CAPITOLUL 1
Rolul si funcțiile GAL Unirea Focșani
Dispoziții generale
Art. 1. Asociaţția Grupul de Acţțiune Locală Unirea Focșani este
o persoană juridică română, de drept privat, non-profit,
autonomă și apolitică, având acronimul GAL Unirea Focșani.
Asociaţția este înfiinţțată în temeiul OG nr. 26/2000, cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la asociaţții și
fundaţții aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2. Funcţționarea generală a GAL UNIREA Focșani este
reglementată prin statut, în concordanţță cu Ordonanţța de
Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţții și fundaţții.
Art. 3. Scopul asociaţției este îmbunătăţțirea calităţții vieţții în
zonele urbane marginalizate (ZUM) prin dezvoltarea
inteligentă, integrată şi durabilă a Municipiului Focșani.
Elementul definitoriu al asociaţției este că aceasta aduce
împreună persoane fizice şi juridice angajate să se implice
proactiv în dezvoltarea membrilor comunităţții locale. Asociaţția
promoveaza interesele socio-economice locale şi dezvoltarea
parteneriatelor de tip public – privat pentru identificarea şi
implementarea unor soluţții viabile ţțintind incluziunea
comunităţților marginalizate, combaterea sărăciei care le
afectează şi îmbunătăţțirea guvernanţței locale.
Art. 4. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de
activitate, în conformitate cu prevederile art. 34 din
Regulamentul (UE) 1303/2013, Grupul de Acţțiune Locală
exercită următoarele funcţții / sarcini:
a)consolidarea capacităţții actorilor locali de a dezvolta și
implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităţților de
management al proiectelor;
b) conceperea unei proceduri de selecţție nediscriminatorii și
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transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește
selectarea propunerilor/ fișelor de proiecte, 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 și permite
selecţția prin procedură scrisă;
c) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau
a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor,
inclusiv definirea criteriilor de selecţție, pe baza unor orientări
naţționale;
d) primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;
e) selectarea fișelor de proiecte care vor fi propuse pentru
finanţțare din POR/POCU și prezentarea acestora către cele
două autorităţți de management pentru verificarea finală a
eligibilităţții înainte de depunerea cererilor de finanţțare;
f) asigurarea, cu ocazia selectării fișelor de proiecte, a coerenţței
cu
Strategia
de
Dezvoltare
Locală
plasată
sub
responsabilitatea comunităţții, prin acordarea de prioritate
proiectelor, în funcţție de contribuţția adusă la atingerea
obiectivelor și ţțintelor strategiei;
g)monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală
plasate sub responsabilitatea comunităţții și a proiectelor
sprijinite și efectuarea de activităţți specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă.
Art. 5. În atingerea obiectivelor prevăzute, Asociaţția poate
solicita ajutor, granturi, fonduri, donaţții sau contribuţții care
sunt necesare implementării acţțiunilor.

2

