documente

      Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor

      Abilitati de lidership

      Abilitati de negociere

Alte informatii

Experienta Experienta relevanta in elaborarea si implementarea de proiecte cu 
finantare nerambursabila.

Experienta relevanta in monitorizarea si evaluarea proiectelor –
analize, studii, raportari, realizare bugete etc.

Experienta   relevanta   in   domeniul   proiectelor   de   dezvoltare 
rurala/locala tip LEADER.

Buna cunoastere a limbii engleze;

Nivelul    de    formare    necesar
ocuparii postului

Studii superioare.
     Certificare ca evaluator de proiecte

Cerinte pentru exercitare Spirit organizatoric
Capacitate de a evalua si a lua decizii
Capacitate de a lucra cu oamenii
Rezistenta mare la stress
Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
Punctualitate

Caracteristici de personalitate Gandire strategica, spontaneitate, spirit practice, sociabilitate, tact, 
conducerea si controlul oamenilor, ambitie, activism, energie, fluenta 
verbal.



Fisa de post pentru Responsabilul cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor

Descrierea postului Responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor

Obiectivele  specifice  activitatii  de
munca

    Este responsabil pentru implementarea cu succes a   
activităţilor ce se desfasoara la nivelul compartimentului 
administrativ   si a celor legate de implementarea proiectelor 
în cadrul GAL. 

    Informare     si    comunicare     privind     aspecte     de
natura  tehnica privind accesarea masurilor LEADER la
nivelul teritoriului GAL-ului

    Participa la procesul de verificare,  evaluare si  selectie a
proiectelor

    Monitorizare derulare proiecte
Pozitia postului de munca in cadrul

organigramei
Se subordoneza: Directorului Executiv

Colaboreaza cu toti ceilalti angajati ai GAL-ului si cu 
beneficiarii ce acceseaza masurile LEADER in cadrul 
implementarii SDL-ului

Are in subordine:  Nu are subordonaţi.

Este inlocuit de: Persoana desemnată de către Directorul 
Executiv

Relatii de munca Functionale:

    Are   relaţii   cu   actorii   angajati   in   implementarea   SDL
si  functionarea GAL-ului. În acest sens are relaţii cu
angajaţii  permanenţi, consultanţi externi,  angajaţii
contractuali.

    Elaboreaza  rapoarte  de  monitorizare asupra  stadiului
implementarii SDL.

    Elaboreaza rapoarte de analiza asupra modificarilor tehnico-
financiare    depuse    beneficiarii    proiectelor    si
coordoneaza  echipele de consultanti de specialitate pentru
evaluarea proiectelor.

    Participa  la  intocmirea  cererilor  de  plată  si  dosarelor  de
achizi ii aferente costurilor de func ionare i animare.ții aferente costurilor de funcționare și animare. ții aferente costurilor de funcționare și animare. și animare.

      

De reprezentare:

    Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL
în  relaţiile cu entităţile exterioare în ceea ce  priveste
proiectele implementate.



Responsabilitati, cunostinte, aptitudini

Limitele de competente ale postului     Realizeaza evaluarea, analiza si selectia proiectelor depuse in 
cadrul GAL Colinele Buzaului prin verificarea conformitatii, 
eligibilitatii si a criteriilor de selectie aferente acestor proiecte.

       Realizeaza verificarea pe teren a proiectelor depuse la GAL, in 
functie de necesitati.

       Solicita beneficiarilor care au depus proiecte in cadrul GAL 
informatii suplimentare legate de aceste proiecte, daca este cazul. 
Executarea operativă si corectă a procedurilor la nivelul 
GA- uilui si in special a atributiilor ce ii revin

    Monitorizarea   si raportarea   la timp asupra realizărilor   si 
rezultatelor activitatilor sale

    Furnizarea de informaţii către factorii de decizie superiori, 
dar si către organisme de decizie exterioare GAL-ului.

      Verifica conformitatea cererilor de plata pentru proiectele 
selectate si contractate in cadrul GAL (cu exceptia situatiilor
in care GAL-ul este beneficiar).

Cunostinte necesare relationate cu
postul ocupat

    Noţiuni generale despre UE si politicile de dezvoltare 
ale UE

    Cunostinte Abordarea LEADER

    Legislaţie specifică proiectelor de investiţii

    Principiile fondurilor europene

    Cunostinte     generale     despre  conformitatea,
eligibilitatea    si    selectia proiectelor in cadrul masurilor
din SDL-ul GAL Colinele Buzaului si PNDR 2014-2020.

Aptitudini, relatii interpersonale     Cunostinţe de utilizare Ms Office

    Colaborează cu angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali,
consultanţii externi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor
în muncă.

    Aptitudini de a asimila cunostinte noi si dorinta de
perfectionare in domeniul mecanismelor de dezvoltare rurala

    Contribuie   la   instaurarea   si   menţinerea   unui   climat
de comunicare deschis si transparent.

Alte informatii

Experienta Experienţă relevanta în posturi de muncă ce au presupus 
activitati similare

Nivelul de formare necesar
Ocuparii postului

Studii superioare sau medii
Certificare ca evaluator de proiecte












