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Capitolul 1 - DEFINIȚII 
 

Beneficiar – organizatie publica sau privata care preia responsabilitatea realizarii unui proiect si 

pentru care a fost emisa o Decizie de finantare de catre AFIR/ care a incheiat un Contract de 

finantare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cerere de finantare - 

document depus de catre un solicitant in vederea obtinerii sprijinului financiar nerambursabil; 

Cofinantare publica – reprezinta fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta 

este asigurata prin contributia Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei; 

Controlul implementarii strategiei - presupune stabilirea unui sistem de verificare a 

respectarii planificarii legate de implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala; Evaluarea - 

implica o decizie cu privire la interventii, in functie de rezultatele, de impactul si de nevoile 

pe care acestea urmaresc sa le satisfaca. Ea este un instrument sistematic, care ofera dovezi 

pentru luarea deciziilor si imbunatateste eficacitatea, utilitatea si eficienta implementarii 

strategiei; 

Grup de Actiune Locala (GAL) – parteneriat public - privat alcatuit din reprezentanti ai sectoarelor 

public, privat si societatea civila; 

LEADER – Masura din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a 

implementarii Strategiilor elaborate de catre GAL. Provine din limba franceza 

„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legaturi intre Actiuni pentru 

Dezvoltarea Economiei Rurale”; 

Masura – set de operatiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre Prioritatile 

Uniunii in materie de dezvoltare rurala; 

Monitorizarea Strategiei - reprezinta activitatea sistematica prin care se pun la dispoziţia 

factorilor implicaţi (Autoritatea de Management, Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) 

informaţii cu privire la progresul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL ȚINUTUL 

ZIMBRILOR; 

Proiect – orice operaţiune intreprinsa de un beneficiar al masurilor incluse Strategia de dezvoltare 

locala 2014 – 2020; 

Potenţial beneficiar (solicitant) – reprezinta o persoana juridica/ persoana fizica autorizata care 

este eligibila (care indeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a incheiat inca un contract de finanţare cu AFIR 

Proiect eligibil – Proiect care indeplineşte criteriile şi condiţiile precizate in Ghidul Solicitantului, 

pe care trebuie sa le indeplineasca in vederea finantarii. 

Rata de eroare a proiectelor - reprezinta raportul dintre proiectele declarate eligibile la AFIR si 

proiectele selectate la GAL. 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semneaza angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Sesiune de depunere - reprezinta perioada calendaristica in cadrul careia Asociatia GAL ȚINUTUL 

ZIMBRILOR poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari; 
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Strategie de Dezvoltare Locala - Document ce trebuie transmis de potentialele GAL-uri catre 

Autoritatea de Management si care va sta la baza selectiei acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitatile si resursele necesare pentru dezvoltarea comunitatilor rurale si masurile 

specifice zonei LEADER; 

Valoare eligibila a proiectului – reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrari 

care se incadreaza in lista cheltuielilor eligibile precizata in prezentul ghid şi care pot fi decontate 

prin FEADR; procentul de cofinanţare publica şi privata se calculeaza prin raportare la valoarea 

eligibila a proiectului; 

Valoarea neeligibila a proiectului – reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 

lucrari care sunt incadrate in Lista cheltuielilor neeligibile precizata in prezentul ghid şi, ca 

atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate in calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanţare publica; cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral, din 

punct de vedere financiar de catre beneficiarul proiectului; Valoare totala a proiectului – 

reprezinta suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru investiţii/servicii; 

Zi – zi lucratoare. 

 

Capitolul 2 – NOȚIUNI GENERALE  
 

Asociatia GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR este responsabila pentru administrarea si implementarea SDL in 

mod eficient, eficace si corect in raport cu obiectivele acesteia si in conformitate cu Regulamentul 

European. Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adaugata a 

abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvata. 

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informatilor relevante despre modul de 

desfasurare a unor actiuni si are ca scop analizarea modului in care actiunea/actiunile respective 

si-au atins tinta si au avut eficienta scontata. 

