
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

AL ASOCIAŢIEI ,,GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE” 

 

 

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

  

Art.1.ASOCIAŢIA ,,GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE” 

denumit în continuare ,,Asociaţia”, s-a înfinţat prin Act constitutiv, conform Ordonanţa Nr. 

26/2000 şi Ordonanţa Nr.37/2003 a Guvernului Romăniei cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv a Legii Nr. 246/2005 pentru aprobarea OG Nr.26/2000.  

 Art.2. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, prin libera asociere a 

membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii non-

guvernamentale, persoane fizice şi juridice, care contribuie la realizarea scopului şi 

obiectivelor asociaţiei. 

 Art. 3. Asociaţia este o personă juridică de drept privat, fără scop lucrativ, avînd ca 

scop următoarele: dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Sud-Vest a judeţului Satu 

Mare, denumit în continuare ,,teritoriul parteneriatului”, sprijinirea dezvoltării comunităţilor 

prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi 

implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punănd bazele identificării 

nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de 

dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltăriiu mediului 

economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţii locale. 

  

 CAPITOLUL II. Obiectivele strategice ale asociaţiei 

 

 Art.4. Obiectivele strategice ale asociaţiei sunt următoarele: 

 1. Elaborarea şi implementarea planului integrat de dezvoltare rurală a teritoriului  

    Sud- Vest Satu Mare; 

  2. Participarea la programul LEADER, axa 4 a Planului Naţional De Dezvoltare 

Rurală; 

3. Implementarea  Axei LEADER prin Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare; 

4. Înregistrarea şi verificarea eligibilităţii cererilor de finanţare din cadrul planului de 

dezvoltare a teritoriului Sud-Vest Satu Mare; 



 

5. Monitorizarea implementării planului de dezvoltare a teritoriului Sud-Vest Satu 

Mare; 

6. Contribuţia GAL Sud-Vest Satu Mare la asistenţa tehnică pentru implementarea 

Axei Leader; 

7. Acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private; 

8. Dezvoltarea portofoliului de proiecte tip Leader; 

9. Organizarea sesiunilor de evaluare tehnică şi financiară; 

10. Utilizarea parteneriastului public-privat în definirea şi implementarea politicilor 

publice de dezvoltare; 

11. Dezvoltare economică bazată pe competitivitate şi crearea de locuri de muncă; 

12. Dezvoltare rurală durabilă; 

13. Valorificarea potenţialului turistic antropic şi natural al comunităţilor locale 

asociate; 

14. Protecţia mediului şi asigurarea de habitate umane durabile; 

15. Eco-eficienţă energetică şi promovarea ,,energiilor verzi”; 

16. Dezvoltarea resurselor umane şi valorizarea mixului etnic, lingual şi religios local; 

17. Promovarea valorilor culturale şi artistice locale precum şi prezervarea identităţii, 

valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate; 

18. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate la nivel regional şi 

local; 

19. Promovarea şi afirmrea continuă a valorilor democraţie participative şi a cetăţeniei 

europene; 

20. Afilierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate, precum şi acţiuni de cooperare, 

regionale, naţionale sau internaţionale, cu alte organizsţii neguvernamemtale sau 

ale administraţiei publice locale şi centrale, cu universităţi, agenţi economici, 

organizasţii patrimoniale, sindicale, culturale şi de cult; 

21. Animarea şi coordonarea tuturor actorilor locali implicaţi în dezvoltarea 

teritoriului. 

 

CAPITOLUL III. Obiectivele specifice ale asociaţiei 

 

Art.5. Obiectivele specifice ale asociaţiei sunt următoarele: 

I. Infrastructură tehnico-edilitară, protecţia mediului şi calitatea locuirii 



 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

 Construirea de şosele ocolitoare a localităţilor asociate; 

 Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării; 

 Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei; 

 Extinderea/reabilitareareţelei de apă şi canalizare; 

 Construcţia/modernizareastaţiilor de epurare a pelor; 

 Reabilitarea siturilor poluate istoric; 

 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor; 

 Extinderea infrastructurii de management al deşeurilor; 

 Construcţia de staţii de sortare, reciclare şi compostare; 

 Achiziţionarea şi instalarea unor sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, 

inclusiv achiziţionarea de vehicule speciale de transport al deşeurilor; 

 Construcţia unor facvilităţi adecvate pentru deşeuri periculoase (deşeuri medicale, 

electrice sau electronice etc) şi pentru alte tipuri de deşeuri )de construcţie sau 

provenite din demolări etc.); 

 Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale; 

 Efectuarea de lucrări de construcţie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea 

consecinţelor distructive ale inundaţiilor; 

 Asigurarea corespunzătoare a iluminatului public şi arhitectual; 

 Construirea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, în 

retehnologizarea, modernizarea şi reabilitarea celor existente, pentru creşterea 

eficienţei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice şi tehnice, 

centrale/grupuri de cogenerare, etc); 

 Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul 

reducerii pierderilor în reţea şi realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate a 

serviciului de distribuţie; 

 Asigurarea sustensabilităţii energetice a comunităţilor locale prin modernizarea şi 

realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin 

valorificarea resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei 

(,,energii verzi”); 

II. Dezvoltare economică şi competitivă 

 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiecărei comunităţi 

asociate; 



 Reabilitarea siturilor industriale; 

 Crearea unui parc industrial subregional; 

 Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afaceri; 

 Realizarea de investiţii productzive; 

 Sprijinirea creării de locuri de muncă durabile; 

 Servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri; 

 Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului; 

 Dezvoltarea infrastructurii agricole; 

 Sprijinirea transformării fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii viabile din 

punct de vedere comercial; 

 Stimularea dezvoltării unui sector agricol şi forestier competitiv care să facă faţă 

cerinţelor unei pieţe internaţionale; 

 Sprijinul pentru investiţii în exploataţii agricole şi silvice, procesarea produselor 

agricole şi silvice, înfiinţarea grupurilor de producători; 

 Menţinerea şi dezvoltrea funcţiilor economice, ecologice şi sociale ale pădurilor în 

zonele rurale; 

 Eco-egricultură; 

 Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, dezvoltarea de 

produse şi stratregii de firmă, consultanţă de tip general pentru dezvoltarea 

cooperării inter-fiurme şi a investiţiilor comune autorităţilor publice, consultanţă în 

domeniul investiţiilor, consultanţă financiară, activităţi de marketing şi promovare 

a firmelor şi autorităţilor publice locale, managementul şi dezvoltrea resurselor 

umane, organizarea producţiei etc.; 

 Realizarea de investiţii în infrastructura de Cercetare- Dezvoltare-Inovare (CDI); 

 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare, dezvoltare şi 

întreprinderi (industrie) pentru obţinerea de rezultate aplicabile; 

 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei; 

 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-guvernare, 

e-educaţie şi e-sănătare); 

 Realizarea unor sisteme informatice de creştere a interoperabilităţii bazate pe 

sisteme GIS; 

 Marketing de firmă şi produse; 



 Achiziţionare de standarde de produse, standarde de securitate socială şi marcarea 

CE; 

 Amenajarea unui Parc Industrial Tehnologic Inteligent. 

III:Turism, cultură, identitate locală 

  Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istocic şi cultural al comunităţilor 

asociate: centre cultural-istocice vechi ale localităţilor, restaurarea clădirilor  cu 

elemente arhitectonice tradiţionale, reţeaua stradală, centre culturale, muzee, parcări, 

drumuri etc. pentru introducerea lor în circuite turistice; 

 Valorificarea resurselor naturale prin construirea de drumuri de acces, amewnajarea 

traseelor turistice, parcări, poteci  marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste 

pentru cicloturism, amenajări specifice zonei montane şi costiere, etc.; 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de spaţii de cazare şi agrement; 

 Creşterea caliutăţii serviciilor turistice de cazare şi agrement; 

 Dezvoltarea şi consolidarea turismului în comunităţile locale asociate, prin 

susţinerea promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice 

(crearea şi promovarea unor branduri comunitare locale); 

 Sprijinirea includerii comunităţilor locale în circuite turistice integrate; 

 Crearea şi operaţionalizarea unor centre de informare şi promovare turistică; 

 Promovarea valorilor culturale şi artistice locale; 

 Prezervarea identităţii şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii locale 

asociate. 

