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     București,  

Nr. 221009 din     .01.2021 

 

                                                                            Se aprobă, 

                                                                           Director General 

                                                                            Elena-Daniela REBEGA                                                          

 

 

 

 

NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 2, SIMPLĂ - anul 2020 

a Asociaţiei G.A.L. Cetatea Tamasidava, jud. Bacău 

 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea 

și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii 

de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ IAȘI și la nivel central în cadrul SLIN. 

  

Ca urmare a analizării documentației transmise de Asociaţia G.A.L. Cetatea Tamasidava, 

județul Bacău, înregistrată la CDRJ sub nr. IS/9416/31.12.2020 propunem spre aprobare 

următoarele: 
 

I. Modificarea Capitolului VII din SDL – Descrierea planului de acțiune, după cum urmează: 
 

  în tabelul cu graficul de realizare a activităților, astfel: 
 

-  prelungirea cu 2 semestre, respectiv până la finalul anului 2021, pentru 

activitățile Animarea teritoriului GAL și Pregătirea, lansarea și derularea 

apelurilor de selecție; 

-  prelungirea cu 3 semestre, respectiv până la jumătatea anului 2022, pentru 

activitatea Analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 
 

  în finalul paragrafului: 
 

 „În cadrul ASOCIAȚIEI G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, funcțiile de management, 

monitorizare, evaluare și altă atribuție sunt îndeplinite …, criteriul de selecție 

CS4.3. este îndeplinit“ 
 

se adaugă textul: 
 

„Contractele de muncă aferente acestor funcții se vor menține cel puțin până 

la momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 

19.2“. 

 

Asociaţia G.A.L. Cetatea Tamasidava  

Adresa: comuna Tamaşi, în clădirea primăriei comunei Tamași, județul Bacău 

Tel. : 0745.301.388 

E-mail: galcetateatamasidava@gmail.com 
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II. Modificarea Capitolului IX din SDL – Organizarea viitorului GAL – Descrierea 

mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, după cum 

urmează: 
 

  în propoziția: 
 

       „Aceste contracte de muncă se vor menține cel puțin până la momentul 

contractării tuturor fondurilor alocate prin SDL“ 
 

se înlocuiește textul „tuturor fondurilor alocate prin SDL“ cu textul „a minimum 80% 

din fondurile aferente sub-măsurii 19.2“, astfel încât textul aprobat este: 
 

  „Aceste contracte de muncă se vor menține cel puțin până la momentul 

contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2“; 
 

 în finalul paragrafului: 
 

  „Funcțiile de management, monitorizare, evaluare și altă atribuție ... , criteriul 

de selecție CS4.3. este îndeplinit“ 
 

se introduce textul: 
 

„Contractele de muncă aferente acestor funcții se vor menține cel puțin până 

la momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 

19.2“. 

 

III. Modificarea Anexei 8 – Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 

implementare a SDL, după cum urmează: 
 

 eliminarea fișei postului „Responsabil evaluarea implementării SDL“; 
 

 modificarea fișei postului „Responsabil monitorizare“, astfel: 
 

 redenumirea fișei postului prin completarea cu „și evaluarea implementării 

SDL“, astfel încât fișa postului se va numi „Responsabil monitorizare și 

evaluarea implementării SDL“; 
 

 la punctul Atribuții și responsabilități, se introduc următoarele: 
 

„– elaborează și implementează planul de evaluare a strategiei de dezvoltare 

locală; 

- culege informații, respectând criteriile aplicabile LEADER; 

- analizează eficiența și măsoară gradul de atingere a obiectivelor propuse și 

de realizare a rezultatelor scontate; 

- analizează dacă resursele sunt consumate economic pentru a atinge 

obiectivele propuse; 

- analizează dacă activitățile își ating grupul țintă iar impactul lor este 

resimțit pe termen lung; 

- verifică respectarea planificării legate de implementarea SDL; 

- raportează Managerului, în mod periodic, rezultatele acțiunilor derulate“; 
   

 modificarea organigramei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA conform precizărilor 

menționate mai sus. 
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Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 

naționale și europene în vigoare, menținerea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de 

selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale SDL. 

De asemenea, trebuie să respectați prevederile Notei DGDR – AM PNDR nr. 

235782/23.12.2020 privind implementarea SDL, în special în ceea ce privește includerea 

în documentația de accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului 

maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2023, cât și a termenului limită de depunere a 

ultimei cereri de plată a beneficiarilor – 30.09.2023. 

 

Atragem atenția asupra obligației GAL de a asigura toate prevederile Ghidului Grupurilor 

de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind 

comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a 

strategiei inițiale cât și tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare 

de strategie generează o nouă versiune a SDL ( SDL în track changes + Nota privind 

propunerea de modificare a SDL – F6). 

 

Propun spre aprobare, 

Director General Adjunct 

Bogdan ALECU 
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