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                                                                                                             ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I Ș A     P O S T U L U I    MANAGER GAL  (REPREZENTANT ADMINISTRATIV/ REPREZENTANT LEGAL)  Denumirea postului de muncă: MANAGER GAL  (Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal ) Obiectivele specifice ale activității de muncă � Este responsabil de atingerea scopurilor Asociației, în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER. 
� Titularul postului are rolul de a asigura coordonarea generală compartimentului administrativ, organizarea si funcționarea organizației cu eficiență  maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice și umane necesare, în primul rând cele legate de implementarea Strategiei de Dezvoltare a microregiunii „Dobrogea de Nord Tulcea” și proiectelor în cadrul GAL. 
� Informare si comunicare. 
� Sprijinirea elaborării de proiecte. 
� Lansarea apelului de proiecte. 
� Verificare și organizarea procesului de decizie. 
� Monitorizare. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: Consiliul Director Subordonări: Are în subordine: MANAGER FINANCIAR (Responsabil Financiar) – (contabil);  MANAGER PROIECTE GAL  (Expert evaluare/ selecție proiecte) (expert implementare și evaluare proiecte SDL); EXPER MONITORIZARE (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL) ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR  (asistent proiect) CONSULTANȚI EXTERNI (Sector tehnic) – (experți evaluare/monitorizare - experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții). 
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CONSILIER JURIDIC Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul Director Relații de muncă:  Funcționale: Formulează si implementează procedurile de importanță generală pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de organizație. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Reprezintă organizația față de organele de control de specialitate, în relația cu  furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizațiile din țară si din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Coordonează eficient activitatea Compartimentului Administrativ, în primul rând cele legate de comunicare și informare și de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
� Asigura comunicarea și informarea destinate locuitorilor și actorilor implicați în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcționare a GAL și implementarea tuturor acțiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală: întâlniri – conferințe, seminarii, grupuri de lucru, afișe/ publicații, acces baze de date, elaborare și diseminare materiale, relația cu mass-media. 
� Pune în practică implementarea SDL, a proiectelor și programelor organizației, inclusiv inițiază noi programe în conformitate cu strategia și principiile elaborate de Adunarea Generală și Consiliul Director. 
� Se implică activ în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală, vizând creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial, oferind actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate, posibilitatea de a lucra și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul LEADER. 
� Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; 
� Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
� Aprobă toate documentele privind conformitatea/ eligibilitatea și înaintează spre validare Comitetului de selecție  cererile de finanțare a proiectelor depuse. 
� Stabilește obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele limită si modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor. 
� Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătățiri procedurale;  
� Execută operativ și corect procedurile de gestionare a resurselor financiare. 
� Monitorizează implementarea SDL și evaluarea activităților desfășurate la nivelul GAL-ului și ia decizii legate de depistarea problemelor în cadrul implementării. 
� Comunică angajaților si colaboratorilor valorile si obiectivele strategice ale organizației. 
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� Aprobă referate de investiții, state de plată și rapoarte financiare ale organizației. 
� Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din subordine și  evaluează periodic munca angajaților din subordine. 
� Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Se află în relații de colaborare: Auditorul, subcontractori Competențele postului de muncă:   � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană) Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Managementul Ciclului de Proiect 
� Cunoștințe despre managementul resurselor umane 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale:  � Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine. 
� Asigură un climat de comunicare si încurajare a inițiativei care că contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 
� Propune soluții de îmbunătățire permanentă a pregătirii profesionale si de specialitate a angajaților din subordine. 
� Negociază si conciliază conflicte si situații conflictuale apărute în relațiile interpersonale. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� în management de proiect: min 7 ani; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 5 ani. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare 
� Specializări: management de proiect   Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal        _________________  Nume/ Prenume _________                              Nume/ Prenume ___________  Data,         Data,  
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I Ș A     P O S T U L U I    MANAGER PROIECTE GAL (Expert evaluare/ selecție proiecte)  Denumirea postului de muncă: MANAGER PROICTE GAL (Expert evaluare/ selecție proiecte) Obiectivele specifice ale activității de muncă � Este responsabil de coordonarea tehnică a implementării Strategiei de Dezvoltare a microregiunii „Dobrogea de Nord Tulcea” , de procesul de evaluarea a implementării SDL. 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
� Informare si comunicare. 