IV. Dezvoltarea resurselor umane – educaţie şi formare profesională 

 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare 

(grădiniţe, şcoli, licee, şcoli de arte şi meserii, campusuri educaţionale); 

 Formare profesională continuă (FPC) şi promovarea unei culturi a învăţării; 

 Dezvoltarea personalului, dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a 

instrumentelor de asigurare şi management al calităţii la nivel de furnizori de 

educaţie; 

 Dezvoltarea ofertelort de educaţie şi de formare profesională relevante pentru 

nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei muncii; 

 Programe de sprijin pentru elevii dotaţi; 

 Programe educaţionale speciale pentru formarea unei atitudini în ceea ce priveşte 

societatea inclusivă, educaţia civică şi responsabilitatea la elevi; 



 Promovarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) şi a noilor tehnici şi 

metode de predare în educaţia şi formarea profesională iniţială; 

 Transformarea şcolii într-un furnizor de educaţie continuă; 

 Promovarea inovaţiei în învăţământ şi în formarea profesională; 

 Educaţie alternativă; 

 Promovarea de parteneriate şi dezvoltarea de reţele în educaţie în sprijinul creşterii 

relevanţei educaţiei pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi de afaceri; 

 Realizarea de studii, analize şi cercetări în vederea colectării de informaţii şi date 

relevante pentru susţinerea formării profesionale continue; 

 Parteneriate între şcoli/universităţi/întreprinderi; 

 Orientare şi consiliere de caliutate care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă; 

 Programe tip ,,şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială; 

 Programe integrate şi oferte educaţionare pentru reintegrarea celor care au părăsit 

şcoala timpuriu, inclusiv programe de tip ,,A doua şansă”; 

 Dezvoltarea de instrumente şi servicii inegrate de informare, orientare, consiliere şi 

dezvoltare personală; 

 Dezvoltarea furnizării de formare la locul de muncă; 

 Dezvoltarea furnizării de orientare şi consiliere la locul de muncă; 

 Creşterea participării angajaţilor la FPC; 

 Creşterea participării angajaţilor la servicii de orientare în carieră; 

 Creşterea participării angajaţilor în activităţi de validare şi recunoaştere a 

competenţelor dobânditre în contexte nonformale şi informale; 

 Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare; 

 Promovarea de programe care sprijină crearea de noi locuri de muncă, noi forme de 

ocupare şi crearea de locuri de muncă pentru lucrătorii independenţi; 

 Programe vizînd implicarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în 

activităţi publice; 

 Dezvoltarea „parteneriatelor pentru ocupare deplină” la nivel regional, sub-regional, 

local şi sectorial; 



 Dezvoltarea de programe integrate pentru educaţie, formare profesională, ocupare şi 

alte oportunităţi de sprijin pentru locuitorii din mediul rural, vizând reducerea 

agriculturii de subzistenţă; 

 Promovarea ocupării şi adaptabilităţii personelor slab calificate, personelor cu 

dizabilităţi şi persoanelor supuse riscului de excluziune socială, în economia socială; 

 Integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de excluziune 

socială, prin formele economiei sociale; 

 Promovarea de parteneriate între toţi actorii implicaţi în dezvoltarea comunităţii, 

(sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, lucrători, ONG-uri, întreprinderi, 

mediul de afaceri, alte asociaţii); 

 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate 

(ambulatorii de spital şi de specialitate);  

 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sociale (centre 

rezidenţiale şi centre multifuncţionale);  

 Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de siguranţă publică; 

 Crearea de facilităţi de îngrijire a copilului, vârstnicilor şi altor persoane dependente; 

 Promovarea ocupării femeilor din mediul rural; 

 Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare cu privire la violenţa domestică; 

 Promovarea de parteneriate înbtre furnizoirii de servicii sociale publice şi private, ca 

o condiţie pentru furnizarea de servicii sociale de calitate; 

 Dezvoltarea de instrumente şi metode adecvate pentru furnizarea de servicii sociale; 

 Dezvoltarea şi promovarea de consiliere şi informare pentru grupurile vulnerabile, în 

scopul promovării incluziunii sociale; 

 Furnizarea, dezvoltarea şi crearea de servicii alternative şi flexibile pentru îngrijirea 

copiilor sau altor membrii dependenţi de familie în timpul zilei; 

 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale; 

 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru profesioniştii implicaţi în 

sistem (lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi sociali comunitari, mediatori 

familiali, mediatori medicali, asistenţi maternali,, îngrijitori, personalul din instituţii 

rezidenţiale); 

 Stabilirea atitudinilor sociale şi a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile, 

în special la locul de muncă, prin campanii de informare şi conştientizare adresate 

angajaţilor, lucrătorilor, comunităţilor, factorilor de decizie etc.; 



 Dezvoltarea programelor sau pachetelor inbtegrate în vederea creşterii accesului şi a 

participării în educaţie pentru copii din grupurile vulnerabile; 

