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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CARAȘ - TIMIȘ 

Data 08.07.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate2 în anul 
curent 

☒   Modificare simplă  - conform pct.1 1 

☐   Modificare complexă - conform pct.2  

☐   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului IX al SDL- Organizarea viitorului 
GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a 
strategiei si a Anexei 8 – Fisele Postului al SDL, conform pct. 1, litera d. 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Necesitate modificarii Capitolului IX al SDL- Organizarea viitorului GAL – Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei si a Anexei 8 
– Fisele Postului al SDL este cauzata de necesitatea reducerii posturilor prevazute in  
Organigrama GAL si a necesitatii modificarii atributiilor Responsabilului Financiar. 
 
i) Scaderea numarului de Posturi se realizeaza prin desfiintarea postului de ”Responsabil 
animare si promovare implementare SDL”. Aceasta masura se impune datorita urmatoarelor 
aspect: 

- nevoiilor de animare si promovare a SDL in Microregiunea GAL Caras-Timis au scazut in 
urma implementarii avansate a SDL si lansarii unui numar mare de Masuri. 
- evenimentele de animare si informare asumate de catre GAL prin Contractul Subsecvent 
nr. 1, Anexa V – Graficul de Implementare au fost realizate pe parcursul Contractului 
Subsecvent nr. 1, asadar pana in 31.12.2019. Acestea au fost realizate in numarul propus 
si pentru toate Masurile din SDL. 
- Reducerea activitatii GAL la nivel global  

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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- Atributiile si sarcinile referitoare la animare si promovare a ”Responsabilului animare si 
promovare implementare SDL” nu mai sunt necesare pentru implementarea SDL. Alte 
activitati necesare se desfasoara de catre persoana detinatoare a postului ”Responsabil 
tehnic animare si promovae implementare SDL” a carei fisa a postului include activitatiile, 
sarcinile si atributiile care mai sunt necesare in cadrul organizarii si functionarii GAL si 
implementarii SDL. 
- bugetul pentru organizare si functionare GAL este considerabil redus fata de bugetul 
Contractului Subsecvent nr. 1 si bugetul totalizator al Acordului Cadru pentru sM 19.4 a 
fost redus datorita penalizarii in urma Notificarii 235.199/06.03.2020 emisa de MADR – 
DGDR – AM PNDR, Serviciul LEADER. Asadar mentinerea numarului de posturi nu se mai 
justifica din punct de vedere economic. 
- Salariile si normele de munca au fost reduse la toti angajatii GAL ca masura de redresare. 
- Modificariile in Capitolul IX al SDL si Anexa 8 – Fisele Postului al SDL sunt necesare pentru 
a corela intreaga Strategie 
- Schimbările vizate in organigrama nu afecteaza obligativitatea menținerii funcțiilor 
obligatorii - monitorizare și evaluare, precum și cele pentru care GAL a primit punctaj 
la criteriile de selecție. In ceea ce priveste numarul de angajati, prin Criteriile de Selectie 
a SDL s-au punctat minim 4 angajat cu minim 4 ore. Si dupa modificarile propuse GAL 
ramane cu 5 angajati, din care 2 cu 8 ore si 3 cu 4 ore.  
 

ii) Modificarea Fisei Postului a ”Responsabilului Financiar„ cu completarea activitatilor si 
atributiilor se justifica prin urmatoarele aspecte: 

- Serviciile de Contabilitate pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Caras-Timis nu 
au mai fost externalizate incepand cu intrarea in vigoare a Contractului Subsecvent nr. 2 
- Bugetul disponibil pe Masura 19.4 nu mai permite externalizarea serviciilor de 
contabilitate  
- Avand in vedere ca persoana detinatoare a postului de ”Responsabil Financiar” este 
membra CECAR si intruneste toate conditiile pentru a prelua toate activitatile si 
atributiile necesare indeplinirii obligatiilor contabile ale GAL, acestea se vor comasa in 
Fisa Postului pentru aceasta arie de responsabilitate. 

 
b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
i) Reducerea posturilor din Capitolului IX al SDL- Organizarea viitorului GAL – Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei se propune prin 
eliminarea postului de ”Reponsabil Animare si promovare implementare SDL” din lista 
posturilor de la Capitolul IX si eliminarea postului din Organigrama. 
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Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate 
activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 
Echipa de implementare a SDL are urmatoarea componență: 
 
1. Manager GAL – 1 persoană cu 8 ore/zi: Responsabil administrativ - asigură managementul 
activităţii GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru. 
 
