
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL-MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI, JUDEȚ BRAŞOV 

Data 13..09.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
01/2017 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificarea masurii M1/ 2A din SDL, conform punctul 2” modificari complexe”, 

litera “b” 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Se solicita modificari ale Modificarea masurii M1/ 2A din SDL din urmtoarele motive: 
 

 Pe fisa masurii M1/2AInvestitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS 
urmatoarele sectiuni: 
 

- 7.Conditii de eligibilitate- Modificarea este motivata de faptul ca  in fisa masurii 

au fost incluse  conditii de eligibilitate de la masurile forfetare, iar masura 

M1/2Aeste masura de investitii, incadreaza  in prevederile Regulamentului (UE) 

1305/2013 la art. 17 –corespondenta submasura 4.1 din PNDR 2014-2020 

- 9.Sume( aplicabile) si rata sprijinului – eliminarea textului: În cazul 

neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, 

inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 ani de la data deciziei 

de acordare a sprijinului. Se vor aplica regulile ajutorului de stat.- deoarece 

pentru proiectele cu obiective care se incadreaza  in prevederile Regulamentului 

(UE) 1305/2013 la art. 17 –corespondenta submasura 4.1 din PNDR 2014-2020 nu 

este prevazut plan de afaceri. 

 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 

x 

 



evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

 Pe fisa masurii M1/2AInvestitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS 

7. Condiții de eligibilitate  

•Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

•Soicitantul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul GAL-MVS iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL MVS; 

•Investitia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu dimensiunea economică de 

minimum 4.000 SO  

•Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri  

•Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de finantare 

• Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru al unei cooperative nou înființate 

(2016-2017) din teritoriul GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară. 

Alte angajamente: Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației 

agricole pe toata durata de implementare sub pragul stabilit prin conditiile de 

eligibilitate. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 50.000 SO, rata sprijinului public 

nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 37.430 euro. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%,cu conditia ca rata 

maxima a sprijinului combinat sa nu depășeasca 90% în cazul fermelor mici și medii daca 

cel putin una din urmatoarele conditii va fi indeplinita: 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei 

care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 

anexa II a R 1305), sau femei; 

 Proiectelor integrate care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una 

dintre ele fiind măsura 4;  

 Utilizarea investițiilor sau serviciilor colective, realizate de formele asociative ale 

fermierilor (cooperative și grupuri de producători) 

 Proiectelor inovative;  

 Proiectelor care propun producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 

pentru consum propriu 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv 

ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 ani de la data deciziei de acordare a 

sprijinului. Se vor aplica regulile ajutorului de stat. 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Ca urmare a actualizarii criteriilor de eligibilitate aferente  masurii M1/2A din cadrul SDL 
GAL MVS vor putea fi elaborate ghiduri si proceduri de evaluare/ selectare conforme cu 
documentele legislative si de programare in vigoare, vor putea fi prezentate la nivelul 
GAL proiecte eligibile care vor fi selectate si vor contribui la implementarea mai rapida a 
Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL MVS. 
 
A. Modificarea propusă generează efect asupra implementării Măsurii M1, prin faptul că 
beneficiarii acestei măsuri, accesează măsura atâta timp cât exprimarea este clară, iar 
textul nu este interpretabil, iar condiţiile asumate sunt realizabile.  
Rezultatul reprezintă depunerea proiectelor pe Masura M1 şi indeplinirea indicatorilor de 
monitorizare. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

A. Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajută 

la indeplnirea acestora. 

 

 

2. Modificarea masurii M2/ 2A din SDL, conform punctul 2” modificari complexe”, 

litera “b” 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

 Pe fisa masurii M2/2A Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS 

urmatoarele sectiuni: 

- 7.Conditii de eligibilitate- Modificarea este motivata de faptul ca  in fisa masurii 

au fost incluse  conditii de eligibilitate de la masurile forfetare, iar masura M2/2A 

este masura de investitii, care se incadreaza incadreaza  in prevederile 

Regulamentului (UE) 1305/2013 la art. 17 –corespondenta submasura 4.1 din PNDR 

2014-2020 

- actualizarea pragului minim euro SO pentru culturiile de capsuni in camp si spatii 

protejate, producerii materialului de inmultire si materialului fructifer si a tuturor 

celorlalte specii si sisteme de cultura. 