Mecanismul de monitorizare prevede un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului 

in care are loc gestionarea financiara a implementarii SDL, care sa permita colectarea sistematica 

si structurarea lunara/ trimestriala/ semestriala/ anuala a datelor cu privire la activitatile 

desfasurate si proiectele depuse de beneficiarii GAL. 

 

Monitorizarea proprie a SDL constituie o prioritate pentru GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR si se axeaza 

pe urmatoarele componente: 

 MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE se va organiza si desfasura atat la sediul GAL 

cat si pe teren, la sediul beneficiarilor si la locatia investitiei. 

 MONITORIZAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI (indeplinirea obiectivelor GAL, monitorizarea 

functionarii) presupune stabilirea unui sistem de verificare al respectarii planificarii legate 

de implementarea SDL. Monitorizarea reprezinta procesul de colectare si centralizare 

informatii. 
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Evaluarea reprezinta procesul prin care sunt determinate eficacitatea si eficienta implementarii 

strategiei. 

Evaluarea cuprinde totalitatea activităţilor menite să evalueze contribuţia adusă de SDL la 

obiectivele PNDR şi mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare 

a contribuţiei şi impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta. 

Evaluarea se va face pe baza unor indicatori (de exemplu indicatori de input, output, de rezultat, 

de impact etc) in conformitate cu Planul de evaluare. Acest plan se bazeaza pe obligativitatea 

beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR referitoare la stadiul și progresul 

implementării proiectului. 

 
 

Capitolul 3 – MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE  
 

 
Monitorizarea stadiului implementarii proiectelor selectate de GAL se va realiza atat in baza 

documentelor solicitate si primite de la beneficiari cat si in baza vizitelor efectuate in teren de 

catre expertii GAL. 

 
ACTIUNI DE MONITORIZARE A PROIECTELOR: 

 Urmarirea implementarii proiectului (contractare, derularea procedurilor de achizitii, 

raportari, ordine de incepere a lucrarilor, finalizare lucrari, receptie, depunerea dosarelor 

de plati, efectuare plati - in functie de specificul proiectului); 

 Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii proiectului in urma problemelor 

identificate; 

 Facilitarea coordonarii intre activitatile componentelor proiectelor. 
 
 
 
 
 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI PROIECTULUI 

Obligatiile beneficiarului proiectului fata de GAL raportat la monitorizarea proiectului conform 

contractului de finantare sunt: 

1. Transmiterea catre GAL, in termen de 5 zile calendaristice de la data elaborarii/intrarii in 

vigoare/solicitarii, in functie de caz a: 

 Copia Contractului/Deciziei de finantare semnata cu AFIR; 

 Copia Notificarilor / Actelor Aditionale la contractele de finantare incheiate cu AFIR; 

 Copia Notificarilor de plata emise de AFIR; 

 Alte documente solicitate de GAL (de exemplu: raport de activitate, 

dosare/centralizatoare dosare achizitii, extras Revisal pentru demonstrarea locurilor de 
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munca create etc); 

 Cererile de plata, in vederea verificarii conformitatii acestora, inainte de depunerea la 

OJFIR/CRFIR. 

2. Asigurarea sustenabilitatii/ mentenenta investitiei propusa prin proiect astfel: 

 sa permita accesul reprezentantilor GAL la locul de realizare a proiectului / investitiei, in 

vederea monitorizarii progresului proiectului; 

 sa puna la dispozitia reprezentantilor GAL documentele solicitate (privitoare la actiunile 

prevazute in Planul de afaceri), in vederea monitorizarii implementarii proiectului. 

Dupa lansarea primului apel de selectie a proiectelor si contractarea proiectelor de catre AFIR, 

expertii GAL, cu atributii in acest sens, vor intocmi DOSARUL DE MONITORIZARE A FIECARUI 

PROIECT CONTRACTAT. In acest sens se va completa Tabelul de monitorizare a respectarii 

termenelor (Formular 1) unde vor fi centralizate toate proiectele selectate la GAL si contractate 

ulterior la AFIR. 