2. Responsabil financiar – 1 persoană cu 4 ore/zi: Supravegherea şi controlul gestiunii 
financiare - contabile a GAL -ului; Întocmirea rapoartelor de activitate și a cererilor de plată; 
Organizarea și coordonarea procedurilor în domeniul achiziţiilor publice. 
 
3. Responsabil animare și promovare implementare SDL - 1 - persoană cu minim 4  ore/zi, 
respective 20 ore/saptamana:  
Responsabil cu animarea și informarea teritoriului și cu activităţile de promovare a 
implementării SDL; 
 
34. Responsabil tehnic animare și promovare implementare SDL - 1 – persoană cu minim 4 
ore/zi, respective 20 ore/saptamana:  
Responsabil cu implementarea tehnică a activității de animarea și informare a teritoriului 
GAL și cu activităţile de promovare a implementării SDL; 
 
54. Responsabil verificare, evaluare și selecție proiecte -Expert 1 - 1 persoană cu 8 ore/ zi - 
Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecţia proiectelor ce se vor implementa; Întocmirea 
dosarelor administrative și a rapoartelor în urma verificărilor pe teren; Monitorizarea 
implementării proiectelor  
 
56. Responsabil verificare, evaluare și selecție proiecte -Expert 2 - 1 persoană cu 4 ore/ zi - 
Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecţia proiectelor ce se vor implementa; Întocmirea 
dosarelor administrative și a rapoartelor în urma verificărilor pe teren. 
 
Servicii externalizate : 

a. Servicii tehnice - consultanţa (în funcţie de necesități) 
b. Servicii administrative contabilitate, audit, publicitate, tipărire, SSM + PSI, etc. 

 
Evaluarea implementării SDL este o obligaţie asumată de GAL conform art. 34 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013, ce va fi transpus prin elaborarea planului de evaluare în 
care modalitatea de evaluare va fi descrisă în manieră detaliată. 
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In Anexa 8 - – Fisele Postului al SDL se propune realizarea modificarii prin eliminarea intregii 
Fisei Postului dupa cum urmeaza: 
 

 
FlȘA POSTULUI: Responsabil animare și promovare implementare SDL 

 
Nivelul postului: funcție de execuție 
Scopul principal al postului: implementarea activității de animare, informare a teritoriului 
GAL, diseminare a informațiilor 
 

I. CERINȚE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI 
a) Niveluri și competențe: 

Pregatirea de specialitate: studii medii/ superioare 
Perfecționari (specializari): nu sunt obligatorii, specializarile pot fi realizate prin 
activitațile 
și instruirile organizate cu ajutorul Asociației, experiența LEADER; 
Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office - Windows, Internet - nivel avansat 

• Abilități, calități și aptitudini necesare: 
• abilități de comunicare; 
• capacitate de integrare în colectiv; 
• lucrul în echipă; 
• inventivitate; 
• soluționarea situatiilor conflictuale; 
• initiațivă; 
• seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate 

 

AGA/CONSILIUL DIRECTOR MANAGER GAL

RESOPNSABIL ANIMARE/PROMOVARE

RESPONSABIL TEHNIC 
ANIMARE/PROMOVARE

EXPERT 1 - RESPONSABIL 
VERIFICARE/EVALUARE/SELECTIE/

MONITORIZARE

EXPERT 2 - RESPONSABIL 
VERIFICARE/EVALUARE /SELECTIE

RESPONSABIL FINANCIAR

AUDIT FINANCIAR
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II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚll CORESPUNZATOARE POSTULUI: 
 