� Sprijinirea elaborării de proiecte. 
� Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse 
� Monitorizare. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele implementate. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă: - Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Se implică activ în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală, vizând creșterea capacității de colaborare 
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la nivel teritorial, oferind actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate, posibilitatea de a lucra și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul LEADER. 
� Acordă sprijin administrativ și tehnic echipei executive a GAL (asigură comunicarea internă și externă cu beneficiari/furnizori, clienți, oferă sprijin în monitorizarea activităților, elaborează rapoarte, pregătește documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL). 
� Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
� Coordonează activitățile de animare, informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL și gestionează  lansarea măsurilor și apelurilor de propuneri de proiecte, conform calendarului stabilit. 
� Sprijină activitatea de evaluare, selecție și aprobare a proiectelor în cadrul GAL și organizează ședințele Comitetului de Selecție/ Comisiei de evaluare conform calendarului de lucru stabilit. 
� Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare. 
� Realizează verificarea eligibilității și conformității administrative a propunerilor de proiecte primite de către GAL. 
� Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte. 
� Monitorizează implementarea SDL și evaluarea activităților desfășurate la nivelul GAL-ului, monitorizează stadiul realizării planului de măsuri de informare și publicitate. 
� Participă la activitățile de monitorizare a proiectelor în implementare, conform SDL GAL și solicitărilor AFIR. 
� Monitorizează din punct de vedere tehnic si financiar , si raportează la timp asupra realizărilor si rezultatelor proiectului, 
� Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare: Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul Juridic. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană) Cunoștințe în legătură cu � Politica de Coeziune 
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domeniul muncii:  � Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Managementul Ciclului de Proiect 
� Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� în management de proiect: min 5 ani; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min.1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare 
� Specializări: management de proiect, achiziții publice  Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal        _________________  Nume/ Prenume _________                              Nume/ Prenume ___________  Data,         Data, 
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I Ş A     P O S T U L U I   MANAGER FINANCIAR (RESPONSABIL FINANCIAR- CONTABIL GAL)  Denumirea postului de muncă: MANAGER FINANCIAR/ RESPONSABIL FINANCIAR (CONTABIL GAL)  Obiectivele specifice ale activității de muncă � Coordonarea și gestionarea activității financiare a GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea” . 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
� Informare și promovarea programelor de finanțare derulate de GAL prin identificarea canalelor de promovare și informare și pregătirea materialelor necesare. 
� Monitorizarea implementării acțiunilor în cadrul GAL-ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare. 
� Sprijinirea activității de evaluare, selecție și aprobare a proiectelor în cadrul GAL. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL  (Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ/ Reprezentantul legal) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.  În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a 
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Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește promovarea teritoriului și a proiectelor finanțate în GAL. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități și acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Gestionează managementul financiar al SDL, asigurând supravegherea și controlul gestiunii financiar - contabile a GAL-ului. 
� Supervizează din punct de vedere financiar, derularea contractelor cu furnizorii. 
� Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
� Participă la activitățile de informare și consiliere a beneficiarilor. 
� Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare. 
� Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.cererile de plată ale beneficiarilor care implementează proiectele finanțate prin GAL. 
� Realizează cererile de plată pentru implementarea acțiunilor în cadrul GAL-ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Monitorizează și raportează la timp asupra realizărilor și rezultatelor proiectului. 
� Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert Evaluare și Selecție Proiecte), Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul Juridic. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană) Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
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� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� în implementare de proiecte: min 1 an; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare: economice. 
