FISA POSTULUI
Identificarea Postului
Denumirea postului: RESPONSABIL MONITORIZARE PROIECTE
Cod COR: 241263
Denumireaorganizatiei:AsociatiaG.A.L.DELTA DUNARII
Nivelulpostului:Executie
Relatiile:
a) desubordonare:Manager
b) decolaborare: Responsabilverificare, evaluaresiselectieproiecte, Responsabilanimare,
Responsabilfinanciar, Expert verificarecereri de plata, Secretar
Locul de desfasurare a muncii:sediul Galsialtelocatii de peteritoriulGAL
Descriereapostului
Scopul general al postului: monitorizarea implementarii proiectelor selectate de catre G.A.L.
Indeplineste si functii specifice privinddesfasurareaactivitatii de lansare a masurilor de
finantare G.A.L., verificare si selectie proiecte depuse la GAL.
Descriereaatributiilorsiresponsabilitatilorpostului
 responsabil cu monitorizarea implementarii proiectelor aprobate, conform
procedurilor
interne
stabilite
de
catre
G.A.L.,
in
vederearespectariiindicatorilorstabiliti in cadrulStrategiei de dezvoltarelocala;
 acordaasistenta la intocmirearapoartelortehnice de implementare a proiectului;
 va analiza datele incluse în rapoartele de progres primite de la beneficiari si va
solicita clarificări (dacă este cazul);
 va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi
obiectivelor propuse, precum si respectare prevederilor contractului de finanţare;
 va efectua vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului,
 va intocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor;
 identifică problemele în implementarea proiectului;
 efectuează vizite de monitorizare ex post şi rapoartează asupra sustenabilităţii
investiţiei;
 organizeaza si gestionează, impreuna cu Responsabilul cu verificarea, evaluarea si
selectia proiectelor, activitatea de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte
conform calendarului stabilit la nivelul GAL;
 acordă asistenţă/sprijin tehnic şi metodologic potenţialilor beneficiari pentru
îmbunătăţirea propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din
punct de vedere tehnic şi financiar;
 oferă consiliere cu privire la conditiile de particiare in cadrul sesiunilor de depunere
proiecte, eligibilitatea proiectelor şi ale aplicanţilor, posibilitati de asigurare a
cofinantarii proiectelor, etc.
 realizează verificarea conformităţii, eligibilităţii şi stabilirea punctajului propunerilor
de proiecte primite de către GAL;
 organizează derularea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de
proiecte la nivelul GAL;
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redacteazarapoartele specifice procedurii de selectie, aferente fiecarei sesiuni de
apeluri de selectie;
 organizează şedinţele Comitetului de Selecţie conform calendarului de lucru stabilit in
cadrul GAL si acorda asistenta tehnica;
 desfăşoară activităţi proactive de identificare a potenţialelor proiecte care să
răspundă obiectivelor strategice;
 responsabil de relatia cu beneficiariisipotentialiibeneficiariaimasurilor G.A.L.;
 esteresponsabil de pastrareaconfidentialitatiiinformatiilor la care are acces;
 respectaprocedurile interne legate de utilizareaaparaturii din dotare (softuri,
internet, PC, copiator etc.);
 respectasiaplicaactele
normative
in
vigoareprivindlegislatiamuncii,
sanatatiisisecuritatii in munca;
Conditiile de munca ale postului
 Perioadanedeterminata, minim 4 ore / zi
 mediurelativstresant
 munca de birousi de teren; deplasaripedistantescurte, mediisi lungi
 muncaindividualasi in echipa
Abilitățișiaptitudininecesare
 abilitatiorganizatoricesi de comunicare;
 capacitate de concentrare, analizasisinteza
 abilitati de negociere
 abilitati de comunicareinterpersonala
 adaptabilitate la sarcini de lucruschimbatoare, la situatii de criza
 capacitate de deciziesiasumarearesponsabilitatii
 competente de a lucra in echipa
Educatiesipregatireprofesionala
 studiisuperioarefinalizate cu diploma de licenta
 experienta in managementulproiectelor cu finantareexterna (minim 1 an)
 cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet siposta electronica)
Cunostinţe în legătură cu domeniul muncii
 Politica de Coeziune si Politica Agricolă Comună
 Abordarea LEADER la nivel european si naţional
 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă
 Legislaţie specifică proiectelor de investiţii
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