
 
 
 

CAPITOLUL 4 
Atribuțiile conducerii și ale compartimentelor din 

structura GAL Unirea Focsani 
 
Art. 14. Adunarea generala (AGA) este organul de 
conducere, alcătuit din totalitatea asociaţților. AGA indeplinește 
atribuţțiile prevăzute prin Statutul și Actul constitutiv. Pentru 
asigurarea succesului implementării SDL, AGA va duce la 
indeplinire și orice alte atribuţții prevăzute în instrucţțiuni și în 
alte documente specifice. 
Art. 15. Adunarea generala (AGA) îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale:  

- adoptă şi modifică Actul Constitutiv şi Statutul asociaţției; 
- alege şi revocă Consiliul Director, Cenzorul şi Preşedintele, 

membrii Comitetului de selecţție al proiectelor și membrii 
Comisiei de contestaţții a proiectelor; 

- decide cu privire la excluderea membrilor; 
- analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului 

Director, Cenzorului şi alte informări şi propuneri ce-i 
sunt înaintate şi decide asupra acestora; 

- verifică activitatea Consiliului Director, a cenzorului, 
modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora 
considerate inadecvate şi decide descărcarea de gestiune a 
Consiliului Director; 

- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţției; 
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţțul contabil; 
- stabileşte şi modifică cuantumul taxei de înscriere şi a 

cotizaţției anuale ale membrilor,  instituie şi modifică alte 
contribuţții după necesităţți; 

- hotărăşte dizolvarea şi lichidarea organizaţției şi stabileşte 
destinaţția bunurilor rămase după lichidare; 

- aprobă Regulamentul de organizare şi funcţționare (ROF) 
al organizaţției; 
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- aprobă strategiile de dezvoltare ale organizaţției; 
- îndeplineşte rolul de mediator în cazul litigiilor care apar 

în cadrul organizaţției, sau între aceasta şi terţți. 
Art. 16. Consiliul director (CD) 
            CD este organ de conducere statutar, fiind format dintr-
un număr de 3 membri, președinte, vicepreședinte și membru 
ales, în care 20% dintre membrii săi provin din zona urbană 
marginalizată (ZUM), iar în privinţța drepturilor de vot 
autorităţțile publice și orice alt grup (sector public, sector privat, 
societate civilă, comunitate marginalizată) nu pot deţține mai 
mult de 49% din drepturile de vot. 
Art. 17. CD îndeplinește următoarele atribuțiile : 

- convoacă  și organizează desfășurarea Adunarea Generală; 
- adoptă şi prezintă anual în faţța Adunării Generale raportul 

de activitate pentru perioada anterioară, raportul 
financiar/executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli, programele şi proiectele asociaţției, actele care 
urmează a fi adoptate de Adunarea Generala, precum şi 
alte informări şi propuneri privind organizarea şi 
funcţționarea asociaţției; 

- înfiinţțează  şi  desfiinţțează  structuri tehnice  specializate  
(departamente, comisii, grupuri de lucru) şi reglementează 
activitatea acestora; 

- stabileşte   organigrama   departamentului   executiv  al  
organizaţției  şi  atribuţțiile detailate ale managerului, 
aprobă fişa postului pentru  personalul angajat; 

- angajează managerul organizaţției şi restul personalului 
care funcţționează în executivul organizaţției; 

- controlează activitatea managerului şi aprobă anticipat 
sau, după caz,  ratifică deciziile  şi  actele  acestuia,  
modificând  sau anulându-le pe cele considerate 
inadecvate; 

- efectuează toate operaţțiunile cerute şi necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a 
organizaţției şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute în 
statutul acesteia; 
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- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţționare pe 
care-l supune spre aprobare Adunării Generale; 

- decide asupra afilierii şi retragerii asociaţției din alte 
structuri; 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama organizaţției, 
ratifică contractele, convenţțiile şi celelalte acte juridice 
încheiate de către responsabilul administrativ; 

- aprobă deciziile Comitetului de selecţție al proiectelor 
înaintea publicării acestora; 