Monitorizarea stadiului implementarii proiectelor se va realiza atat in baza documentelor solicitate 

si primite de la beneficiari, cat si in baza vizitelor efectuate in teren. 

 
DOSARUL DE MONITORIZARE A PROIECTULUI CONTRACTAT se constituie pentru 

monitorizarea implementarii proiectului si contine urmatoarele formulare proprii GAL: 

 Copie grafic de implementare actualizat (dacă este cazul); 

 Fisa de monitorizare a proiectului selectat de GAL (Formular 2); 

 Fisa de verificare pe teren (Formular 3); 

 Raport de activitate (Formular 4), daca este cazul. 
 

Angajatii GAL vor efectua vizite in teren la beneficiarI in vederea monitorizarii stadiului fizic 

al proiectului. 

 

Monitorizarea proiectului furnizeaza informaţii care vor fi utile pentru: 

 analizarea situaţiei beneficiarului şi proiectului; 

 analizarea daca resursele din proiect sunt bine utilizate; 

 identificarea problemelor cu care se confrunta beneficiarii proiectelor şi gasirea de 

soluţii; 

 asigurarea ca toate activitaţile sunt realizate conform proiectului si la timp; 

 folosirea exemplelor de buna practica de la un proiect la altul; 

 constatarea daca modul in care a fost planificat proiectul reprezinta cel mai bun mod de a 

rezolva problema propusa; 

 identificarea potentialelor erori/probleme/nereguli, verificarea remedierii acestora sau 

sesizarea forurilor competente in situatia in care problema identificata depaseste sfera de 
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competente a GAL. 

 

Capitolul 4 – MONITORIZAREA IMPLEMENTARII SDL  
 

Monitorizarea implementarii SDL se materializeaza in centralizarea urmatoarelor informatii: 

- indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de interventie si a celor 

suplimentari; 

- contributia SDL la realizarea indicatorului specific LEADER; 

- crearea de locuri de munca; 

- numarul si valoarea proiectelor selectate, contractate, platite si reziliate, finalizate; 

- finantarea proiectelor care contin: 

 interventii in infrastructura sociala; 

 actiuni adresate minoritatilor locale; 

 masuri care implica asocierea. 

In acest sens angajatii cu atributii in monitorizarea proiectelor, vor avea in vedere urmatorul tabel 

cu indicatorii de monitorizare din cadrul SDL GAL Ținutul Zimbrilor: 

 

NR. 
CRT. 

MASURA GAL BUGET TOTAL 

/MASURA 

(EURO) 

INDICATORI MONITORIZARE/ 
MASURA 

M 1.1 / 1A Sprijin pentru activitati 

demonstrative si actiuni de 

informare in teritoriul GAL 

 

21492,93 1 euro  Cheltuieli publice totale – 21492,93euro.  

 Numarul de actiuni demonstrative si vizite 

de studiu.1 

 Numarul de participanti la actiunile 

demonstrative si vizitele de studiu -15. 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

                                            
1 Actualizat  în SDL v4 - 20202 



 

 
 

 

             
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor;  

Sediul social al solicitantului: str. Stefan cel Mare , comuna Vanatori Neamt, 

sat Lunca, jud.Neamt, cod postal 617500, tel. 0754018140, www.gal-

tinutulzimbrilor.ro ; email:office@gal-tinutulzimbrilor.ro 
Proiect ,,Sprijin pentru cheltuieli de animare si functionare” din cadrul Sub-
masurii 19.4, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 
LEADER, Contract SUBSECVENT NR.2: Nr.C19402140011612911127/20.12.2019 

 

PROCEDURĂ 
OPERAȚIONALĂ 

2020 

Ediţia I 
Revizia 

1 

Pagina 8/18 

     

 

M1.2 / 1B Sprijin pentru infiintarea 
si dezvoltarea de structuri 
asociative in teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor 