 Dezvoltarea programelor de pregătire profesională specifice pentru personalul din 

organizaţiile non-guvernamentale şi din alte instituţii active în domeniul incluziunii 

sociale; 

 Dezvoltarea programelor specifice pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi; 

 Dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinbderi; 

 Creşterea calificărilor pentru femei şi dezvoltarea programelor care să asigure 

femeilor obţinerea de calificări prin participarea la programe de formare profesională 

şi perfecţionare; 

 Promovarea de programe privind formarea profesională şi reintegrarea socială a 

foştilor deţinuţi; 

 Sprijinirea dezvoltării socio-economice şi edilitare a comunităţilor de romi; 

 Oferirea de servicii de informare şi consiliere pentru cetăţeni în domenii de larg 

interes public; 

 Sprijinirea dezvoltării unui climat de armonie interetnică şi toleranţă comunitară; 

 Acţiuni de sprijin şi promovare a voluntariatului; 

 Creşterea participării tinerilor la viaţa comunităţii; 

 Sprijinirea structurilor asociative de tineret; 

 Sprijinirea şanselor de angajare a tinerilor pe piaţa muncii; 

 Promovarea activităţilor cultural artistice, inclusiv organizarea de concerte, petreceri 

şi excursii pentru tineri; 

 Organizarea de campanii tematice şi tabere pentru tineri; 

 Acordarea de burse individuale. 

V. Administraţie publică, politici publice, democraţie şi participare civică, cooperare 

 Implementarea reformei funcţiei publice; 

 Activităţi de management al reformelor în administraţia publică locală; 

 Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor; 

 Raţionalizarea furnizării serviciilor locale şiu întărirea managementului resurselor 

umane; 

 Asistenţă tehnică pentru formularea politicilor publice, inclusiv a strategiilor 

intersectoriale şi a planurilor instituţionale strategice; 



 Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea planurilor strategice şi de acţiune în domenii 

precum îmbunătăţirea procesului de consultare, elaborarea obiectivelor şi 

scopurilor, metode cost-beneficiu şi planificarea resurselor; 

 Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii de analiză financiară, bugetare şi 

studii privind costurile; 

 Iniţiative de reformă individualizate pentru a veni în întămpinarea problemelor de 

eficienţă a muncii precum analiza procedurilor, managementul documentelor, 

comunicarea, lucrul în echipă; 

 Sprijinirea întăririi bunei guvernări, incluzînd auditul intern, managementul riscului 

şi managementul respectării regulilor; 

 Sprijin pentru continbuarea implementării abordării ghişeului unic la nivelul 

administraţiilor judeţene şi locale; 

 Întărirea capacităţii de management al resurselor umane în administraţia locală prin 

training şi asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici; 

 Introducerea capacităţii de evaluare a nevoilor de resurse umane, a lipsurilor de 

competenţe şi a soluţiilor inovatoare pentru echilibrarea raportului între viaţa 

profesională şi cea personală a funcţionarilor publici care lucrează în administraţia 

locală; 

 Creşterea transparenţei acului decizional la nivelul administraţiei publice locale şi 

centrale; 

 Creşterea participării cetăţenilor la procesul de adoptare a politicilor publice; 

 Îmbunătăţirea capacităţii partenerilor sociali de a furniza informaţii relevante de 

interes public şi servicii de consiliere civică; 

 Îmbunătăţirae iniţiativelor de activare a comunităţii locale în viaţa publică, 

monitorizarea activităţilor instituţiilor publice şi participarea la procesul de decizie; 

 Dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali de a dezvolta strategii, planuri de 

acţiune şi regulamente proprii, în vederea impactului lor în societate; 

 Promovarea cetăţeniei europene; 

 Susţiinerea drepturilor individuale ale cetăţenilor; 

 Promovarea drepturilor civile, relaţia dintre alegători şi aleşi, procesul electoral, 

educaţie civică; 

  Iniţierea şi dezvoltarea de politici de advocacy; 

 Comunicare, informare şi conştientizare a publicului; 



 Cooperare şi dialog la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

 Operaţionalizarea de centre de resurse/informare/instruire, inclusiv în domeniul 

afacerilor europene şi internaţionale; 

 Iniţierea şi participarea la activităţi de dezvoltare socio-economică şi civică bazate 

pe parteneriat public-privat sau privat-privat; 

 Sprijinirea şi stimularea înfrăţirilor instituţionale şi comunitare. 