� Specializări: management de proiect, achiziții publice.  Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal                                   _________________ Nume/ Prenume _______________               Nume/ Prenume ____________________   Data,          Data, 
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I Ș A     P O S T U L U I   EXPERT MONITORIZARE (RESPONSABIL MONITORIZARE PROIECTE IMPLEMENTATE SDL)  Denumirea postului de muncă: EXPERT MONITORIZARE (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL ) Obiectivele specifice ale activității de muncă � Este responsabil de monitorizarea proiectelor implementate prin GAL „Dobrogea de Nord Tulcea” . 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
� Informare si comunicare. 
� Consultare și animare teritoriu la nivel local. 
� Proiectarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 
� Realizarea de studii asupra zonei în cauză și acțiuni legate de consultarea părților interesate în scopul realizării strategiei. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele implementate. Responsabilități, cunoștințe, relații: 
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Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Monitorizează lansarea măsurilor și apelurilor de propuneri de proiecte, conform calendarului stabilit la nivelul GAL. 
� Efectuează vizite pe teren și realizează  monitorizarea continuă a implementării proiectelor de către beneficiari.   
� Participă la organizarea procedurilor de achiziție publică. 
� Participă la activitățile de informare și consiliere a beneficiarilor. 
� Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare.  
� Oferă consiliere cu privire la condițiile de participare în cadrul sesiunilor de proiecte, eligibilitatea proiectelor și ale aplicanților, posibilități de asigurare a cofinanțării proiectelor, etc. 
� Verifică cererile de plată ale beneficiarilor care implementează proiectele finanțate prin GALDesfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte. 
� Participă la activitățile de monitorizare a proiectelor în implementare, conform SDL GAL și solicitărilor AFIR. 
� Monitorizează din punct de vedere tehnic și raportează la timp asupra realizărilor și rezultatelor proiectului. 
� Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul Juridic. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană) Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
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� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Managementul Ciclului de Proiect 
� Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� în implementare de proiecte: min 1 an; 
� în evaluare proiecte: min 1 an; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare 
� Specializări: achiziții publice, evaluare proiecte   Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal,        _________________  Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  Data,             Data,  
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA   F I Ş A     P O S T U L U I   ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR (ASISTENT ADMINSITARTIV (secretar)/ Animator)  Denumirea postului de muncă: ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR  (Asistent administrativ (secretar)/ Animator) Obiectivele specifice ale activității de muncă � Coordonarea și realizarea acțiunilor de animare a teritoriului, promovarea activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea” și gestionarea secretariatului (sprijin administrativ și tehnic asigurat echipei executive). 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
� Informare și promovarea programelor de finanțare derulate de GAL prin identificarea canalelor de promovare și informare și pregătirea materialelor necesare. 
� Monitorizarea implementării acțiunilor în cadrul GAL-ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare. 
� Sprijinirea activității de evaluare, selecție și aprobare a proiectelor în cadrul GAL. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL.  
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În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește promovarea teritoriului și a proiectelor finanțate în GAL. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități și acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Organizează și desfășoară activitățile de animare, informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL „Dobrogea de Nord Tulcea” .  
� Elaborează și redactează documente și situații, actualizează materialele informative pentru pagina de web a GAL-ului. 
� Informează potențialii beneficiari și promovează programele de finanțare derulate de GAL prin identificarea canalelor de promovare și informare și pregătește materialele necesare. 
� Participă la activitățile de informare și consiliere a beneficiarilor. 
� Participă la activitatea de lansare a apelurilor de finanțare și promovarea în toate comunitățile micro-regiunii a lansării apelurilor de finanțare. 
� Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL 
�  
� Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de GAL sau la care participă reprezentanți ai GAL. 
� Furnizează informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL Dobrogea de Nord, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare: Managerul Proiecte (Expert Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilierul Juridic. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană) 
� Competențe de comunicare Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
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� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� expertiză dovedită în animare/ comunicare; 
� în implementare de proiecte: min 1 an; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare    Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal                                   _________________ Nume/ Prenume _____________            Nume/ Prenume _________________  Data,        Data, 
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 728/253/2012, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA   F I Ș A     P O S T U L U I  EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE (CONSULTANT EXTERN)  Denumirea postului de muncă: EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE (CONSULTANT EXTERN) Obiectivele specifice ale activității de muncă � Este responsabil de verificarea eligibilității și conformității administrative a propunerilor de proiecte primite de către GAL „Dobrogea de Nord Tulcea”, alături de expertul monitorizare. 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele implementate. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Realizează verificarea eligibilității și conformității administrative a propunerilor de proiecte primite de către 
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GAL. 