 85977,1 2 euro  Numarul de exploatatii 
agricole/beneficiari sprijiniti -1 

 Numarul de fermieri ce participa la 
inregistrarea structurii (numar membri 
fondatori): minim 1; 

 Suprafata detinuta de membrii  
parteneriatului > 0; 

 Cantitatea estimata sa fie comercializata 
prin parteneriat > 0; 

 Numar de locuri de munca create direct -
1  

 Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare -
1 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

MĂSURA 

2.1/2A  

Identitate regională prin 
transformarea fermelor 
mici in ferme de referință 

75.000,00 euro3  Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 11 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

M 2.2 / 2A Modernizarea exploatatiilor 

agricole din teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor 

 

240868,73 4euro  Numărul de exploatații agricole / 

beneficiari sprijiniți: 1  

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de munca create: 45 

 

  Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

M 2.4 / 2B Reinnoirea generatiei de 
fermieri prin incurajarea 
micilor intreprinzatori 
tineri rurali 

50.000,00  euro6  Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de munca create: 2 

                                            
2 Actualizat în SDL v4 2020 
3 Actualizat in SDL v2 2018 
 
4 Actualizat în SDL V4 2020 
5 Actualizat in SDL v2 2018 
 
6 Actualizat in SDL v3 2019 
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Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si 
Inovare 

M3.1 / 4A Conservarea, protectia si 
mentinerea biodiversitatii 
naturale a zonelor 
protejate, inclusiv a 
zonelor Natura 2000 in 
teritoriul GAL. 

 9992,71 7 euro  Suprafata totala (ha): 100 ha; 

 Numarul de arii protejate sau Natura 2000 

implicate in proiect: 1 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

M4.1 / 6A Sate viabile in teritoriul 
GAL prin infiintarea de 
intreprinderi mici 

105.000,00 euro8  Numarul de locuri de munca create - 

minim 1 loc de munca nou creat;  

 Numar total de intreprinderi 

sprijinite/create - 1; 

 Numarul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protectia mediului -1. 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

M 4.2 / 6A Incurajarea micilor 
intreprinzatori rurali 

230159,03 9euro  Numarul de locuri de munca create - 

minim 1 loc de munca nou creat;  

 Numar total de intreprinderi sprijinite-1;  

 Numarul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protectie a mediului-1. 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

                                            
 
7 Actualizat în SDL v4 2020 
8 Actualizat în SDL v2 2018 
9 Actualizat în SDL v4 2020 
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M4.3 / 6B Dezvoltarea infrastructurii 
sociale in teritoriul GAL 
prin proiecte integrate 

143.296,9310 euro  Populația  din mediul rural care 

beneficiază de servicii /infrastructuri 

sociale îmbunătățite: 50  

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

clima si Inovare 

M4.4 / 6B 

 

 

Dezvoltarea unor sate 

viabile prin inovare sociala 

in teritoriul GAL 

CODUL Măsurii: M4.4 

 

775690,38 11 

euro 

 Populația care beneficiază de ser-

vicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

 Nr. de UAT-uri sprijinite: 4 

 Nr. de proiecte ce au componente inovative 

sau de protecție a mediului: 1 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 
clima si Inovare 

M4.5 / 6B Incluziunea sociala pentru 

populatia roma 

61771,52 12euro  Populație etnică din mediul rural care 

beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 50 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si 

  clima si Inovare 

BUGET TOTAL   1.799.249,33 euro 

 

Capitolul 5 – MONITORIZAREA IMPLEMENTARII SDL GAL ȚINUTUL 
ZIMBRILOR DE CATRE CDRJ (AMPNDR) 

Pentru situatiile lunare privind Calendarul apelurilor de selectie, GAL transmite informatiile catre 

CDRJ in prima zi de vineri a fiecare luni calendaristice, doar in cazul in care au intervenit 

modificari fata de situatia anterioara trnsmisa. Informatiile care s- au modificat vor fi evidentiate, 

utilizand o culoare distincta. 