- 9.Sume( aplicabile) si rata sprijinului – eliminarea textului: În cazul 

neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, 

inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 ani de la data deciziei 

de acordare a sprijinului. Se vor aplica regulile ajutorului de stat.- deoarece 

pentru proiectele cu obiective care se incadreaza  in prevederile Regulamentului 

(UE) 1305/2013 la art. 17 –corespondenta submasura 4.1 din PNDR 2014-2020 nu 

este prevazut plan de afaceri. 
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b) Modificarea propusă 

 Pe fisa masurii M2/2A Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS 
 

7. Condiții de eligibilitate 

•Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

•Solicitantul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul MVS iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL MVS 

•Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

•Solicitantul  trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției; 

•Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii documentației 

tehnico-economice si a planului de afaceri; 

•Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de finantare; 

•Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă STP de pe teritoriul MVS și trebuie să respecte zonarea speciilor 

din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii; 

•În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din 

categoria biologică certificat; În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va 

fi material fructifer din categoria biologică certificat; 

 Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile: dimensiunea minimă a suprafeței 

pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deținute în proprietate sau în folosință de o exploatație 

agricolă trebuie să fie de minim 4000 euro SO în cazul investițiilor simple; în cazul investițiilor care 

presupun reconversie/ înființare plantații pomicole/producerea de material de înmulție/ material de 

plantare fructifer dimensiune economică a exploatației agricole să fie de minim 4000 euro SO. 

 Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimul : 7000 

euro SO in cazul culturiii de capsuni in camp si spatii protejate;6000 euro SO in cazul producerii de 

material de inmultire si material de platare fructifer;3000euro SO, pentru toate celelalte specii si 

sisteme de cultura Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta 

cu minimul : 4000 euro SO in cazul culturiii de capsuni in camp si spatii protejate;4000 euro SO in 

cazul producerii de material de inmultire si material de platare fructifer;4000euro SO, pentru toate 

celelalte specii si sisteme de cultura 

 

•În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE. 

•Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă 

secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei 

pomicole primare). 

• Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru al unei cooperative nou înființate 

(2016-2017) din teritoriul GAL.  

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  



 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii 

sprijinului care desfășoară activități economice generatoare de profit în teritoriul MVS, necesită 

sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea creerii de locuri de muncă. 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 

37.425 euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora dar rata 

sprijinului nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii daca cel putin una din urmatoarele 

conditii va fi indeplinita: 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei 
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 
anexa II a R 1305), sau femei; 

 Proiectelor integrate care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele 

fiind măsura 4;  

 Utilizarea investițiilor sau serviciilor colective, realizate de formele asociative ale fermierilor 

(cooperative și grupuri de producători) 

  Proiectelor inovative;  

 Proiectelor care propun producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 
pentru consum propriu. Valoare spijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 
5.000-37.425 euro. 

In cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate 

proportional cu obiectivele nerealizate.Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât si verificarea finala nu vor depăși 3 ani de la data deciziei de acordare a 

sprijinului. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Ca urmare a actualizarii criteriilor de eligibilitate aferente masurii M2/2A din cadrul SDL 
GAL MVS vor putea fi elaborate ghiduri si proceduri de evaluare/ selectare conforme cu 
documentele legislative si de programare in vigoare, vor putea fi prezentate la nivelul 
GAL proiecte eligibile care vor fi selectate si vor contribui la implementarea mai rapida a 
Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL MVS. 
 
A. Modificarea propusă generează efect asupra implementării Măsurii M2, prin faptul că 
beneficiarii acestei măsuri, accesează măsura atâta timp cât exprimarea este clară, iar 
textul nu este interpretabil, iar condiţiile asumate sunt realizabile.  
Rezultatul reprezintă depunerea proiectelor pe Masura M2 şi indeplinirea indicatorilor de 
monitorizare. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

A. Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajută 

la indeplnirea acestora. 

 

 

 

 

3. Modificarea masurii M5/ 3A din SDL, conform punctul 2” modificari complexe”, 

litera “b” 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

 

- Pe fisa masurii M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării 

cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu modificari la urmatorea 

sectiune: 

 

- 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – prin inlocuirea textului de la punctul 9. 

Sume (aplicable) si rata sprijinului: “Sprijinul public nerambursabil acordat este 

de 100 % din cuantumul sprijinului si nu poate sa depasasca 10% din valoarea 

productiei comercializate in primii 3 ani si suma maxima este de 29.944 

euro.”, cu textul “Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100 % din 

cuantumul sprijinului, inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, 

solicitantul face dovada desfasurarii productiei comercializate in procent de 

minim 20% din valoarea primei transe.”, deoarece exprimarea nu este clară, iar 

textul este interpretabil. 

-  

 

 

 

b) Modificarea propusă 

Pe fisa masurii M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării 

cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, se  se 

acordă pentru o perioadă de maximum trei ani și este de 29.944 de euro pentru o 

cooperativă. 



Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să 

depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 3 ani şi suma maximă este de 29.944 

euro. , înaintea solicitării celei de-a doua tranşă de plată, solicitantul face dovada desfăşurării 

producţiei comercializate în procent de minim 20% din valoarea primei tranşă. Sprijinul se va acorda 

sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă PA a fost implementat corect. În 

cazul nerespectării PA, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Modificarea propusă generează efect asupra implementării Măsurii M5, prin faptul că 
beneficiarii acestei măsuri, respectiv cooperativele/grupuri de producători accesează 
măsura atâta timp cât exprimarea este clară, iar textul nu este interpretabil, iar condiţiile 
asumate sunt realizabile.  
Impactul pe care modificarea il are la nivelul teritoriului se concretizează prin susţinerea 
dezvoltării cooperativelor/grupurilor de producători şi implicarea acestora în Clusterul  
Rural M9/3A. 
Rezultatul reprezintă depunerea proiectelor pe Măsura M5, şi indeplinirea indicatorilor de 
monitorizare. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

A. Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajută 

la indeplnirea acestora. 

 

 

4. Modificarea masurii M6/ 3A din SDL, conform punctul 2” modificari complexe”, 

litera “b” 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea 

 Pe fisa masurii  M6/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor 

de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea 

facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu 

modificari la urmatorea sectiune: 



- 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  prin inlocuirea textului de la 

punctul 9. Sume (aplicable) si rata sprijinului: “Sprijinul public 

nerambursabil acordat este de 100 % din cuantumul sprijinului si nu 

poate sa depasasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 

3 ani si suma maxima este de 29.944 euro.”, cu textul “Sprijinul public 

nerambursabil acordat este de 100 % din cuantumul sprijinului, inaintea 

solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada 

desfasurarii productiei comercializate in procent de minim 20% din 

valoarea primei transe.”, deoarece exprimarea nu este clară, iar textul 

este interpretabil. 

 

 

b) Modificarea propusă 

 Pe fisa masurii  M6/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 
animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării 
cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu 

  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, se  se 

acordă pentru o perioadă de maximum trei ani și este de 29.944 de euro pentru o 

cooperativă. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate 

să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 3 ani şi suma maximă 

este de 29.944 euro., înaintea solicitării celei de-a doua tranşă de plată solicitantul face 

dovada desfăşurării producţiei comercializate în procent de minim 20% din valoare primei 

tanşe.  

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă PA a fost implementat corect. În 

cazul nerespectării PA, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Modificarea propusă generează efect asupra implementării Măsurii M6, prin faptul că 
beneficiarii acestei măsuri, respectiv cooperativele/grupuri de producători accesează 
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măsura atâta timp cât exprimarea este clară, iar textul nu este interpretabil, iar condiţiile 
asumate sunt realizabile.  
Impactul pe care modificarea il are la nivelul teritoriului se concretizează prin susţinerea 
dezvoltării cooperativelor/grupurilor de producători şi implicarea acestora în Clusterul  
Rural M9/3A. 
Rezultatul reprezintă depunerea proiectelor pe Măsura M6, şi indeplinirea indicatorilor de 
monitorizare. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

A. Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajută 

la indeplnirea acestora. 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

2. Completari  ale Cap IX- Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de 

gestionare , monitorizare , evaluare si control a strategiei, modificare simpla 

conform punctului 1, litera b 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 
Solicităm introducerea în Anexele SDL Fişa de post pentru evaluator proiecte şi 
introducerea în cele 4 fişe de post deja existente a următoarei atribuţii:”Verifică 
eligibilitatea şi conformitatea proiectelor depuse şi va acorda punctajul, în funcţie de 
grila stabilită la lansarea fiecărui apel de selecţie si verificarea pe teren (dacă este cazul) 
– la solicitarea Managerului/Preşedintelui; verifică cererile de plată aferente proiectelor 
– la solicitarea Managerului/Preşedintelui” 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  
Modificare are loc în SDL ANEXA VIII – Se completeaza Atribuţiile corespunzătoare fiecărei 
funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL –  FIŞELE DE POST 

 Verifică eligibilitatea şi conformitatea proiectelor depuse şi va acorda punctajul, în 

funcţie de grila stabilită la lansarea fiecărui apel de selecţie si verificarea pe teren 

(dacă este cazul) – la solicitarea Preşedintelui; verifică cererile de plată aferete 

proiectelor – la solicitarea Preşedintelui;  

 gestionează activităţile de animare şi relaţia cu persoanele resursă din teritoriu 

pentru promovarea acţiunilor GAL-MVS. 
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1. Denumirea compartimentului: 

