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Scopul G.A.L. 

Scopul Asociației îl reprezintă implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
elaborată de Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest, strategie 
depusă la apelul de selecție aferent Măsurii 19 Devoltare Locală LEADER, conform 
Ordinului nr. 295 din data de 09.03.2016. 

Priorități și obiective în realizarea scopului 

În vederea realizării scopului propus, membrii Asociației G.A.L. Microregiunea 
Dâmbovița Sud-Vest vor avea în vedere următoarele priorități: 

 dezvoltarea economiei teritoriului; 
 îmbunătățirea calității vieții; 
 dezvoltarea durabilă a teritoriului; 
 susținerea cooperării. 

Rolul și funcțiile G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest este organizat și 
funcționează potrivit Legii 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest funcționează conform 
Deciziei de Autorizare emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest desfășoară activități 
specifice implementării Fișei Măsurii 19 Leader. 

 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Grupul de Acțiune Locală 
Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest exercită următoarele funcții: 

 de strategie – prin care se elaborează în conformitate cu structura specifică 
teritoriuluiacoperit, strategia de dezvoltare locală; 

 de reglementare – prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și 
instituțional pentru realizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare din 
domeniul său de activitate; 

 de administrare – prin care se asigură administrarea patrimoniului asociației; 
 de reprezentare – prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern 

în domeniul său de activitate; 
 de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate 

asociației de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale, conform fișei 
Măsurii 19 LEADER. 
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Structura organizatorică cuprinde următoarele departamente, conform 
statutului 

 Adunarea Generală a Asociaților; 
 Consiliul director; 
 Președintele; 
 Cenzorul; 
 Comitetul de selectare a proiectelor; 
 Comisia de soluționare a contestațiilor; 
 Departamentul administrativ (format dintr-un manager, un asistent manager, 

doi experți animatori, doi experți evaluare, implementare şi monitorizare, un 
secretar, consultanți externi – dacă este cazul). 

 

Atribuțiile conducerii și ale departamentelor din structura organizatorică a 
G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 

 Adunarea generală a Asociaților 
Este organul de conducere a Grupului de acțiune Locală alcătuit din totalitatea 
asociaţilor, reprezentând un număr de 50 entități, din care 16 instituţii publice (32%) 
şi 34 organizaţii private şi sociale (68%).  
Competenţele adunării generale cuprind: 

- aprobarea Strategiei şi a obiectivelor generale ale G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest; 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de selecţie și ai Consiliului director; 
- alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de 

cenzori; 
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra 
celorlalte două organe precizate mai sus. 
Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la 
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.  
 

 Consiliul director  
Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este format din 3 
reprezentanţi ai parteneriatului. 
În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 
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- încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest; 

- aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se 
prevede altfel; 

- desemnează, din rândul membrilor săi, un președinte al asociației, 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 
 

 Președintele 
Președintele Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest are următoarele 
atribuții: 

- reprezintă asociația în relația cu terții; 
- coordonează activitatea departamentelor asociației; 
- conduce Consiliul director și prezidează Adunarea Generală; 
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

 
 Cenzorul  

Datorită faptului că numărul membrilor GAL este peste 15 s-a desemnat un cenzor. 
Acesta nu face parte din Consiliul Director. 
Atribuţiile, precum şi metodologia de organizare şi funcţionare a cenzorului se aprobă 
de Adunarea Generală. Acesta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. 
În realizarea competenţelor sale, cenzorul: 
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 
- participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 
Generală. 
 

 Comitetul de selectare a proiectelor 
Comitetul de selecţie va fi format din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi 
organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii 
economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, reprezintă 71,43% 
din total membri. De asemenea, entitățile ce provin din orașe reprezintă 14,28% la 
nivel decizional. 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii 
comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi 
nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
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 Comisia de soluționare a contestațiilor 
Comisia de soluționare a contestațiilor are rolul de a soluționa eventualele contestații 
depuse la GAL de către solicitanții ce au depus proiecte  și care se consideră 
neîndreptățiți de modul de punctare sau de departajare a proiectelor depuse la G.A.L. 
Comisia va fi compusă din 3 membri diferiţi de cei ai comitetului de selecție. 
 

 Departamentul administrativ 

Reponsabilități manager G.A.L.: 
Generale: 

 sӑ realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite acțiunile și 
activitățile necesare implementării corespunzătoare a proiectului; 
 sӑ îndeplineascӑ orice alte sarcini în domeniul de competenţӑ. 
 

 
Specifice postului:  

 Coordonarea activității G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest atât 
sub aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru. 