 
MONITORIZARE TRIMESTRIALA 

Pentru evidentierea gradului de implementare al SDL, GAL va realiza monitorizarea trimestrial, 

conform modelului din Anexa 2 - Monitorizare GAL, tinand cont de documentul suport Instructiuni 

privind completarea Anexei 2 si raportarea acesteia doar catre CDRJ in primele 5 zile lucratoare 

                                            
10 Actualizat în SDL v4 2020 
11 Actualizat în SDL v4 2020 
12 Actualizat în SDL v4 2020 
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ale trimestrului urmator. 

Stadiul implementarii tuturor masurilor din SDL va cuprinde numarul si valoarea proiectelor 

selectate, contractate, platite si reziliate, finalizate. 

Structura, continutul si termenul limita de transmitere al documentelor de raportare catre 
CDRJ se poate modifica in functie de modificarile survenite in ghidul Masurii (19.2 si 19.4) si 
Manualului de procedura aferent (19.2 si 19.4). 

 

Capitolul 6 - MONITORIZAREA IMPLEMENTARII SDL GAL ȚINUTUL 
ZIMBRILOR DE CATRE AFIR 

Lunar GAL Ținutul Zimbrilor va intocmi pana in data de 3 a fiecarei luni, Anexa - Situatia 

centralizata a implementarii Sub - masurii 19.2, - cumulata, care va cuprinde urmatoarele date: 

1. Numarul sesiunilor de selectie lansate de GAL si alocarea publica totala aferenta sesiunilor 

lansate (defalcat pe masuri SDL); 

2. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor depuse la GAL in cadrul sesiunilor de 

selectie lansate; 

3. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor retrase in cadrul sesiunilor de selectie 

lansate; 

4. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor neconforme in cadrul sesiunilor de 

selectie lansate; 

5. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor neeligibile in cadrul sesiunilor de 

selectie lansate; 

6. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor eligibile si neselectate in cadrul 

sesiunilor de selectie lansate; 

7. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor eligibile si selectate in cadrul sesiunilor 

de selectie lansate; 

8. Numarul si valoarea publica eligibila a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de 
selectie lansate. 

Situatia centralizata poate suferi modificari si va fi transmisa pana in data de 3 a fiecarei luni 
calendaristice la OJFIR si va cuprinde informatiile aferente lunii calendaristice anterioare. 

 
In ceea ce priveste monitorizarea proiectelor finantate prin Sub-masura 19.2 la nivelul SDL, GAL-
ul are obligatia de a intocmi, trimestrial, o situatie centralizata cumulata in format Excel, conform 
Anexei 1: „Monitorizare trimestriala a proiectelor finantate prin Strategia de Dezvoltare 
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Locala“ a prezentului Ghid. Situatia centralizata va fi transmisa pana in data de 5 a lunii 
calendaristice urmatoare finalizarii trimestrului la CE SLIN OJFIR si va cuprinde informatiile 
aferente trimestrului calendaristic anterior; deci datele de transmitere vor fi: 5 aprilie, 5 
iulie, 5 octombrie, 5 ianuarie. 

Structura, continutul si termenul limita de transmitere al documentelor de raportare 
catre AFIR se poate modifica in functie de modificarile survenite in ghidul Masurii (19.2 
si 19.4) si Manualului de procedura aferent (19.2 si 19.4). 

 

Capitolul 7 – MONITORIZAREA FUNCTIONARII ASOCIATIEI GAL  
 

Monitorizarea functionarii GAL Ținutul Zimbrilor de catre AFIR se refera la urmatoarele 

aspecte: 

 Verificarea organigramei, CIM, dosarelor de personal, cuantumul salariilor, etc; 

 Verificarea sediului social/administrativ/punct de lucru; 

 Verificarea contractelor de prestari servicii si furnizare bunuri incheiate de catre GAL cu 

terti; 

 Verificarea cheltuielilor de instruire a angajatilor si liderilor locali; 

 Verificarea cheltuielilor de animare (activitati de promovare sau informare); 

 Verificarea respectarii Graficului Calendaristic de implementare a activitatilor; 

 Verificarea dosarelor cererilor de plata. 
 