 

CAPITOLUL IV. Structura organizatorică a Asociaţiei 

 

Art.6. Organele Asociaţiei ,,Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare” sunt: 

a) Adunarea Generală (AG); 

b) Consiliul Director (CD); 

c) Cenzorul sau Comisia dse Cenzori (CC); 

d) Comitetul de Selecţie a Proiectelor (CSP); 

e) Compartiment administrativ. 

Art.7. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din reprezentanţii 

desemnaţi al membrilor Asociaţiei. Mandatul reprezentanţilor este valabil de la data numirii 

acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea asociaţilor. Hotărârile de 

numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în copie, părţilor şi Adunării 

Generale în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii lor. 

 Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art.21. alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr.26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

 Art.8. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) Stabileştre strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) Aprobă Planul de dezvoltare locxală a teritoriului; 

c) Aprobă raportul de activitate al consiliului Director pentru perioada 

anterioară; 

d) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul conatbil; 

e) Alege componenţa Consiliului Director prin vot secret cu majoritatea 

simplă; 

f) Alege cenzorul sau componenţa Comisiei de cenzori prin vot secret cu 

majoritate simplă; 



g) Aprobă structura Compartimentului Administreativ şi a Comitetului de 

selecţie propuse de Consiliul director prin vot deschis cu majoritate simplă; 

h) Aprobă organigrama şi politici de personal al Asociaţiei, aprobă constituiri, 

atribuţii, funcţionări şi organizări aparatului tehnic al ASOCIAŢIEI; 

i) Aprobă contractele a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 

100.000 Euro; 

j) Modifică Actul constitutiv şi Statutul; 

k) Hotăreşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, destinaţia bunurilor rămase 

după lichidare; 

l) Hotăreştre înfiinţarea de societăţi de comerciale în condiţiile art.47. din OG 

nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

m) Stabileşte cuantumul cotizaţiei şi al taxei de înscriere; 

n) Orice atribuţii prevăzute de lege sau statut. 

Art.9. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în şedinţa ordinară şi  

are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau Comisiei 

de cenzori. Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, prin Decizia 

Consiliului Director sau a 1/3 din membrii asociaţiei. 

 Art.10. Adunarea Generală se convoacă în scris de Consiliul Director cu cel puţin 15 

zile înainte de data desfăşurării. Convocarea va fi însoţită de documente care să precizeze 

ordinea de zi şi să aducă informaţii despre subiectele în dezbatere. 

 Art.11. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori, 

programele de activitate, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, se dezbat de către 

Adunarea Generală şi se supun aprobării acesteia. 

 Art.12. Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate 

plus una dintre menbrii cu drept de vot iar hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu. 

Hotărârile privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului sau dizolvarea şi lichidarea 

Asociaţiei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. 

 Art.13. Adunarea Generală este condusă de preşedinte, în lipsa acestuia de 

vicepreşedinte iar în caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, de un 

membru al Consiliului Director. La fiecare şedinţă se întomeşte proces verbal. 

 Art.14. Consiliul Director este organul executiv de conducere  al Asociaţiei. Este 

format din 5 membrii, un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membrii, numiţi de 

Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele Consiliului director este şi 

Preşedintele Asociaţiei.  



 Art.15. Consiliul Director se înbtruneşte în şedinţe lunar sau ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei sau la cererea a cel puţin unei treimi din 

membrii săi. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. Deciziile 

Consiliului director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei întruniri. 

Procesele verbale vor fi semnate de preşedinte şi secretar. 

 Art.16. Consiliul Director adoptă decizii valabile cu majoritatea simplă a membrilor 

prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind decisiv. 

 Art.17. Preşedintele Consiliului Director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte 

persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, conduce lucrările Adunării Generale ale 

Asociaţiei şi ale Consiliului Director. În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita 

prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de un membru al Consiliului 

director, desemnat de acesta. 

 Art.18. Cenzorul efectuează controlul financiar al Asociaţiei. Este ales de Adunarea 

Generală pentru un mandat de un an. Cenzorul are următoarele sarcini: verifică modul în care 

este administrat patrimoniul Asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale, 

poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot, îndeplineşte orice alte sarcini 

stabilite de Adunarea Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare. 

 Art.19. Comitetul de Selecţie a Proiectelor este alcătuit din 5 – 15 persoane, 

reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. 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 întălnirea comitetului 

respectiv. 

 Art.20. Compartimentul administrativ este numit de Consiliul Director şi are 

sarcina de a efectua sarcinile de administraţie al Asociaţiei şi de implementarera Planului de 

dezvoltare locală a teritoriului. 