- aprobă propunerile aparatului administrativ reprezentat 
prin Manager referitor la proiectele care vor fi puse în 
aplicare de către GAL; 

- evaluează și aprobă modificările investiţțiilor ce se vor 
realiza la sediul GAL sau la punctele de lucru; 

- aprobă Regulamentul de organizare și funcţționare al 
Comitetului de selecţție precum și a celui de soluţționare al 
contestaţțiilor; 

- emite proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora 
spre aprobare asociaţților; 

- coordonează  întocmirea programelor  şi  proiectelor  
necesare  realizării strategiilor, priorităţților şi obiectivelor 
asociaţției; 

- stabileşte atribuţțiile şi responsabilităţțile individuale ale 
membrilor Consiliului Director; 

- îndeplineşte orice alte atribuţții stabilite de Adunarea 
Generala a Asociaţților; 

- stabileşte modul de selecţție pentru terţți colaboratori; 
- aprobă programele/proiectele majore de dezvoltare ale 

organizaţției şi stabileşte asocierea şi participarea în 
programe de dezvoltare judeţțeană, regională, zonală şi 
cooperare transfrontalieră, în condiţțiile legii; 

- membri Consiliului Director pot ocupa funcţții executive în 
cadrul organizaţției, în conformitate cu competenţțele 
profesionale; 

- îndeplinește orice alte atribuţții prevăzute în statut sau 
stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 18. Președintele îndeplineşte următoarele atribuţții 
principale:  
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- asigură conducerea operativă a asociaţției între şedinţțele 
consiliului director; 

- convoacă şi prezidează lucrările şi adunările consiliului 
director; 

- aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adunării generale; 

- angajează şi concediază personalul plătit, fiind asistat de 
către consiliul director; 

- aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodăreşti şi 
de protocol, corelat cu bugetul aprobat de Adunarea 
generala; 

- propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
bilanţțului contabil; 

- propune programele şi strategia anuală pentru atingerea 
obiectivelor asociaţției; 

- coordonează activitatea membrilor asociaţției implicaţți în 
programe distincte; 

- poate încredinţța o parte din îndatoririle sale unei terţțe 
persoane din Comitetul Director sau conducerea executivă.  

Art. 19. Vicepreședintele 
      Vicepreședintele GAL Unirea Focșani este  înlocuitorul 
Președintelui putând prelua atribuţțiile acestuia, prin delegarea 
de competenţțe, în situaţția în care acesta lipsește. 
Art. 20. Cenzorul îndeplineşte următoarele atribuţții 
principale:  

- verifică modul în care este administrat patrimoniul 
asociaţției; 

- verifică  activitatea financiară a  Consiliului Director, 
managerului  şi  a structurilor executive ale asociaţției;  

- întocmeşte rapoarte şi informează Adunarea Generală cu 
privire la cele constatate prin prezentarea rapoartelor 
financiare în cadrul şedinţțelor acesteia; 

- poate participa la şedinţțele Consiliului Director fără drept 
de vot; 

- îndeplineşte orice alte atribuţții prevăzute în statut sau 
stabilite de Adunarea Generală; 

- în exercitarea atribuţțiilor este independent de Consiliul 
Director şi răspunde numai în faţța Adunării Generale a 
Asociaţției ; 
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 Art. 21. Comitetul de selectie al proiectelor (CS) are ca 
principală atribuţție selectarea proiectelor depuse la nivelul 
GAL. Organizarea şi funcţționarea CS se face pe baza 
regulamentului propriu, aprobat de Adunarea Generalăa GAL 
Unirea Focșani. Numărul membrilor comitetului de selecţție 
este de 3, după caz numărul acestora putând fi majorat. 
Art. 22. CS îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale : 

- consolidarea capacităţții actorilor locali de a dezvolta şi 
implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităţților de 
management al proiectelor; 

- conceperea unei proceduri de selecţție nediscriminatorii şi 
transparente şi a unor criterii obiective în ceea ce priveşte 
selectarea proiectelor, care să evite conflictele de interese, 
care garantează că cel puţțin 50% din voturile privind 
deciziile de selecţție sunt exprimate de parteneri care nu au 
statutul de autorităţți publice şi permite selecţția prin 
procedură scrisă;  