Monitorizarea functionarii GAL Ținutul Zimbrilor de catre DGDR – AM PNDR (CDRJ) se refera la 

urmatoarele aspecte: 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie a SDL GAL Ținutul Zimbrilor; 

 Verificarea sediului social/functional al GAL Ținutul Zimbrilor; 

 Asigurarea comunicarii si transparentei; 

 Verificarea capacitatii administrative pentru implementarea SDL (inclusiv 

organigrama de personal). 

 

 
 

 



 

 
 

 

             
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor;  

Sediul social al solicitantului: str. Stefan cel Mare , comuna Vanatori Neamt, 

sat Lunca, jud.Neamt, cod postal 617500, tel. 0754018140, www.gal-

tinutulzimbrilor.ro ; email:office@gal-tinutulzimbrilor.ro 
Proiect ,,Sprijin pentru cheltuieli de animare si functionare” din cadrul Sub-
masurii 19.4, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 
LEADER, Contract SUBSECVENT NR.2: Nr.C19402140011612911127/20.12.2019 

 

PROCEDURĂ 
OPERAȚIONALĂ 

2020 

Ediţia I 
Revizia 

1 

Pagina 13/18 

     

 

 

 

 

Capitolul 8  

EVALUAREA ȘI CONTROLUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

 
 

 

Conform art.33 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 și prevedrilor din PNDR , GAL –ul are 

obligația de a asigura la nivel local evaluarea SDL. 

 

Ghidul Operațional Privind Evaluarea Impplementarii SDL ( iulie 2018 ) oferă informații 

necesare elaborării PLANULUI DE EVALUARE și a RAPORTULUI DE EVALUARE. 

PLANUL DE EVALUARE va fi elaborat de GAL și va cuprinde descrierea etapelor necesare și 

modalitatea de realizare a Raportului de Evaluare, fiind un document intern al GAL 

înscopul planificării și gestionării activității de evaluare. 

 

Evaluarea Implementarii SDL,  realizată la nivel GAL , va avea ca referința perioada 

cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sM19.4 ( 22.12.2016) și data de 

01.10.2018, termenul limită de finalizare și transmitere a Raportului de Evaluare fiind 

31.01.2019. 

 

Raportul de Evaluare  semnat de către reprezentantul legal al GAL va fi transmis către AM 

PNDR la adresa de email pndr@madr.ro, în format pdf și editabil, și nu va cuprinde 

documente rezultate din colectarea și analiza datelor, cum ar fi :chestionare , minute,etc. 

 

 

 

 

 
 

mailto:pndr@madr.ro
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Capitolul 9 – EVALUAREA PERFORMANTELOR PRIVIND 

IMPLEMENTAREA SDL - REDISTRIBUIREA FONDURILOR AFERENTE 
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA 

 

Evaluarea Performantelor reprezinta o etapa distincta a evaluarii, care cuprinde analiza 

implementarii SDL privind capacitatea administrativa, nivelul de contractare si de plata, rata de 

eroare a evaluarii proiectelor si animarea teritoriului. Aceasta evaluare va avea ca referinta 

perioada cuprinsa intre semnarea primului contract subsecvent de finantare aferent sub-masurii 

19.4 si sfarsitul lunii septembrie 2019, ce va cuprinde urmatoarele etape: 

- Depunerea de catre GAL a Raportului privind evaluarea performantelor conform Anexei 3 - 

Raport privind evaluarea performantelor – pana la 10 octombrie 2019; 

- Analiza DGDR AM PNDR privind veridicitatea datelor inscrise si notificarea GAL privind 

rezultatul evaluarii – pana la 31 octombrie 2019; 

- Proces de conciliere (daca este cazul) – pana la 15 noiembrie 2019; 

- Reactualizare Planuri de finantare si avizare de catre AM PNDR (in cazul 

suplimentarii/diminuarii alocarii financiare aferenta SDL, ca urmare a rezultatului evaluarii) 

– pana la 29 noiembrie 2019; 

- Intocmire Raport privind rezultatul evaluarii SDL - urilor aprobat de directorul general 

al DGDR AM PNDR privind actualizarea sumelor alocate SDL-urilor 
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autorizate pentru functionare si postare pe pagina de internet a MADR – 6 decembrie 

2019; 

- Informare AFIR privind rezultatul evaluarii performantelor – 13 decembrie 2019. 