 Compartimentul administrativ are următoarea componenţă: 

a) Director executiv –Manager- asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea 

organizaţiei, coordonează acţiunile de informare, acţiunile de sprijin pentru 

elaborarea proiectelor, lamsarea apelurilor pentru proiecte, selectarea şi 

monitorizarea proiectelor, arhivarea documentelor. 

b) Expert tehnic -2- elaborarea, concilierea şi lansarea apelurilor de proiecte, 

coordonarea biroului de informare privind completarea şi pregătirea cererii de 

finanţare, evaluarea administrativă şi tehnico-financiară a proiectelor, solicitarea 



de informaţii suplimentare de la beneficiari, monitorizarea şi raportarea la timp a 

realizărilor şi rezultatelor. 

c) Expert tehnic intern -2-Animator- asigură distribuirea informaţiilor către grupurile 

ţintă, prezentarea şi promovarea apelurilor de proiecte lansate de GAL. 

d) Secretar administrativ,  realizează activităţile de secretariat: înregistrarea 

documentelor, primirea şi expedierea corespondenţei, tehnoredactare documente, 

asigură legăturile telefonice, primeşte şi îndrumă personele care intră la sediul 

asociaţiei, contabilitate primară. 

e) Consultatnt extern juridic – oferă consultanţă juridică în cadrul activităţilor 

implementate de GAL, analizează şi aprobă toate documentele furnizate de 

asociaţie, actualizează informaţiile referitoare la noile modificări în legislaţie, 

avizează contractele sau alte acte juridice încheiate de organizaţie cu alte persoane 

fizice sau juridice, acordă consultanţă în orice alte probleme juridice. 

f) Consultant extern financiar – contabil- asigură gestionarea actelor contabile în 

acord cu regulamentul UE şi legislaţia în vigoare, ţine evidenţa documentaţiei 

necesare biroului privind salarizarea, asigurările sociale, angajări, promovări, 

transferuri, plecări din asociaţie, furnizează informaţii şi documente necesare 

elaborării cererilor de pre-finanţare, a cereruilor de rambursare, a rapoartelor de 

progres şi a graficului de depunere a cererilor de rambursare, asigură auditul 

periodic al fluxurilor financiare pe trimestre pe perioada de implementare a 

strategiei de dezvoltare. 

g) Consultant externa agricol – furnizează serviciu de consultanţă şi consiliere 

agricolă, de evaluare a proiectelor din punct de vedere al relevanţei şi al 

sustenabilităţii în domeniul agricol, întocmeşte rapoarte de justificare a selecţiei pe 

baza criteriilor şi a punctajelor obţinute, efectuează vizite pe teren şi verifică 

investiţiile pe baza proiectului şi contractului de finanţare. 

h) Consultant extern- inginer, arhitect- participă la evaluarea proiectelor depuse care 

cuprind activităţi de construcţii, verifică viabilitatea economico-financiară a 

proiectului prin studiu de fezabilitate, verifică dacă acesta este în conformitate cvu 

legislaţia în vigoare, verifică certificatele anexate SF-ului, întocmeşte rapoarte de 

justificare a selecţiei pe baza criteriilor şi punctajelor obţinute la evaluare, 

efectuează vizite pe teren şi verifică investiţiile pe baza proiectului şi a contractului 

de finanţare. 



i) Consultant extern – Auditor – evaluează periodic situaţiile financiare şi raportările 

contabile ale proiectului şi va reflecta în mod resal situaţia financiară a proiectului 

şi concordanţa dintre obiectivele propuse şi rezultatele obţinute. 

 

 

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale 

 

Art. 21 - Personalul din structura de organizare al Asociaţiei ,,Grup de Acţiune Locală 

Sud-Vest Satu Mare ” este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament 

de organizare şi funcţionare precum şi ale fişei postului pe care îl ocupă. 

Art. 22 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a fost elaborat cu acordul 

şi participarea membrilor Asociaţiei ,,Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare”, la 

Adunarea Generală din data de 30.03.2012. 

Art. 23 - Pentru fiecare salariat, cu funcţie de conducere sau de execuţie,  se 

întocmeşte  fişa postului, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, obligaţiile şi 

răspunderile.  Fişa postului se întocmeşte cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite 

prin prezentul Regulament. 

Art. 24 - În caz de nerespectare a prezentului regulament se aplică măsurile necesare 

conform prevederilor legale. 

 

Manager GAL 

TOGA Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 


