
FIŞA POSTULUI  
 

1. Denumirea postului: MANAGER 
2. Nivelul postului: conducere; 
3. Scopul principal al postului: exercitarea atribuţiilor referitoare la implementarea SDL, 

promovarea și informarea privind Strategiei de Dezvoltare Locală, precum și 
organizarea administrativă a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Dealurile 
Bohotinului”. 

4. Studii de specialitate: studii superioare tehnice sau economice; 
5. Perfecţionări (specializări): curs autorizate manager de proiect; 
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare 

Windows / Office, Internet, Excel, Power Point - foarte bine; 
7. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză – bine; 
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de coordonare a unei echipe de 

implementare a unui proiect european, o bună capacitate de comunicare cu oamenii,  
capacitate de muncă şi efort prelungit, capacitate de organizare a activităţii, capacitate 
de analiză şi sinteză, capacitate de a munci în echipă, capacitate de adaptare la nou, 
iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi conştiinciozitate, corectitudine, punctualitate, 
confidenţialitate; 

9. Cerinţe specifice: deplasare, delegare, participare la instruire în ţară şi străinătate, 
precum şi la reuniuni tehnice cu experţii comunitari; 

10. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 
manageriale): abilități de organizare și conducere, experiență în managementul 
proiectelor. 

11. Atribuţiile postului: 
 asigură implementarea în cele mai bune condiţii a Strategiei de Dezvoltare Locală; 
 coordonează realizarea planurilor proiectului; 
 coordonează şi supervizează procedurile de achiziţii publice desfăşurate în cadrul 

proiectului; 
 coordonează şi elaborează raportările tehnice şi financiare ale proiectului; 
 verifică şi avizează documentele necesare desfăşurării proiectului;  
 răspunde pentru evaluările intermediare şi ex-post; 
 coordonează şi monitorizează continuu realizarea activităţilor din cadrul proiectului; 
 atribuie responsabilităţi persoanelor din subordine; 
 coordonează activităţile de promovare şi diseminare a informaţiilor privind proiectul, 

conform planului  de comunicare  și acțiunile planificate și organizate din Strategia de 
Dezvoltare Locală; 

 coordonează activităţile de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de depunere de 
proiecte; 

 monitorizează şi evaluează implementarea proiectului; 
 asigură legătura cu Autoritatea de Management a proiectului; 
 analizează evoluţia de ansamblu a proiectului în conformitate cu graficul de 

implementare, cu specificarea  eventualelor întârzieri şi a motivelor apariţiei acestora;  
 identifică abaterile de la graficul proiectului şi propune acţiuni corective; 
 îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune 

condiţii a proiectului. 
 



 

12. Sfera relaţională a titularului postului: 
Sfera relaţională internă: 
 Relaţii ierarhice:  

- subordonat fata de: Consiliul Director al Asociației GAL „Dealurile Bohotinului”;  
- superior faţă de: responsabil financiar-contabil, responsabil cu activitățile de 

monitorizare şi responsabil de verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se 
vor implementa; 

 Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele; 
 Relaţii de control: responsabil financiar-contabil, responsabil cu activitățile de 

monitorizare şi responsabil de verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se vor 
implementa; 

 Relaţii de reprezentare: în baza mandatului potrivit atribuţiilor 
Sfera relaţională externă: 

- cu autorităţi şi instituţii publice: reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi, 
partenerii GAL „Dealurile Bohotinului”, membrii Consiliului Director; 

- cu organizaţii internaţionale: reprezentanţi ai programelor şi proiectelor 
internaţionale; 

- cu persoane juridice private: reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale. 
13. Limite de competenţă: desfăşurarea de activităţi specifice privind implementarea SDL,  

promovarea, informarea si administrarea Asociației GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŞA POSTULUI 

 
1. Denumirea postului: RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL 
2. Nivelul postului: execuție  
3. Scopul principal al postului: supravegherea și controlul gestiunii financiare-contabile a 

GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
4. Studii de specialitate: Studii superioare economice;  
5. Perfecţionări (specializări): -  
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare 

Windows / Office. Internet, Excel, Power Point - foarte bine; 
7. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): engleză – bine;      
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, 

capacitate de organizare a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a 
munci în echipă, capacitate de adaptare la nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi 
conştiinciozitate. corectitudine, punctualitate, confidenţialitate, abilităţi de 
comunicare; 

9. Cerinţe specifice: disponibilitate şi abilitate la program prelungit;  
10. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): - 
11. Atribuţiile postului: 
 Organizarea şi asigurarea urmăririi execuţiei bugetare pentru activităţile finanţate din 

bugetul asociaţiei; 
 Întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi a contului de 

execuţie ; 
 Urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli; 
 Efectuarea controlului financiar preventiv; 
 Întocmirea de documente trimestriale - dările de seamă proprii şi a anexelor - care fac 

parte integrantă din bilanţul contabil trimestrial şi anual pe care le depune la 
termenele stabilite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

 Asigurarea evidenţei contabile, sintetice şi analitice a mijloacelor fixe, pe locuri de 
folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul 
păstrării integrităţii patrimoniului asociaţiei, a mijloacelor băneşti, a decontărilor 
interne cu terţii debitori, cu terţii creditori, înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor, a 
veniturilor altor operaţii economice; 

 Întocmirea consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, pe baza bonurilor 
de consum sau transfer, după caz; 

 Întocmirea situaţiilor lunare privind salariile şi alte drepturi legale, organizează 
efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului asociaţiei şi 
răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare; 

 Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului asociaţiei; 
 Întocmirea dispoziţiilor de angajare, de sancţionare şi încetare a contractului de 

munca. 
12. Sfera relaţională a titularului postului: 
Sfera relaţională internă: 
- Relaţii ierarhice: subordonat față de Manager; 
- Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele; 



- Relaţii de control: - 
- Relaţii de reprezentare: - 
Sfera relaţională externă: 
- cu autorităţi şi instituţii publice: reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi, partenerii 

GAL „Dealurile Bohotinului”, membrii Consiliului Director; 
- cu organizaţii internaţionale: reprezentanţi ai programelor şi proiectelor 

internaţionale; 
- cu persoane juridice private: reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale. 
13. Limite de competenţă: desfăşurarea de activităţi specifice privind gestiunea 

financiar-contabilă a GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
FIŞA POSTULUI 

 
1. Denumirea postului: RESPONSABIL CU ACTIVITĂȚILE DE MONITORIZARE 
2. Nivelul postului: execuție;  
3. Scopul principal al postului: monitorizarea proiectelor depuse și întocmirea rapoartelor 

periodice cu privire la stadiul implementării, contractării și absorbției fondurilor. 
4. Studii de specialitate: studii economice/tehnice, medii 
5. Perfecţionări (specializări): -  
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows 

/ Office. Internet, Excel, Power Point - foarte bine; 
7. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): engleză – bine;     
8.  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, 

capacitate de organizare a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a 
munci în echipă, capacitate de adaptare la nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi 
conştiinciozitate. corectitudine, punctualitate, confidenţialitate, abilităţi de 
comunicare; 

9. Cerinţe specifice: disponibilitate şi abilitate la program prelungit;  
10. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): experiență în implementarea proiectelor. 
11. Atribuţiile postului: 
 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 
 Evaluarea realizărilor şi rezultatele proiectului; 
 Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţi de Management şi a Agenţiei de Plăţi 

cu privire la rezultatele proiectelor selectate (monitorizarea şi evaluarea acestora); 
 Se va asigura că proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, dezvoltarea 

durabilă; 
 Urmărirea implementării proiectului privind rezultatele, şi îndeplinirea indicatorilor, 
 Semnalarea din timp eventualele probleme care apar în implementarea proiectelor şi 

să propună măsuri de remediere a deficienţelor semnalate; 
 După caz, se asigură dacă proiectele generatoare de venit respectă prevederile 

regulamentelor comunitare; 
 Se asigură că sunt respectate condiţiile contractului de finanţare. 