GESTIUNE PROIECTE 

2. Denumirea postului: 

EVALUATOR PROIECTE 

3. Numele şi prenumele salariatului: 

NUME SI PRENUME SALARIAT 

4. Se subordoneaza: 

MANAGERULUI; 

5. Numele şefului ierarhic: 

NUME ŞI PRENUME ŞEF IERARHIC 

6. Subordonează: 

Numai dacă este cazul 

7. Drept de semnătura: 

Intern: conform deciziilor si delegării de competenţe 

Extern: conform deciziilor si delegării de competenţe 

8. Relaţii funcţionale: 

- cu toate entităţile din unitate, cel puţin la nivelul reprezentanţilor acestora 

9. Pregătirea, experienţa şi competenţe : 

Studii: 

 - Studii superioare  în  domeniul economic/tehnic sau juridic 

 - Curs evaluator proiecte  

- Cunoştinţe operare PC : World,Excel,Poweer Point şi Internet 

- Carnet de conducere cat.B 

- Constituie avantaj cunoaşterea unei limbi straine 

Aptitudini: 

- inteligenţa (gândire logică, memorie); 

- corectitudine, seriozitate, atitudine principală în relaţiile cu oamenii; 

- bune abilităţi de comunicare 

- bună cunoaştere a utilizării calculatorului (pachetul MS Office: word, excel, power 

point) şi a Internetului 

- cunoştinţe despre programul LEADER 

 Atitudini: 

- sincer, dispus la colaborare  

10. Autoritate şi libertate organizatorică: 

Daca este cazul  

11. Responsabilităţi şi sarcini: 

      -   Verifică conformitatea proiectelor pe baza procedurii de verificare a grilei de 

verificare a conformităţii şi eligibilităţii (informaţii referitoare la solicitant şi la proiect, 

informaţii referitoare la concordanţa documentelor solicitate, etc.) 

- Comunică cu aplicanţii (notificări, solicitare de clarificări, etc) 

- Elaborează lista proiectelor care îndeplinesc cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate şi transmite lista proiectelor către CRFIR/OJFIR în vederea evaluării 

tehnico-economice 

- Ţine legătura cu CRFIR/OJFIR în toate aspectele legate de procesul de evaluare 

- Pregateşte reuniunea comitetului de selectare în vederea aprobării listei 

proiectelor selectate 



- Transmite notificări către beneficiarii selectaţi şi îi informează în legătura cu 

etapele următoare pe care aceştia trebuie să le parcurgă în vederea încheierii 

contractelor de finanţare 

      -    Asigură monitorizarea proiectelor     

      -    participă la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai măsurilor din SDL 

- asigură evidenţa informaţiilor statistice referitoare la implementarea măsurilor 

SDL 

- asigură elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării 

către structurile teritoriale ale Autoritatii de Management si a Agentiei de Plati 

cu privire la rezultatele proiectelor selectate, precum şi transmiterea unor 

sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală 

- va realiza pe baza unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe 

teren.  

- Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, 

cum ar fi:  

- eficienţa unor astfel de demersuri; 

- păstrarea bunelor relaţii contractuale; 

- verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect  (verificări fizice şi 

administrative)etc. 

- Fiecare control va fi finalizat cu un raport de control care va conţine informaţii 

despre situaţia constata în urma vizitei în teren, precum şi recomandări facute 

beneficiarului, în cazul în care vor exista abateri în ceea ce priveşte graficul de 

activităţi şi încadrarea în termenele prevăzute, respectarea obligaţiilor prevazute 

prin contractul de finanţare etc.  

- poate înlocui la solicitarea directorului coordonator, expertul animare-promovare 

- Alte responsabilităţi stabilite de manager 

12. Criterii de evaluare a activităţii profesionale : 

       Conform contractului individual de muncă 

13. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora: 

 Conform regulamentului de ordine interioară 

14.Semnături : 

15.Data semnării: 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Modificarea propusă generează efect asupra bunei implementării a SDl . 
Impactul pe care modificarea il are la nivelul teritoriului  este asigurarea personalului care 
verifică cererile de finanţare şi cererile de plată depuse si care asigura animarea 
teritoriului. 



Rezultatul reprezintă certificarea conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare şi a 
cererilor de plată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea propusă duce la îndeplinirea indicatorilor de monitorizare prin evaluarea 

competentă a cererilor de finanţare şi cererilor de plată depuse. 

Modificarea propusă generează efect asupra bunei implementării a SDl . 
Impactul pe care modificarea il are la nivelul teritoriului  este asigurarea personalului care 
verifică cererile de finanţare, cererile de plată depuse si animaea teritoriului. 
Rezultatul reprezintă certificarea conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare şi a 

cererilor de plată. 

 