- asigurarea, cu ocazia selectării proiectelor, a coerenţței cu 
strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţții, prin acordarea de prioritate proiectelor, în 
funcţție de contribuţția adusă la atingerea obiectivelor şi 
ţțintelor strategiei; 

- pregătirea şi publicarea de cereri de propuneri sau a unei 
proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv 
definirea criteriilor de selecţție; 

- primirea şi evaluarea cererilor de finanţțare depuse; 
- selectarea operaţțiunilor proiectelor şi stabilirea 

cuantumului contribuţției şi, după caz, prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru 
verificarea finală a eligibilităţții înainte de aprobare; 

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare 
locală plasate sub responsabilitatea comunităţții şi a 
proiectelor sprijinite şi efectuarea de activităţți specifice de 
evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

 
Art. 23. Comisia de Contestaţii (CC) reprezintă organismul 
cu responsabilităţți privind soluţționarea contestaţțiilor adresate 
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în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor la 
nivel SDL pentru finanţțare. Ea are ca atribuţție principală 
rezolvarea contestaţțiilor depuse de către aplicanţții nemulţțumiţți 
de rezultatul evaluării și selecţției proiectelor la nivel SDL. 
Lucrările CC se desfăşoară în perioada de selecţție a proiectelor, 
fiind analizate doar proiectele care vor face obiectul 
contestaţțiilor. Organizarea şi funcţționarea CC se face pe baza 
regulamentului propriu, aprobat de AGA. Numărul membrilor 
Comitetului de selecţție este de 3. 
Art. 24. Biroul executiv/Aparatul administrativ asigură: 

-  activităţțile și lucrările de secretariat la nivelul Asociaţției, 
pentru toate sub-entităţțile, cu excepţția lucrărilor ce cad 
prin lege în sarcina cenzorului.  

- lucrările/documentele ce urmează să fie prezentate AGA 
vor avea obligatoriu aprobarea CD.  

- răspunde în faţța CD și a AGA.  
- are atribuţții de execuţție în implementarea SDL, iar 

atribuţțiile individuale ale angajaţților se regasesc în fișele 
de post. 

Art. 25. Managerul GAL Unirea Focșani îndeplineşte 
următoarele atribuţții principale : 

- Coordonează activitatea de zi cu zi a asociaţției atât sub 
aspect organizatoric , cât și al respectării procedurilor de 
lucru; 

- Asistă Președintele și Consiliul Director; 
- Pregătește materialele pentru Adunarea Generală și 

pentru Consiliul Director; 
- Pregătește și supervizează minutele ședinţțelor Adunării 

Generale și Consiliului Director; 
- Realizează parteneriate între sectorul public, sectorul 

privat și societatea civilă în vederea demarării Strategiei de 
Dezvoltare Locală (SDL); 

- Colaborează cu facilitatorii locali; 
- Identifică și mobilizează persoanele resursă și liderii de pe 

teritoriul SDL; 
- Analizează nevoia de resurse și competenţțe pentru 

demararea și gestionarea proceselor de dezvoltare locală; 
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- Răspunde de activităţțile de informare, comunicare și 
animare a reprezentanţților instituţțiilor publice (de la nivel 
national, regional, judeţțean sau local), precum și a 
sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanţți ai 
societăţții civile; 

- Menţține relaţția cu presa și publicul larg; 
- Gestionează activitatea financiar-contabilă a Asociaţției; 
- Distribuie documentele Consiliului Director;   
- Este preocupat permanent de pregătirea sa profesională și 

de specialitate; 
- Coordonează activităţțile structurii tehnice, stabilește 

modul de comunicare și raportare a echipei în vederea 
implementării SDL, coordonând circuitul informaţțional; 

- Stabilește obiectivele echipei din subordine și termenele 
limită, urmărește îndeplinirea la timp a activităţților, 
stabilește căile de măsurare a gradului de realizare a 
obiectivelor; 

- Urmărește respectarea termenelor; 
- Evaluează semestrial angajaţții, conform legislatiei in 

vigoare,  
- Supervizează / coordonează activităţțile administrative ale 

GAL(angajare personal, achiziţții, raportări, instruiri 
interne, management intern, cereri de plată GAL, arhivare 
documente etc.) 

