
FIŞA POSTULUI 

                                                                                                                

 

Denumirea postului: Expert Monitorizare si Raportare 

Nivelul postului: de execuţie  

Poziţia operaţională în cadrul  GAL:   expert monitorizare si raportare 

Scopul principal al postului:   

Asigura monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL COLINELE 

ARGESULUI, centralizeaza datele colectate la nivelul GAL 

 

 

I. CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI 

a) Niveluri şi competenţe: 

Nivelul studiilor : superioare 

Pregătirea de specialitate: Studii superioare  

- Cunoştinţe de operare pe calculator - MS Office, Windows - nivel avansat. 

Limbi străine - grad de cunoaştere: Limba engleză - nivel mediu 

 

 

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

- abilităţi de comunicare; 

- capacitate de integrare în colectiv; 

- lucrul în echipă; 

- soluţionarea situaţiilor conflictuale; 

- initiativa; 

- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate.  

- analiza si sinteza 

 

c) Instrumente de lucru:  

 Planul Naţional pentru  Dezvoltare Rurală; 

 Procedura de Monitorizare a Programului FEADR; 

 Procedura de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 Legislaţia naţională şi comunitara privind implementarea Programului FEADR; 

 Documente şi surse oficiale ale U.E.; 

 Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul Programului FEADR; 

 Echipament de birotica şi mobilier de birou. 

 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: 

 

a) Atribuţii şi Responsabilităţi: 

    Generale 

 Aplicarea şi respectarea legilor; 

 Păstrarea confidentialităţii; 



 Dacă pe parcursul derulării activităţii, consideră necesară imbunătaţirea procedurii 

de lucru, va formula în scris către şeful compartimentului din care face parte, o 

notă care conţine recomandările respective; 

 Îndeplinirea altor sarcini şi atribuţii repartizate de conducere;  

 Participă la acţiunile de mediatizare şi promovare a SDL Colinele Argesului; 

 Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă 

şi a Codului de Conduită. 

 Respectarea termenelor stabilite în procedurile/instrucţiuni aprobate. 

 Aducerea la cunoştinţa conducerii, din timp, a unor eventuale inadvertenţe 

procedurale, existenţa unor potenţiale conflicte de interes. 

 Activitatile privind primirea , verificarea conformitatii si inregistrarea Cererilor de 

finantare, infiintarea dosarului administrativ, verificarea conditiilor de acordare a 

ajutorului nerambursabil, evaluarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor 

de selectie 

 

Specifice:  

- expertul participa la procesul de evaluare a conformitatii eligibilitatii si selectiei 

cererilor de finantare, monitorizarea din cadrul GAL, poarta responsabilitatea cu 

privire la colectarea si introducerea datelor in tabelele de monitorizare 

- intocmeste si transmite la CRFIR conform Procedurii de Monitorizare , 

centralizatorul cererilor de finantare depuse 

-   

- .transmite catre OJFIR si CRFIR situatia finala aferenta fiecarei sesiuni de depunere 

de proiecte conform Procedurii de Monitorizare 

- intocmeste impreuna cu secretarul materialul sintetic privind monitorizarea 

proiectelor pentru a fi analizate in comitetul de monitorizare 

- transmite informaţiile centralizate conform  procedurii de monitorizare si raportare 

către Autoritatea de Management, CRFIR  – Serviciul Evaluare, Contractare, după 

verificarea şi aprobarea acestora de către superiorii săi. 

- Intocmirea rapoartelor de activitate cerute de Agentia finantatoare. 

- Intocmirea documentatiei cu privire la cererile de plata ale GAL 

- Orice alte atributii dispuse de superiorul ierarhic 

-  

Actualizarea strategiei de dezvoltare 

 

b) Limite de competenţă:  

 Indeplinirea sarcinilor si atribuţiilor dispuse de şeful ierarhic în baza manualelor de 

proceduri. 

            

 

c) Delegarea de atribuţii: 

   - pe cine înlocuieşte – Manager    

   - cine îl poate înlocui – Manager    

 

III. SFERA RELAŢIONALĂ: 

Intern 



a) relaţii ierarhice    

    - cu respectarea Regulamentului de Ordine  Internă                               

   - subordonat faţă de  Manager GAL; 

b) relaţii funcţionale: cu personalul de execuţie din cadrul GAL; 

c) relaţii de control  -  

d) relaţii de reprezentare: - 

Extern 

a) cu autorităţi şi instituţii publice in limitele competentelor stabilite de şeful 

ierarhic. 

b) cu organizaţii internaţionale:  ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, FAO etc. 

c) cu persoane juridice,fizice.    