� Desfășoară activitate de evaluare si selecție a proiectelor în cadrul GAL.  
� Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte; 
� Participă la acțiunile de cooperare externă. 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare cu: Managerul Proiecte (Expert Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar), Expertul Monitorizare, Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar), Auditorul, Comitetul de Selecție, Consilier Juridic. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană). Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Managementul Ciclului de Proiect 
� Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informații: Experiență: � expertiză dovedită în realizare de studii de zonă sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modificări) de strategii de dezvoltare teritorială; 
� în implementare de proiecte: min 1 an; 
� în evaluare proiecte: min 1 an; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare 
� Specializări: management de proiect, evaluare proiecte.  Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal,        _________________ Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  
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                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I Ș A     P O S T U L U I  CONSILIER JURIDIC  Denumirea postului de muncă: CONSILIER JURIDIC  Obiectivele specifice ale activității de muncă � asigură activitățile de consiliere și reprezentare juridică a GAL „Dobrogea de Nord Tulcea”, în limita competentelor stabilite de lege și de fișa postului. 
� Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizației în special pentru implementarea cu succes a activităților programului LEADER și în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnată de către MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Relații de muncă: Funcționale: Are relații cu actorii din aria GAL. În acest sens are relații cu angajații permanenți, consultanți externi, angajații contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Adunarea Generală. De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu entitățile exterioare în ceea ce privește proiectele implementate. Responsabilități, cunoștințe, relații: Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă: � Participă la activitățile de implementare a activităților GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
� Întocmește și avizează proiectele de contracte și protocoale încheiate de GAL, participă la semnarea acestora și urmărirea derulării acestora; 
� Întocmește și certifică legalitatea documentelor în vederea derulării proceselor de achiziție publică; 
� Monitorizează permanent situația achizițiilor publice, derularea 
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contractelor de prestări servicii cu sub-contractanții;  
� Avizează actelor, ordinele, instrucțiunile, regulamentele și procedurile organizaţiei; 
� Răspunde din punct de vedere al legalității de documentele cu efecte juridice și procedurile apărute în implementarea SDL; 
� Urmărește și asigură îndeplinirea condițiilor legale pentru realizarea activităților pentru implementarea SDL; 
� Asigură orice alte atribuții necesare implementării tehnice a SDL, pe baza delegării de către Reprezentantul legal. 
� Se află în relații de colaborare cu: Managerul Proiecte (Expert Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar), Expertul Monitorizare, Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar), Auditorul, Comitetul de Selecție. Competențele postului de muncă:  � Cunoștințe de utilizare Ms Office 
� Cunoașterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE (engleză, franceză, germană). Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:  � Politica de Coeziune 
� Politica Agricolă Comună 
� Abordarea LEADER la nivel european si național 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
� Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
� Cadrul Național Strategic de Referință 
� Legislație specifică proiectelor de investiții 
� Principiile fondurilor europene Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor: � Cunoștințe juridice solide 
� Cunoașterea procedurilor de achiziții publice 
� Cunoștințe despre managementul proiectelor 
� Cunoștințe despre dezvoltare rurală Relațiile interpersonale: Contribuie la instaurarea si menținerea unui climat de comunicare deschis si transparent. 

� Alte informații: Experiență: � Membru activ în cadrul unei asociației profesionale a consilierilor juridici 
� în implementare de proiecte: min 1 an; 
� în proiecte de dezvoltare rurală: min 1 an. Pregătirea necesară postului de muncă: � Studii superioare juridice 
� Specializări: management de proiect. Avizat: _________________     LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, Semnătura          Semnătura            Reprezentant legal,        _________________ Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  Data,             Data, 