Nivelul de performanta al implementarii SDL va fi evaluat pe baza informatiilor prezentate de GAL 

ce vor fi validate de AM PNDR si poate fi indeplinit prin atingerea unui nivel de cel putin 60% 

valoare contractata raportata la valoarea totala a SDL (inclusiv cheltuielile de functionare), caz in 

care nu se va aplica nicio penalizare. 

Pentru GAL-urile care nu vor atinge nivelul de contractare mentionat mai sus in perioada de 

referinta (pana la sfarsitul lunii septembrie 2019), se va aplica o penalizare proportionala cu 

nerealizarea gradului de performanta stabilit, ponderea criteriilor de penalizare fiind cele 

mentionate in dreptul fiecarui criteriu, dupa cum urmeaza: 

   pentru nerealizarea nivelului de cel putin 60% valoare contractata raportata la valoarea 

totala a SDL (inclusiv cheltuielile de functionare) se va aplica o penalizare de 60% (se aplica 

la diferenta rezultata dintre suma care trebuia contractata si suma efectiv contractata); 

   pentru nerealizarea unui nivel de cel putin 20% valoare platita raportata la valoarea totala 

a SDL (inclusiv cheltuielile de functionare) se va aplica o penalizare de 25%; 

   pentru neincadrarea in pragul maxim de 30% privind rata de eroare a evaluarii proiectelor 

se va aplica o penalizare de 5%. Criteriul privind neincadrarea in pragul maxim de 30% privind 

rata de eroare a evaluarii proiectelor nu se va aplica pentru proiectele selectate in cadrul 

Apelurilor lansate de GAL in anul 2017; 

   pentru eficienta scazuta a animarii in teritoriu (in nicio sesiune din toate cele lansate, nicio 

masura nu a fost supralicitata, astfel incat sa se demonstreze ca prin animarea in teritoriu 

au fost informati solicitantii si exista interes in teritoriu, asa cum demonstreaza si analiza 

SWOT si activitatile de animare realizate la momentul elaborarii SDL) se va aplica o 

penalizare de 10%. 

Penalizarea proportionala mentionata mai sus se aplica cumulativ (in cazul in care sunt mai multe 

criterii neindeplinite) la diferenta dintre 60% din valoarea totala a SDL si valoarea proiectelor 

contractate. 

Sumele recuperate de la GAL-urile care nu au atins nivelul de performanta descris mai sus vor fi 

redistribuite catre GAL-urile performante, cu acordul acestora. 

Performanta GAL va fi stabilita si clasificata in functie de urmatorul algoritm: 

40 x ponderea valorii contractate + 60 x ponderea valorii platite 

Cele mai performante GAL-uri vor beneficia de o suplimentare a alocarii totale pe SDL, numarul 

acestora fiind acelasi cu numarul celor de la care se retrag sume (penalizati). Sumele vor fi 

acordate progresiv, crescand cu o rata de 10% din valoarea cea mai mica acordata, dupa cum 
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urmeaza: 

S = Suma disponibilizata 

a = valoareacea mai mica acordata(primita de GAL- ul cel mai putin performant) n = nr. 

de GAL-uri performante (egal cu nr. de GAL- uri penalizate) 

r = rata progresiva = 10%*a 

S = n*a + [1+2+3+…..+(n-1)]*0,1a 

S = n*a + n(n-1)/2*0,1a 

Din formula aplicata, se va determina valoarea primita de GAL-ul cel mai putin performant (a), 

care va creste progresiv cu o rata de 10% pentru urmatoarele GAL-uri ierarhizate. 

