
 

 

CAPITOLUL 3 

Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a  SDL 

 
Art. 11. Mecanismele de gestionare, monitorizare, 
evaluare și control a SDL constau în gestionarea 
corespunzătoare a SDL prin: 
a. Depistarea problemelor legate de implementarea, 

gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul SDL şi 
luarea operativă a deciziilor asupra implementării acesteia; 

b. Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a 
resurselor; 

c. Facilitarea coordonării între activităţțile SDL; 
d. Monitorizarea şi raportarea la timp către factorii de decizie, a 

realizărilor şi rezultatelor SDL, conform calendarului de 
activităţți al GAL-ului;  

e. Evaluarea prin elaborarea unui sistem clar de organizare a 
înregistrării şi raportării către AM a informaţțiilor privind 
rezultatele implementării SDL. Astfel, GAL-ul va elabora o 
Procedura de Evaluare prin care se va descrie modalitatea 
de evaluare SDL. Va fi elaborat unui set de indicatori 
(consideraţți relevanţți în reflectarea eficienţței obţținute în 
urma implementării proiectelor) şi a unei metodologii de 
evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – de început, 
intermediare şi finale) a rezultatelor implementării; 

f. Controlul constă într-un sistem de verificare a respectării 
planificării legate de implementarea SDL. 
 

Art. 12. Mecanismul  de monitorizare pentru 
proiectele selectate de GAL 
Monitorizarea proiectelor se face de către GAL în vederea 
urmăririi realizării proiectului, atingerii obiectivelor şi a 
îndeplinirii indicatorilor stabiliţți prin contract. 
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Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi 
efectuată de către angajaţții GAL și va urmări respectarea 
termenilor contractuali asumaţți la momentul acordării 
finanţțării. Monitorizarea va avea rolul de a asigura 
implementarea proiectelor în condiţțiile stabilite, dar va putea 
să și ofere o imagine a evoluţției procesului de dezvoltare locală 
la nivelul teritoriului. Procesul de monitorizare și de asigurare a 
sustenabilităţții începe din momentul semnării contractului de 
finanţțare şi se termină la 3/5 ani după finalizarea proiectului, în 
funcţție de tipul și complexitatea proiectului. 
Art. 13. Pentru realizarea monitorizării proiectului, GAL-ul va 
desfăşura următoarele activităţți: 
a. Analizează datele și informaţțiile referitoare la progresul 

proiectelor cuprinse în rapoartele vizitelor de monitorizare 
efectuate, rapoartele lunare de analiză, rapoartele de progres 
ale beneficiarilor; 

b. Propune măsuri de remediere a deficienţțelor semnalate, ori 
de câte ori se impune; 

c. Emite clarificări către OI și către beneficiari cu privire la 
aplicarea uniformă a procedurilor de lucru și cu privire la 
prevederile contractelor de finanţțare și asigură instruirea 
adecvată a acestora; 

d. Verifică modul în care se realizează activitatea de 
monitorizare a proiectelor finanţțate în cadrul teritoriului  
SDL; 

e. punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţții de Audit. 
 
 