b) Atribuții și responsabilități generale: 
• Aplicarea și respectarea legilor; 
• Abilitatea de comunicarea interactivă; 
• Pastrarea confidențialității; 
• Adaptare la lucru în echipă; 
• Dezvoltarea profesională proprie; 
• Elaborarea proiectelor de animare; 
• Asigurarea securitații participanților la activitate; 
• Promovarea activitații și imaginii Asociației GAL; 
• Aplicarea și respectarea procedurilor specifice de lucru în vederea promovarii 

corecte a mesajelor catre grupul țintă în cadrul acțiunilor la care participă; 
• Respectarea termenelor stabilite în procedurile de lucru pentru animatori; 
•  Informarea conducerii, din timp, a unor eventuale inadvertențe procedurale, 

existenta unor potentiale conflicte de interes. 
 

c) Atribuții și responsabilități specifice: 
• Asigură implementarea acțiunilor de informare și publicitate în vederea 

implementării SDL; 
• Asigură implernentarea activitaților de animare în vederea implementării SDL; 
• Contribuie dezvoltarea comportamentului pro-social; 
• Asigură diseminarea informațiilor privind obiectivele și scopul Grupului de Acțiune; 
• Asigură diseminarea informațiilor relevante către potențialii beneficiari și alte 

organisme interesate, în legatură cu Strategia de Dezvoltare a teritoriului, în 
conformitate cu informațiile primite de la personalul administrativ al GAL; 

• Organizeaza întâlniri cu potențialii beneficiari ai proiectelor locale; 
• Asigură comunicarea cu echipa de animatori în scopul realizării activiăților comune.  
• Participă la activitățiile de monitorizare a proiectelor pe teritoriul GAL 
• Alte atribuțiuni de serviciu dispuse de superiorul ierarhic. 

 
Raspunde de: 

• Pregatirea și elaborarea materialelor informative și la organizarea activităților de 
animare în teritoriul pe care îl reprezintă; 

• Pregatirea și derularea acțiunii de animare a teritoriului, prin distribuirea 
materialelor de informare în conformitate cu planul de acțiune propus de echipa 
administrativă; 

• Participarea la sesiunile de informare/instruirea animatorilor; 
• Distribuirea materialului lnformativ; 
• Primirea și transmiterea informațiilor; 
• Respectarea termenului de derulare al activității; 
• Participarea la îmbunatațirea regulilor de lucru în echipa și participarea activă la 
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munca în echipă; 
• ldentificarea necesitătilor proprii de dezvoltare; 
• Dezvoltarea cunoștințelor proprii prin planul de studiu individual privind măsurile de 

finanțare ce pot fi accesate prin GAL; 
• Dezvoltarea deprinderilor proprii, care să se regăsească într-un stil de muncă 

îmbunătățit; 
• ldentificarea obiectivelor acțiunii de animare, pentru a fi adaptate nevoilor din 

teritoriu; 
• Participarea la stabilirea specificului activităților de animare (pentru a asigura 

faptul că activitățile sunt adecvate teritoriului în ceea ce privește nevoile și 
caracteristicile acestuia- îmbunătățirea planului de comunicare); 

• Participă  la intocmirea programului de activități, pentru asigurarea atingerii 
obiectivelor, încadrării în limitele de timp alocate și a caracteristicilor teritoriului; 

• Promovarea activității și a imaginii Asociației, cu respectarea canalelor de 
promovare și comunicare propuse de echipa administrativă a GAL-ului; 

• Colaborarea cu întreaga echipa de animatori în cadrul activităților de animare; 
• Participă la instruirile organizate de GAL pentru activitatea de animare; 
• Pregatirea și desfășurarea activităților de animare, ținându-se cont de obiectivele 

urmărite; 
• Colaborarea cu echipa GAL în vederea organizarii de seminarii de instruire pentru 

agricultura tărănească, meșteuguri în teritoriul reprezentat; 
• Întocmirea rapoartelor lunare privind derularea activităților de animare derulate; 
• Asigură transmiterea documentelor justificative privind activitățile desfăurate, 

către echipa administrativă, în timp util, în vederea decontării cheltuielilor 
generate de participarea la activitatea de animare. 