 Planificarea și implementarea activităților specifice Strategiei de 
Dezvoltare Locală G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 

 Monitorizarea și evaluarea activităților specifice Strategiei de Dezvoltare 
Locală G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 

 Elaborarea rapoartelor de progres, rapoartelor 
inițiale/intermediare/finale, precum și a altor documente de natură 
tehnică necesare în cadrul procesului de implementare. 

 Coordonarea procesului de pregătire și depunere a cererilor de plată cu 
documentele justificative aferente. 

 Monitorizarea și gestionarea calendarului de implementare a Strategiei 
de Dezvoltare Locală. 

 Verificarea și avizarea evaluării proiectelor în vederea selectării pentru 
finanțare în cadrul GAL. 

LIMITE DE COMPETENŢĂ – ia decizii pentru rezolvarea sarcinilor proprii de serviciu și ale 
personalului G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 
DELEGAREA DE ATRIBUŢII – deleagă sarcini către personalul G.A.L. Microregiunea Dâmbovița 
Sud-Vest. 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

- relaţii ierarhice: are în subordine personalul G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-
Vest; 

- relaţii funcţionale: deleagă responsabilități membrilor personalului G.A.L. 
Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 
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EXTERN: 

- comunică cu instituțiile implicate în monitorizarea/verificarea/implementarea 
proiectului. 

 

Reponsabilități asistent manager: 
Generale: 

 sӑ realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite acțiunile și 
activitățile necesare implementării corespunzătoare a proiectului; 
 sӑ îndeplineascӑ orice alte sarcini în domeniul de competenţӑ. 

Specifice postului:  
 Asistență în coordonarea activității G.A.L. Microregiunea Dâmbovița 
Sud-Vest. 
 Suport în implementarea activităților specifice Strategiei de Dezvoltare 
Locală G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 
 Sprijin în elaborarea diverselor rapoarte, precum și a altor documente 
de natură tehnică necesare în cadrul procesului de implementare. 
 Suport în cadrul procesului de pregătire și depunere a cererilor de plată. 
 Asistență în monitorizarea și gestionarea calendarului de implementare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

LIMITE DE COMPETENŢĂ – ia decizii pentru rezolvarea sarcinilor proprii de serviciu, fiind 
supervizat de Managerul G.A.L. 
DELEGAREA DE ATRIBUŢII – nu are competența de a delega atribuții către alți membri ai 
personalului G.A.L. 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

- relaţii ierarhice: se subordonează Managerului G.A.L.; 
- relaţii funcţionale: colaborează cu membrii personalului G.A.L. 

Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 
EXTERN: 

- Nu comunică în mod direct cu instituții sau organizații implicate în procesul 
de implementare/monitorizare a G.A.L. 

 

Reponsabilități experți animatori: 
Generale: 

 sӑ realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite acțiunile și 
activitățile necesare implementării corespunzătoare a proiectului; 
 sӑ îndeplineascӑ orice alte sarcini în domeniul de competenţӑ. 

Specifice postului:  
 Organizarea și implementarea activităților de animare conform cerințelor 

G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest. 
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 Organizarea și derularea acțiunilor și activităților de comunicare cu 
potențialii beneficiari. 

 Derularea de activităţi de animare a teritoriului pentru promovarea 
acţiunilor G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest. 

 Asigurarea diseminării informațiilor cu privire la activitățile întreprinse de 
G.A.L. către grupurile interesate / potențiali beneficiari. 

 Asistență oferită echipei G.A.L. în susținerea și derularea activităților la 
nivelul asociației. 

 Elaborarea și gestionarea bazelor de date elaborate în cadrul procesului 
de implementare a G.A.L. 

 Asigurarea de suport în pregătirea și organizarea de întâlniri cu potențiali 
beneficiari, lideri din teritoriu. 

LIMITE DE COMPETENŢĂ – ia decizii pentru rezolvarea sarcinilor proprii de serviciu, fiind 
supervizat de Managerul G.A.L. 
DELEGAREA DE ATRIBUŢII – nu are competența de a delega atribuții către alți membri ai 
personalului G.A.L. 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

- relaţii ierarhice: se subordonează Managerului G.A.L.; 
- relaţii funcţionale: colaborează cu membrii personalului G.A.L. 

Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest. 
EXTERN: 

- Nu comunică în mod direct cu instituții sau organizații implicate în procesul 
de implementare/monitorizare a G.A.L. 

 

Reponsabilități experți evaluare, implementare şi monitorizare: 
Generale: 

 sӑ realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite acțiunile și 
activitățile necesare implementării corespunzătoare a proiectului; 
 sӑ îndeplineascӑ orice alte sarcini în domeniul de competenţӑ. 

