
  

 

 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

Data 02/07/2018 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Simplă, conform pct. 1, litera d 

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

Modificarea propusă este ca urmare a faptului că în SDL era prevăzut ca procesul de evaluare , respectiv 
conformitatea și eligibilitatea proiectelor depuse să fie exercitată de Asistent responsabil administrativ și 
Responsabilul cu animarea teritoriului iar conformitatea Cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 
excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) să fie exercitată de Responsabilul administrativ  și angajatul 
pentru activități de secretariat cf.  capitolul IX Organizarea viitorului GAL-Descrierea mecanismelor de 
gestionare, monitorizare, evaluare și control SDL sarcini ce sunt cuprinse în fișele de post. Se întâmplă ca 
unul din angajați să fie în concediu sau în conflict de interese fapt ce necesită ca un alt angajat să exercite 
sarcinile sale de serviciu. Împreună cu CD am hotărît ca să trecem, acolo unde nu este prevăzut, în fișa 
postului posibilitatea de înlocuire ținând cont de faptul că toți angajații au studii superioare de specialitate 
sau studii superioare și cursuri de specializare. În acest sens este necesar ca în toate fișele de post ,mai 
puțin a managerului să fie modificate prin adăugirea sarcinei  necuprinse.  

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

X 



  
b) Modificarea propusă 

Modificarile sunt urmatoarele: 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, 

evaluare si control a strategiei 

 

2) Asistent Responsabil administrativ-Atributiile principale:… participarea la  evaluarea cererilor de 

finanțare depuse (cu exceptia situatiilor in care GAL-ul este beneficiar); monitorizarea implementarii si 

derularii proiectelor.Poate exercita funcția de verificare a conformității cererilor de plată pentru proiectele 

selectate ( cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)  

3) Responsabil cu animarea teritoriului -Atributiile principale; participarea la evaluarea cererilor de 

finanțare depuse, monitorizarea si evaluarea stadiul de derulare-implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Locala a teritoriului. Poate exercita funcția de verificare a conformității cererilor de plată pentru proiectele 

selectate ( cu exceptia situațiilor în care GAL este beneficiar)    

4) Angajat pentru activitati de secretariat - Atributiile principale: primirea si inregistrarea proiectelor 

depuse de potentialii beneficiari; transmiterea notificarilor de aprobare/respingere a proiectelor depuse; 

primirea si inregistrarea contestatiilor, participarea la verificarea conformitatii cererilor de plata pentru 

proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL-ul este beneficiar). Poate exercita funcția de 

evaluare proiecte (conformitate și eligibilitate) în cazul declarării unui conflict de interese sau alt motiv 

întemeiat al unuia dintre evaluator.Punctual, poate înlocui responsabilul administrative în cazul declarării  

de acesta al unui conflic  de interese.  

 

Anexa 8 -Fise post Asistent responsabil administrative 

             -Fișe post responsabil cu animarea teritoriului 

             -Fișe post angajat pentru activități de secretariat 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările solicitate contribuie la rezolvarea mai urgentă atât a evaluării cererilor de finanțare cât și a 
cererilor de plată, având în vedere pregătirea personalului angajat. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are  impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

e) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu s-au modificat.  

 

 

                                                                                                   Manager, 

                                                                                               MARIA PALFI 

 

Tabel formatat