• Răspunde de și asigură inregistrarea corespondenței, de registrul intrări – ieșiri 
• Răspunde de și asigură primirea și inregistrarea cererilor de finanțare in 

conformitate cu procedurile interne 
• Desfășoară activitățile administrative care se impugn, respectând directivele 

Președintelui si Managerului GAL 
 

d) Limite de competență: 
Îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor dispuse de ierarhicul superior, în baza manualelor 
de procedure 
 

III. Condițiile postului de muncă 
Programul de lucru este de minim 4 ore/zi, respective 20 ore/saptamana . 

 
ii) Modificarea Fisei postului a ”Responsabilului Financiar” din Anexa 8 – Fisele Postului se 
propune prin completarea atributiilor si responsabilitatilor dupa cum urmeaza: 
 

I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚll CORESPUNZATOARE POSTULUI: 
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a) Atribuții și responsabilități: 
• asigurarea managementului financiar al activităților asociației prin stabilirea 

strategiilor financiare și de investiții, administrarea și gestionarea eficientă a 
bunurilor din patrimoniu, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare; 

• planificarea financiară la nivelul asociației, prin elaborarea bugetului anual și 
urmarirea execuției acestuia; 

• coordonarea și supervizarea activităților privind managementul financiar pentru 
toate activitățile derulate de asociație, atât pentru proiecte proprii, cât și a 
contractelor de finanțare; 

• întocmește declarațiile de esalonare; 
• responsabil privind respectarea procedurilor în domeniul achizițiilor publice; 
• întocmește   și supune spre aprobare planul de achiziții; 
• întocmește raporte de activitate și cereri de plată privind activitațile de funcționare 

și animare ale asociației; 
• asigură realizarea conducerii fidele a contabilității în cadrul asociației, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 
•  asigură efectuarea înregistrărilor contabile, inclusiv a celor ce vizează contractele 

de finanțare și proiectele proprii, prin verificarea și înaintarea documentelor 
primare către prestatorul extern privind serviciile de contabilitate; 

• asigură întocmirea pontajelor și calcularea drepturilor salariale pentru angajații 
asociației, actualizarea permanentă a registrului electronic de evidență a 
salariaților; 

• asigură efectuarea plăților la termenele stabilite, atât către bugetul de stat cât și 
către terți; 

• asigură depunerea declarațiilor fiscal la termenele stabilite de legislația în vigoare; 
• asistentă/ suport logistic acordat auditorilor externi, auditorilor Comisiei Europene 

sau membrilor comisiei de cenzori; 
• elaborarea periodică de fluxuri de numerar, ”cash flow"; 
• întocmește dispozițiile de plată pentru plăți în numerar; 
• realizarea controlului financiar preventiv atât pentru acțiunile proprii, cât și a 

operațiunilor proiectelor finanțate. 
• Intocmirea si verificarea registrului de casa  
• Intocmirea si verificarea jurnalelor de vanzarii-cumparari  
• Inregistrarea contabila a tuturor operatiunilor pe luna in curs. 
• Intocmirea şi verificarea statelor de salarii, calcularea taxelor sociale si a impozitului 

pe salarii. 
• Intocmirea balantei contabile de verificare contabila, note de contabilitate, registrul 

jurnal. 
• Intocmirea şi transmiterea declaratiilor fiscale conform legislatiei in vigoare. 
• Raportarea semestriala a rezultatelor financiar-contabile pentru firmele care se 

incadreaza in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. 
• Intocmirea si depunerea bilantului contabil anual. 
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• Intocmirea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale precum si a altor 
documente legate de activitatea de resurse umane, completarea si transmiterea 
REVISAL. 

 

 
 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Avand in vedere ca toate activitatile necesare organizarii si functionarii GAL sunt preluate 
de restul personalului nu exista impact la nivelul teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 
Un impact asupra indicatorilor SDL la nivel global nu exista. Indicatorii de monitorizare nu 
sunt dependenti de organigrama GAL. 
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