Specifice postului:  
 Implementare Strategie de Dezvoltare Locală prin organizarea, 

pregătirea și lansarea apelurilor de selecție pentru măsurile din cadrul 
strategiei G.A.L. 

 Elaborarea documentației și a documentelor suport necesare pentru 
lansarea cererilor de propuneri de proiecte. 

 Asistență în programarea financiară și planificarea cererilor de propuneri 
de proiecte. 

 Asistență în coordonarea și gestionarea procedurilor și a modului de 
implementare a măsurilor din cadrul strategiei G.A.L. 

 Suport în monitorizarea și evaluarea managementului și a rezultatelor 
obținute prin intermediul măsurilor din cadrul strategiei G.A.L. 
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 Asistență oferită echipei G.A.L. în susținerea și derularea activităților la 
nivelul asociației. 

 Verificare și evaluare proiecte depuse în vederea selectării pentru 
finanțare în cadrul G.A.L. 

 Monitorizare proiecte depuse și finanțate în cadrul G.A.L. 
LIMITE DE COMPETENŢĂ – ia decizii pentru rezolvarea sarcinilor proprii de serviciu, fiind 
supervizat de Managerul G.A.L. 
DELEGAREA DE ATRIBUŢII – Nu are competența de a delega atribuții către alți membri ai 
personalului G.A.L. 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

- relaţii ierarhice: se subordonează Managerului G.A.L; 
- relaţii funcţionale: colaborează cu membrii personalului G.A.L. Microregiunea 

Dâmbovița Sud-Vest. 
EXTERN: 

- Nu comunică în mod direct cu instituții sau organizații implicate în procesul de 
implementare/monitorizare a G.A.L. 

 
 
Reponsabilități secretar: 

Generale: 
 sӑ realizeze în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite acțiunile și 
activitățile necesare implementării corespunzătoare a proiectului; 
 sӑ îndeplineascӑ orice alte sarcini în domeniul de competenţӑ. 

Specifice postului:  
 Primirea, transmiterea și înregistrarea documentelor la nivelul G.A.L. 
 Efectuarea de copii ale documentelor necesare, îndosarierea 

documentelor, păstrarea evidenței privind documentele elaborate în 
cadrul procesului de implementare G.A.L. 

 Organizarea și arhivarea documentelor elaborate în cadrul G.A.L. 
 Comunicarea și informarea Managerului G.A.L. sau a altor membri GAL 

cu privire la adrese, note primite din partea instituțiilor / organizațiilor / 
potențialilor beneficiari. 

 Prezentarea corespondenței către Managerul G.A.L; 

 Asistență și suport în organizarea și implementarea diverselor activități 
din cadrul G.A.L. 

LIMITE DE COMPETENŢĂ – ia decizii pentru rezolvarea sarcinilor proprii de serviciu, fiind 
supervizat de Managerul G.A.L. 
DELEGAREA DE ATRIBUŢII – nu are competența de a delega atribuții către alți membri ai 
personalului G.A.L. 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
INTERN: 

- relaţii ierarhice: se subordonează Managerului G.A.L.; 
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- relaţii funcţionale: colaborează cu membrii personalului G.A.L. Microregiunea 
Dâmbovița Sud-Vest. 

EXTERN: 
- Nu comunică în mod direct cu instituții sau organizații implicate în procesul de 

implementare/monitorizare a G.A.L. 
 

Consultanţii externi vor fi cooptați în măsura în care se va justifica necesitatea 
acestora pentru buna desfăşurare a activităţilor G.A.L. 
 

Drepturile și obligațiile salariaților și ale angajatorilor 
 
Drepturile salariatului sunt următoarele: 
- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
- dreptul la concediu de odihnă anual; 
- dreptul la concediu fără plată, dar nu mai mult de 3(trei) luni în decursul unui an; 
- dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
- dreptul la demnitate în muncă; 
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
- dreptul la acces la formare profesională; 
- dreptul la informare şi consultare; 
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 
mediului de muncă; 
- dreptul la protecţie, în caz de concediere; 
- dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
- dreptul de a participa la acţiuni colective; 
- dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat; 
- alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă. 
 
 
Obligaţiile salariatului sunt următoarele: 
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi 

revin conform fişei postului; 
- obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 
colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
- alte obligaţii prevăzute de lege sau  de contractele colective de muncă aplicabile. 
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În ceea ce priveşte  angajatorul, acesta deţine următoarele drepturi: 
- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 
regulamentului intern; 
- să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare 

a realizării acestora. 
 
Angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 
- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 

elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de 

muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 
- să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu 

excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să 
prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin 
negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa 
deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină 
şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 
prevăzute de lege; 
- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; 
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 
 

 


