CAPITOLUL 2
Atribuțiile principale a GAL Unirea Focșani
Art. 6. Asociaţția „Grupul de Acţțiune Locală (GAL) UNIREA
Focșani” are ca scop principal implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală (SDL), sprijinirea comunităţților prin
promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme prin
conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor
europene, punând bazele identificării nevoilor locale.
Art. 7. În exercitarea funcţțiilor sale și în vederea implementării
SDL, Asociaţția GAL Unirea Focșani are următoarele atribuţții
principale:
a)elaborarea și implementarea SDL în teritoriu;
b) gestionarea fondurile alocate în baza SDL;
c) informarea actorilor interesaţți cu privire la dezvoltarea
plasată în responsabilitatea comunităţții și implementarea
SDL;
d) încurajarea şi promovarea în realizarea de investiţții la
nivelul teritoriului în cadrul abordării DLRC;
e) pregătirea și publicarea apelurilor de selecţție, în conformitate
cu SDL și animarea teritoriului;
f) analiza, evaluarea și selecţția proiectelor; monitorizarea
proiectelor contractate; verificarea conformităţții cererilor de
plată pentru proiectele selectate (cu excepţția situaţțiilor în
care GAL este beneficiar);
g)monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziţții aferente
costurilor de funcţționare și animare;
h) aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate,
juridic, resurse umane etc.
i) respectarea principiilor de cooperare, obiectivitate,
imparţțialitate, eficacitate, eficienţță, transparenţță, publicitate
şi libera concurenţță.
Art. 8. Pentru atingerea și indeplinirea obiectivelor proprii,
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asociaţția va realiza urmatoarele activităţți:
a)elaborarea și implementarea SDL în teritoriu;
b) constituirea și animarea unor reţțele de experţți pentru a
facilita schimburile de cunoștinţțe și pentru a susţține punerea
în aplicare a regulilor de desfășurare a activităţților stabilite
prin statut sau ghiduri și evaluarea strategiei de dezvoltare
locala;
c) organizarea de întruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde
și ateliere de lucru;
d) organizarea unor sesiuni de comunicări pentru
prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate;
e) participarea la schimburi de experienţță și stagii de formare, la
întrunirile reţțelelor interne și europene;
f) colaborarea cu alte entităţți pe plan naţțional și internaţțional,
care au scopuri similare, în special cu alte organizaţții,
indiferent de forma de organizare; în acest scop asociaţția
poate încheia contracte de colaborare;
g)editarea publicaţțiilor proprii;
h) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice
din ţțară și străinătate, putând participa la înfiinţțarea unor
organizaţții în acest domeniu, cum ar fi, spre exemplu coaliţții,
reţțele, consorţții;
i) apel pentru proiecte, informare și comunicare, sprijinirea
depunătorilor de proiecte;
j) organizarea procesului de verificare și decizie asupra
proiectelor depuse;
k) monitorizarea proiectelor;
l) alte forme și mijloace stabilite de Adunarea Generala, în
condiţțiile legii.
Structura organizatorică a GAL Unirea Focșani
Art. 9. Structura organizatorică este prevazută în anexa la
prezentul Regulament de organizare și funcţționare și cuprinde
următoarele compartimente:
•Adunarea generală
•Consiliul director
•Președintele
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•Cenzorul
•Comitetul de selecţție al proiectelor
•Biroul executiv/Aparatul administrativ:
- Manager
- Asistent Manager
- Facilitatorul de dezvoltare comunitară
•Servicii externalizate, ce pot fi contractate după caz:
- Serviciul de audit;
- Serviciu de consultanţță pentru managementul
proiectelor;
- Serviciul de consultanţță în domeniul financiar –
contabil;
- Serviciu de consultanţță juridică (inclusiv servicii
notariale şi cadastrale);
- Serviciul de instruire a resurselor umane (salariaţți și
lideri și/sau reprezentanţți ai membrilor), de achiziţții
publice, de investiţții şi inventariere a patrimoniului;
- Serviciul de publicitate, organizare a evenimentelor
de promovare a strategiei GAL;
- Serviciul de proiectare şi design a materialelor de
promovare;
Art. 10. Consiliul Director elaborează structura organizatorică,
regulamentele de organizare şi funcţționare, regulamentele de
ordine interioară, statele de funcţții, numărul de posturi,
organigrama, nivelul salariilor, cu respectarea prevederilor
procedurale specifice 2014-2020.
Toate prevederile adoptate de Consiliul Director în acest sens se
aduc la cunoștinţță AGA, în sedinţța AGA imediat următoare.
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