12. Sfera relaţională a titularului postului: 
Sfera relaţională internă: 
- Relaţii ierarhice: subordonat față de manager; 
- Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele; 
- Relaţii de control: - 
- Relaţii de reprezentare: - 
Sfera relaţională externă: 
- cu autorităţi şi instituţii publice: reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi, partenerii 

GAL „Dealurile Bohotinului”, membrii Consiliului Director; 
- cu organizaţii internaţionale: reprezentanţi ai programelor şi proiectelor 

internaţionale; 
- cu persoane juridice private: reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale. 
13. Limite de competenţă: desfăşurarea de activităţi specifice privind monitorizarea 

proiectelor. 
 



 
FIŞA POSTULUI 

 
1. Denumirea postului: RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA 

PROIECTELOR 
2. Nivelul postului: execuție 
3. Scopul principal al postului: exercitarea atribuţiilor referitoare la preluarea 

proiectelor și verificarea conformității acestora privind documentații și pe teren. 
4. Studii de specialitate: studii superioare/medii;  
5. Perfecţionări (specializări): elaborarea şi implementarea de proiecte europene; 
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare 

Windows / Office, Internet, Excel, Power Point - foarte bine; 
7. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba englează – bine;      
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de muncă şi efort prelungit, 

capacitate de organizare a activităţii, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a 
munci în echipă. capacitate de adaptare la nou, iniţiativă şi creativitate, seriozitate şi 
conştiinciozitate, corectitudine, punctualitate, confidenţialitate, abilităţi de 
comunicare. 

9. Cerinţe specifice: experienţă în elaborarea şi implementarea de proiecte europene, 
deplasare, delegare, participare la instruire în ţară şi străinătate, precum şi la 
reuniuni tehnice cu experţii comunitari; 

10. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 
manageriale): - 

11. Atribuţiile postului: 
 Elaborează documentele necesare desfăşurării sesiunilor de depunere a proiectelor; 
 Asigură informarea şi promovarea sesiunilor de depunere a proiectelor; 
 Primeşte şi înregistrează proiectele depuse spre finanţare; 
 Întocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect depus spre finanţare; 
 Verifică conformitatea documentelor și efectuează vizitele pe teren; 
 Verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în cazul proiectelor depuse spre 

finanţare; 
 Pregătește lucrările pentru Comitetul de Selecție; 
 Elaborează şi transmite scrisori către solicitanții proiectelor referitoare la rezultatele 

procesului de selecţie; 
 Primeşte şi înregistrează contestaţiile solicitanţilor referitoare la rezultatele procesului 

de selecţie a proiectelor; 
 Întocmeste rapoartele privind conformitatea și eligibilitatea proiectelor; 
 Efectueaza conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiari la sediu GAL  
 Efectueaza masuri de informare si animare despre activitarea GAL „Dealurile 

Bohotinului” 
 Arhivează documentele pe suport de hârtie și electronic;  
 Colaborează cu personalul din celelalte compartimente;  
 Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

GAL „Dealurile Bohotinului”. 
12. Sfera relaţională a titularului postului: 
Sfera relaţională internă: 
- Relaţii ierarhice: subordonat față de manager; 
- Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele; 



- Relaţii de control: -  
- Relaţii de reprezentare: - 
 
Sfera relaţională externă: 
- cu autorităţi şi instituţii publice: reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi, partenerii 

GAL „Dealurile Bohotinului”, membrii Consiliului Director; 
- cu organizaţii internaţionale: reprezentanţi ai programelor şi proiectelor 

internaţionale; 
- cu persoane juridice private: reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale. 
13. Limite de competenţă: desfăşurarea de activităţi specifice privind verificarea 

conformitatii si eligibilitatii proiectelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