- Participă, împreună cu aparatul administrativ, la 
elaborarea de ghiduri, inclusiv proceduri de lucru și fișe de 
evaluare, lansare și derulare apeluri de selecţție , evaluare 
proiecte, conformitate dosare de plată beneficiari, 
monitorizare și evaluare proiecte, conformitate dosare de 
plată beneficiari, monitorizare și evaluarea implementarii 
strategie, elaborare plan de comunicare, informare, 
promovare SDL, a conţținutului materialelor informative 
referitoare la SDL, actualizare și găzduire pagina web, 
participare la activităţțile RNDR și reţțele naţționale; 

- Asigură o bună imagine a GAL UNIREA Focșani pe plan 
naţțional și internaţțional; 

- Supervizeaza prin rapoarte lunare și/sau semestriale la 
cererea Consiliului Director, OI/AM,  ADR; 
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- Poate opera modificări asupra planului de achiziţții anual 
după ce acesta a fost aprobat de Consiliul Director, dar 
numai în limitele bugetare aprobate iniţțial; 

- Îndeplinește orice alte atribuţții care îi sunt date de 
Consiliul Director sau sunt arătate în proceduri sau 
ghiduri specifice, POR, POCU, 

- Respectă confidenţțialitatea datelor și informaţțiilor pe care 
le gestionează; 

Art. 26. Asistentul administrativ îndeplineşte următoarele 
atribuţții principale: 

- pregătește documentele pentru întâlnirile periodice ale 
GAL- ului - Adunarile                                                                                                                       
AGA,  ședinţțele Comitetului Director; 

- elaborează și redactează documente și situaţții cerute de 
echipa executivă; 

- este responsabil cu administrarea corespondenţței fizice și 
electronice; 

- comunică şi informează permanent membrii Adunarii 
Generale, Comitetului Director precum şi mass-media prin 
e-mail, comunicate de presă şi afişe în zonele de interes; 

- organizează ședinţțele GAL Unirea Focșani și participă la 
acestea; 

- redactează minuta ședinţțelor CD,  AGA și alte documente 
solicitate de echipă; 

- răspunde în faţța managerului GAL Unirea Focșani; 
- îi ţține locul managerului în lipsă, preluând toate atribuţțiile 

acestuia; 
- gestionează procesul de aderare a noilor membri asociaţți 

la GAL; 
- este preocupat permanent de pregătirea sa profesională și 

de specialitate; 
- arhivează doumentele GAL ; 
- îndeplinește alte atribuţții cerute de manager.   

Art. 27. Facilitatorul de Dezvoltare Comunitară 
îndeplineşte următoarele atribuţții principale: 

- Proiecteaza / organizeaza și deruleaza acţțiuni/evenimente 
de informare, promovare în teritoriul GAL Unirea Focșani 
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(identificarea și pregătirea locurilor de desfășurare, 
transmiterea invitaţțiilor, susţținerea prezentărilor, etc.); 

- Organizeaza întruniri publice în ZUM-urile selectate; 
- Reprezinta interesele comunitătilor din ZUM  la întâlnirile 

Adunării Generale și ale Consiliului Director ale Asociatiei 
GAL Unirea Focșani; 

- Pregătește rapoarte cu privire la implicarea comunităţții; 
- Prezintă sinteza întrunirilor publice în sedintele 

Consiliului Director al GAL; 
- Stimulează implicarea membrilor comunităţții în acţțiuni de 

dezvoltare comunitară; 
- Asigură diseminarea informaţțiilor relevante pentru 

comunitate și comunicarea externă asociată manifestărilor 
publice ale asociaţției; 

- Facilitează implementarea de măsuri integrate, centrate pe 
nevoile identificate la nivelul comunităţții marginalizate; 

- Capacitatea de a reflecta în permanenţță asupra procesului 
și a sprijini dezvoltarea comunităţților din zonele urbane 
marginalizate. 

 
 