 

Capitolul 10 - RESPONSABILITATI  

10.1 Cu privire la monitorizarea SDL: 

MANAGERUL GAL 

 coordoneaza activitatea de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala si efectuarea 

de activitati specifice de monitorizare si evaluare a realizarii obiectivelor si indicatorilor 

din Strategie; 

 urmareste intocmirea documentelor de monitorizare si transmiterea acestora in termenul 

stabilit institutiilor beneficiare si organelor de decizie a GAL; 

 avizeaza documentele de monitorizare intocmite de expertii tehnici; 

 dispune masurile ce se impun cu privire la a realizarii obiectivelor si indicatorilor din 

Strategie; 

 asigura intocmirea rapoartelor de activitate ale GAL-lui. 

 Coordoneaza întocmirea si transmiterea Anexa 2 - Monitorizare GAL, care cuprinde 

tabele de mai jos către CDRJ; 

o Tabelul 1 – Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de interventie 

o Tabelul 2 – Monitorizarea Indicatorilor suplimentari 

o Tabelul 3 – Stadiul implementarii masurilor care asigura indeplinirea criteriilor de 

selectie 

o Tabelul 4 – Stadiul implementarii tuturor masurilor din SDL 

 Coordoneaza intocmirea situațiilor statistice si rapoartelor tehnice asupra implementarii 

SDL la solicitarea CDRJ / AFIR /AM PNDR. 
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10.2 Cu privire la monitorizarea proiectelor: 

MANAGERUL GAL 

 asigura desfasurarea activitatilor de monitorizare a proiectelor contractate si ia masuri in 

conformitate cu prevederile legale si procedurale dupa caz; 

 realizeaza planificarea vizitelor in teren pentru monitorizarea proiectelor; 

 avizeaza rapoartele de verificare in teren cu privire la implementarea proiectelor; 

 avizeaza fisele de monitorizare a proiectelor; 

 dispune masuri pentru remedierea deficientelor constate cu privire la 

implementarea proiectelor; 

 dispune masuri pentru raportarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor alocate din 

Strategia GAL, in conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 colaboreaza cu ofiterii de proiect desemnati de catre Autoritatea de management si/sau cu 

reprezentatii altor autoritati cu competente in solutionarea problemelor identificate, daca 

este cazul; 

 Coordoneaza intocmirea și completarea Dosarelor de Monitorizare a Proiectelor 

contractate ; 

 Coordoneaza elaborarea trimestriala a Anexei 1 privind situația proiectelor monitorizate și 

transmiterea către AFIR; 

 
10.3 Cu privire la Evaluarea si Controlul implementarii SDL: 

 

        Managerul GAL  

 Dispune constituirea unui COMITET DE COORDONARE A EVALUARII pentru întocmirea 

PLANULUI DE EVALUARE și a RAPORTULUI DE EVALUARE; 

 Coordoneaza derularea evaluării propriu-zise: 

- aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare alese pentru a colecta informațiile necesare; 

- analiza informațiilor, formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, formularea 

concluziilor și recomandărilor, elaborarea raportului de evaluare; 

 Asigura diseminarea rezultatelor evaluării; 
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Capitolul 11 - ANEXE  
 

Anexa 1 - Monitorizare trimestriala proiecte finantate prin Strategia de Dezvoltare Locala; 

Anexa 2 - Monitorizare-GAL; 

Clarificari anexa 2 ghid V 02; 

Instructiuni privind completarea Anexei 2; 

Anexa 3 – Raport privind evaluarea performantelor; 

Formular 1 - Tabel de monitorizare a respectarii termenelor -SPRIJIN F; 

Formular 1 - Tabel de monitorizare a respectarii termenelor; 

Formular 2 - Fisa de monitorizare a proiectului selectat de GAL; 

Formular 3 - Fisa de verificare pe teren monitorizare; 

Formular 4 - Raport de activitate;  


